Princess breidt de op bamboe gebaseerde Pure-lijn uit
Princess is al jaren een toonaangevende Europese speler in Funcooking-apparaten. De introductie van de unieke Pure-lijn in 2013,
geïnspireerd op bamboe, heeft een enorme bijdrage geleverd aan deze sterke positie. Terwijl de bamboetrend zich doorzet naar meer
huishoudens, heeft Princess besloten het Pure-assortiment uit te breiden met een unieke Fondue en een kleine bakplaat.

Uitvinder van bamboe huishoudelijke apparaten
In 2013 is Princess als eerste begonnen met een productthema dat uitsluitend op bamboe is geïnspireerd. Alle apparaten in de Pure-serie
kenmerken zich door het gebruik van bamboe. Dit duurzame en slijtvaste materiaal is niet alleen mooi om te zien, maar zorgt er ook voor dat
de bakplaat makkelijk te verplaatsen is doordat de behuizing koel blijft.
“De aanhoudende trend in bamboe heeft er zeker toe geleid dat wij ons Pure assortiment blijven uitbreiden. We zien dat consumenten ook in
keukenapparatuur steeds meer behoefte hebben aan iets moois en duurzaams op tafel”, aldus Erik Raphael, CEO van Smartwares Group.
Raphael: “In 2013 begon Princess deze signatuurlijn met slechts één Table Chef Pure die erg populair
bleek te zijn bij consumenten over de hele wereld. Later werd deze lijn uitgebreid met de Raclette Pure
4 (2016), Raclette Pure 8 (2016), de innovatieve Multi Tray Pure (2017) en in 2018 is deze productlijn
uitgebreid met de Table Chef Compact, een kleine bakplaat die inspeelt op de trend dat huishoudens
steeds kleiner worden.”

Multi Cook Pure
Niet alleen in Nederland is Princess groot in Funcooking, ook in de rest van Europe (en zelfs Azië) timmert Princess flink aan de weg.
Speciaal voor de groeiende Aziatische markt heeft Princess bijvoorbeeld de Multi Cook Pure ontwikkeld; een hapjespan waarin
consumenten tegelijkertijd twee verschillende gerechten kunnen bereiden in bouillon. Een traditie die landen als Japan, Taiwan en
China al jarenlang in de ban heeft.

Fashionable Fondue
Het hoogtepunt van 2018 is de Fondue Pure, een fondue die wordt geleverd in twee verschillende kleuren (wit en zwart) en die inspeelt
op de bamboe trend. Terwijl de meeste concurrenten een traditioneel ogend product aanbieden, heeft Princess wederom een trendy
product op de markt gebracht. Een product dat op iedere eettafel in het oog springt
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