
VÝMĚNA NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU Vážení zákazníci,
Společnost VETRO-PLUS a.s. (dále jen „společnost“) ŽÁDÁ zákazníky, kteří si 
zakoupili výrobek LAHEV NA ŠLEHAČKU S PLASTOVOU ŠROUBOVACÍ HLAVICÍ, 
aby společně s účtenkou přinesli nebo zaslali zpět na prodejnu, kde výrobek 
zakoupili a kde jim bude plastová hlavice vyměněna za hliníkovou nebo jim 
bude vrácena kupní cena v plné výši.

Současně žádáme zákazníky, kteří již účtenku nemají, aby výrobek LAHEV 
NA ŠLEHAČKU S PLASTOVOU ŠROUBOVACÍ HLAVICÍ přinesli nebo zaslali  
na adresu VETRO-PLUS a.s., Areál ČKD, Náchodská 760, 503 01 Hradec 
Králové, e-mail: reklamace@vetroplus.cz, tel: 739 547 069, kde jim bude 
plastová hlavice vyměněna za hliníkovou nebo jim bude vrácena částka ve 
výši „odkupní ceny“ výrobku (částky uvedeny dále v článku), popřípadě aby 
iniciovali výměnu výrobku prostřednictvím našeho e-shopu.

Odšťavovací mlýnek 
na ovoce Culinaria
• Odšťavňovací šnek 
uvnitř strojku automaticky 
odděluje u ovoce šťávu od 
slupek s jadérky
A15363

19 cm
99,-  129,-

A17180

17 cm
49,-  64,90 

A17186• odpeckovává hromadu třešní naráz!
• rozměr základní 15,5 x 9,5 cm, 

výška 26 cm
A15655

Hrnec na 
odšťavňování 

TOWER 8l
• na přípravu domácích 

sirupů, džemů 
a šťáv ze zeleniny 

• vyrobené z nerezu
A12695

Pánev Granite 
Dark Brown
• indukční dno
• odolný nepřilnavý 
povrech

A11791
A11793
A11795
A11797
A12893

249,-  329,-
299,-  399,-
399,-  499,-
449,-  549,-
429,-  519,-

Ø 20 cm
Ø 24 cm 
Ø 28 cm
WOK Ø 28 cm
grilovací 28 x 28 cm

Pekáč Granite 5,7 l
• tvrdý nepřilnavý povrch • rozměr 

39,5 x 22 x 11 cm • indukční dno • skleněná 
poklice s aroma knobem

A12899

Sada porcelánových talířů BEAUTY 18 ks
hl. talíř Ø 21,5 cm / dezertní talíř Ø 19 cm
mělký talíř Ø 24 cm 
A17262

Sada porcelánových talířů ROSSETA 18 ks
hl. talíř Ø 21,5 cm / dezertní talíř Ø 19 cm
mělký talíř Ø 24 cm 
A17260

Tlakový hrnec Imprese 5L
• vyroben z prvotřídní nerezové oceli 18/10 • 

silné sendvičové dno • bezpečnostní pojistka • 
dvě intenzity tlaku • vhodné na všechny druhy 

varných desek
A14104

 

Pánev GRANITE 
Dark Brown 26 cm
• nepřilnavý povrch 
• ergonomická plastová 
rukojeť se soft-touch

A15656 na palačinky
A15657 na 4 lívance

899,-
1 199,-

699,-
899,-

699,-
899,-

499,-
649,-

999,-
1 299,-

INDUKCE
OK!

INDUKCE
OK! Nerezové hrnce LIVING

3,9 l / 5,2 l / 6,6 l / 8,4 l

Varná
nádoba

Sběrná
nádoba

Spařovací
hrnec

Odpeckovače CULINARIA

Tlakový hrnec 
CUSINO 5 l
• s extra 
skleněnou poklicí
A12850

Sada nerezového nádobí RONDEL 6 ks s poklicí
• hrnec 16 x 10,5 cm, hrnec 20 x 12,5 cm, hrnec 24 x 14 cm
• poklice jsou vyrobeny z odolného skla a otvorem na páru
A14056

659,-
549,-

779,-
599,-

219,-
179,-

od 49,-

od 369,-

od 249,-

Kolekce
DARK BROWN

Pánev Paella Ø 28 cm
• plně indukční dno
• skleněná poklice, knob se 
silikonovým povrchem
A16700

INDUKCE 
OK!

649,-
499,-

3-dílná sada nožů Dark Brown 
univerzální nůž 23 cm, japonský nůž 30,5 cm, 
porcovací nůž 33 cm
A12873  399,-  499,-

Prkénko Dark Brown • plast 
A15352  30 x 20  cm  129,- 155,-
A15353 36,3 x 27,5   169,-  199,- 

899,-
1 299,-

od 129,-
1 999,-

1 599,-

INDUKCE 
OK!

INDUKCE
OK!SLEVA-31%
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Cenová nabídka platí od 13. 6. do 31. 7. 2019

VÝMĚNAHLAVICEZDARMA
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KOLEKCE LEVANDULE

Servírovací mísa 

23 cm, 4 díly
A11654 
279,-  339,-

čtyřlístek 32 cm,
A05442
299,-  399,-

čtyřlístek 
26 cm,
A05441
179,-  239,-

kulatá 
20,5 cm
A05440

199,  259,-

Hrnek
A05748 660 ml jumbo    89,    99,90 
A05750 450 ml vysoký  79,-  89,90

Keramický hmoždíř
Ø 11,5, v. 6 cm
A11219

Smaltovaný kastrol 1 l / 1,4 l / 2,1 l / 2,9 l
Smaltovaný rendlík
0,65 l

2 d. snídaňová sada
hrnek 360 ml, miska 540 ml  
A05751  159,-  199,-

Plastová 
termoska 

1,4 l
s termoizolační 

vložkou 
A13402
349,-
429,-

Plastová termoska 
s pumpou 1,9 l

• kovový plášť s dekorem 
levandule • pumpa je vyrobena 

v kombinaci nerez/plast
A08578

379,-  459,-

Plastová termoska 
s pumpou 0,95 l

• skleněná termoizolační 
vložka, odolný plast

A12169
269,-  329,-

Krájecí plastové prkénko
dřevěné jádro s plastovým 
povrchem 36,5 x 22,5 cm
A04027

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.                                                                                  Platí do vyprodání zásob.Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.                                                                                  Platí do vyprodání zásob.

od 49,-

od 179,-

299,-
399,-

7 d. sada misek square
6 malých misek Ø 16,5 cm
1 velká mísa Ø 24 cm
A02623

899,-
1 199,-

18 d. talířová sada square
dezertní talíř (20 cm, šířka 18,5 cm)
hluboký talíř (23 cm, šířka 22 cm)
mělký talíř (27 cm, šířka 25 cm)
A02563

Keramická kolekce 
LAVENDER

od 89,-

od 55,-

od 199,-

od 69,-

Keramické hrnky
A16608  560 ml  79,-  99,90

A05745  290 ml  55,-  69,90

A05747  
2 x 360 ml
119,-  159,-

169,-
209,-

99,-
129,-

39,-
51,90

od 129,-
Láhev na olej
A00969 250 ml  
49,-  54,90
A00970 500 ml  
59,-  64,90

Sada 
plastového 
prostírání
• 6 ks 
10 x 10 cm
• materiál: PP
• nepropouští 
tekutiny
A04077

od 49,-

Termohrnec s poklicí
• praktický pomocník vhodný pro uchovávání a přenášení 
horkých i studených pokrmů
A03163  1,5 l  199,-  259,-
A03164  2,5 l  279,-  329,-
A03165  3,5 l  349,-  419,-

Smaltované hrnky 
LAVENDER
0,5 l / 0,7 l / 0,9 l / 1,4 l / 2 l

od 333,-

Chlebník 
A12403 36 cm    333,-  399,-  
A12387 43,5 cm 444,-  519,-
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Džbán skleněný Bistro
• džbán vyrobený z čirého skla s ouškem
• dodáván v 4 objemech 
(0,25 l / 0,5 l / 1 l / 1,85 l)

Poctivé džbánky 
z masivního skla, 
to je to pravé 
na domácí limonádu!

Džbán skleněný Bistro  
s víčkem 1,85 L
• džbán vyrobený z čirého skla
   s ouškem
• praktické plastové víčko
A01184

A13537  460 mlA13323 MADEIRA 700 ml
embosovaný

Hrnek skleněný s víčkem a otvorem pro brčko

od 33,-
99,-

125,-

229,-
299,-

599,-
779,-

222,-
259,-

Chlebník Grande 39 cm
• vyroben ze skla, dřeva a plastu
A12280

Skleněný džbán s vložkou 
na led, objem 2,5 l
• džbán je vyroben z vysoce  
   kvalitního varného skla  
   (odolnost +300 °C / -40°C)
• součástí je plastové víčko  
   s bajonetovým uzávěrem  
   a chladící vložkou na led.  
   Nápoj se tak průběžně chladí,  
   aniž by rozpouštějící se led  
   ředil nápoj či jakkoli ovlivňoval  
   jeho chuť.
• po vyjmutí chladící vložky lze  
   džbán použít i na horké nápoje 
• vhodné do myčky
A12794

Karafa skleněná BACCHUS
0,25 l / 0,5 l / 1 l 

Placatka s hermetickým víkem
skleněná, 400 ml
A15486 PLUM  A15488 APRICOT
A15489 PEAR A15487 CHERRY

35,-
44,90

39,-
49,90

od 39,-

od 88,-

Kolekce nožů BRILLANTE
Ocelové nože Brillante nabízí 
skvělý poměr kvalita / cena. 
V nabídce najdete nůž praktický 
7,5 cm, univerzální 12,5 cm, 
vykošťovací 15 cm, kuchařský 20 
cm, porcovací 20 cm 
i nůž na steak 10 cm.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť 
pro bezpečný úchop.

Prkénko krájecí dřevěné
BRILLANTE Bamboo
•  vyrobeno z bambusu, 
•  opatřeno praktickým otvorem pro zavěšení

Sada mlýnků na koření BRILLANTE
2-dílná sada - mechanický mlýnek na pepř a solnička, 
z gumovníkového dřeva, 6 x 15,2 cm
A14600

33 x 22 x 1,5 cm
A17124

rukojeť 
je vyrobená 
z bukového 

dřeva

různé 
dekory

různé velikosti:
• 30 x 20 x 1,5 cm
• 33 x 25 x 1,5 cm
• 38,5 x 29 x 1,5 cm 119,-

79,-
99,9069,-

99,90

Sada odlivek TORINO 40ml, 6 ks
A01011 PLUM  A01013 CHERRY
A01009 APRICOT  A01007 PEAR

Pečící formy
a plechy CULINARIA

od 89,-

od 29,-



Perfektně 
skladné!Žehlící prkna 

• perforovaná plocha propouští páru, prádlo zůstane suché
• kovová odkládací plocha na žehličku
• stabilní konstrukce, protiskluzová zakončení nohou

Brilanz PORTY
• rozměr žehlící plochy 105 x 30 cm
• nastavitelná výška 68 - 88 cm 
v 7 úrovních
A13585

Nákupní taška na kolečkách
A16808  CARRIE 
98 x 48 x 36 cm

A16810  CARRIE 
91 x 35,5 x 38 cm

A12026
87 x 35 x 28 cm

Brilanz BLANCA
• rozměr žehlící plochy 120 x 38 cm
• nastavitelná výška 70 - 90 cm 
v 7 úrovních
A13586

Hrnek nerezový SHINE 
A03132  9 cm 
A03134  11 cm

35,00
55,00

45,90
69,90

Sada kempingová STORE LINE
obsahuje - 1x ešus se sklopným držadlem a víko o průměru 15 cm, 
objem nádoby 1,4 l. 1x ešus se sklopným držadlem o průměru 13 cm 
a objemu 1 l. Sada je vyrobena z nerezu.
A03154

stabilní nastavitelné prodyšné

cestovní termohrnky 
TRAVELER 300 ml
• dvoustěnný termohrnek
• vhodný pro teplé a studené nápoje
• nepropustný

 A11806
 A15515

Pánev 
na 4 lívance

APETIT
Ø 29 cm
A03460

155,-
119,-

499,-
399,-

699,-
499,-

Konvice
1,7 l s LED pod., 1850-2200W, 
otočná o 360°C

A15854 skleněná BLAZE

Šunkovar nerezový AKCENT 1,3 l
slouží k výrobě a vaření domácí šunky, která je chutově 
nesrovnatelná s kupovanou šunkou. V šunkovaru si vyrobíte 
cca 1 kg domácí šunky bez konzervantů, umělých barviv 
a jiných chemických příměsí.
A17411

Kráječ na knedlíky strunový ELKO
20 x 20,5 cm, 14 nerezových strun zajišťuje 
snadné a rovnoměrné krájení na plátky
A16357

plastové hermetické
dózy LARA 
kulaté a obdélníkové, 
11 různých objemů- od 250 ml do 5,5 l

A15849 
nerezová FINNO

A15850
nerezová PULSE

559,-
699,-

499,-

499,-

od 35,-

429,-
329,-

349,-

od 29,-

499,-
399,-

899,-
699,-

329,-
269,-

259,-
199,-

229,-
199,-

Vaši prodejci:
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