Excellent
Hliníkové lité nádobí Excellent s vnitřním
extra kvalitním 3vrstvým nepřilnavým
povrchem a indukčním dnem.
A14592 pánev Ø 28
A14591 pánev Ø 24
A14590 pánev Ø 20

749,649,519,-

3 vrstvý
povrch

cenová nabídka platí od 8. 11. – 2. 12. 2018

kolekce
tinto

499,444,333,-

SLEVA

až 35 %

Rukojeť je
ze speciálního
plastu, který má
protiskluzovou
úpravu.
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Hliníkové lité nádobí Excellent
s vnitřním extra kvalitním
3vrstvým nepřilnavým povrchem
a indukčním dnem.

Grazia

Hliníkové lité nádobí s nepřilnavým
3vrstvým povrchem ILAG PREMIUM,
s vnějším 2vrstvým žáruvzdorným
nástřikem a soft-touch rukojetí.

od 249,-

A14238
A14239
A14240
A14241
A14242
A14234
A14235
A14233
A14237

pánev 20 x 4,9 cm
pánev 24 x 5,5 cm
pánev 26 x 5,8 cm
pánev 28 x 6 cm
pánev 30 x 6,2 cm
kastrol 20 x 8,5 cm
kastrol 24 x 10,5 cm
rendlík 16 x 7,5 cm
pánev Paella 28 x 7,8 cm

249,349,399,449,499,449,599,339,599,-

pánve alivia

Hliníkové lité pánve na lívance a palačinky
s nepřílnavým povrchem Whitford Xylan.
Lívanečník můžeme použít na přípravu
lívanečků, volských ok a bramboráků
o průměru 10 cm.

A13599 4 lívance
A15404 na palačinku

444,A15405 7 lívanců

dříve: 599,-

SLEVA

30 %

699,-

porcelánový stojan
na cukroví SOFIA

Vhodný pro servírování
cukroví, dortíků, ale též ovoce.
A11813 3 patrový
A14423 2 patrový

199,- 259,179,- 229,-

od 179,-

18d. sada talířů BAROCCO

materiál - porcelán. Talíře lze používat
do mikrovlnné trouby a mýt v myčce na nádobí.
6x dezertní talíř Ø 19
6x hluboký talíř Ø 21,5
6x mělký talíř Ø 24
A12929

dříve: 999,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

Pečení
s GOURMET CERAMIA
Pečící formy GOURMET Ceramia s 2 vrstvým keramickým
povrchem v krémové barvě
A03311
A03313
A03316
A03320
A03314
A03321
A03322
A03323
A03325

forma na 12 muffinů 35 x 26,5 x 3 cm
forma na bábovku 22 cm
forma na koláč 28,5 x 3,5 cm
forma na biskupský chlebíček 27x13 cm
plech hluboký 39,5 x 33,5 x 7,7 cm
plech hluboký 36,5 x 27 x 5 cm
plech hluboký 42 x 29 x 5 cm
plech mělký
43,5 x 29,5 x 2 cm
plech s víkem 42 x 29 x 4 cm

249,169,129,129,249,149,159,169,299,- 399,-

od 129,Sada formiček
na tartaletky
CULINARIA
A16088 černé 6 ks
A16098 stříbrné 5 ks

pekáč s nepřilnavým
povrchem
CULINARIA
A05696 36 x 28 cm s úchyty
A01558 42 cm smaltovaný

139,55,-

od 55,-

plech CULINARIA Red

199,179,-

43 x 29 cm
materiál: uhlíková ocel s nepřilnavým povrchem,
tloušťka 0,5 mm
A05700 99,- 129,-

od 179,plastová miska
QUARTET
A14438
A14439
A14440
A14441

0,5 l
1,2 l
2,5 l
4l

plastová miska
s víkem CULINARIA

29,44,79,99,-

A14948 Ø 20,7 cm
A14949 Ø 24,7 cm

plastové dózy RIVA
A15128
A15127
A15129
A15130

1,75 l
1,2 l
2,4 l
4l

59,49,69,99,-

79,90
64,90
89,90
129,-

69,99,-

od 69,-

od 29,-

nádoba mixovací
CULINARIA
20,5 x 14,4 cm
3 l, hnědá
A14951

79,-

od 49,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

Pečení
  Culinaria

sada zdobících
sáčků CULINARIA

Sada zdobících sáčků
CULINARIA obsahuje 20 ks
v balení. Sáčky jsou vynikající
pro dekorování a plnění
pokrmů.
A16105

silikonové vály
CULINARIA Red

49,-

Praktický a skladný pomocník na přípravu těsta, těsto se
při válení nelepí, vál se snadno udržuje, lze mýt v myčce
na nádobí.
A05338 50x40
A16256 58x47

199,249,-

259,369,-

dříve: 59,90
cukrářské
košíčky

200 ks, 55x20x18 mm,
papírové
A14132 bílá
19,A14134 barevné 25,-

od 19,-

cukrářské košíčky
11,5 x 5 x 3,25 cm,
48 ks, mix motivů,
papírové
A13401

louskáček na ořechy
CULINARIA Red

25,-

Kónický louskáček z odolné slitiny hliníku, je vhodný pro louskání
ořechů různých druhů a velikostí povrchem. Lze též využít pro
snadné otevírání PET lahví.
A06109

sada cukrářských košíčků
7 x 6 x 5,5 cm, 20 ks
A16085 49,00

Kuchyňská
odměrka 1 l

z tvrdého
boritokřemičitého
skla, které je velmi
odolné (mechanicky
i teplotně). Teplotní
odolnost
je +300 / -40 °C.
A12505

169,169,-

od 199,-

louskáček na
ořechy APETIT

sada kuchyňských
odměrek ACCASA
3 ks, plast
A14432

79,-

4d. sada
zadělávacích mís

Ø 16 / 20 / 24 / 28 cm
Slouží k přípravě těsta,
salátů a dalších pokrmů.
Dodáváno v bílém
provedení.
A12298

Dóza je vhodná pro skladování
mouky, cukru, soli atd.
A13412

Vyroben z odolné
slitiny zinku
s chromovým
povrchem.
A05523

dříve: 109,-

49,-

dávkovací dóza 1 l

89,-

louskáček
na ořechy
CULINARIA

Vyroben z odolné slitiny
zinku s chromovým
povrchem, louskáček
je vhodný pro louskání
ořechů různých druhů
a velikostí.
A13361

69,-

169,dříve: 219,-

mlýnek na strouhanku

v. 30,5 cm a nerezový buben
o průměru 7,5 cm. Kovové tělo
mlýnku ošetřeno práškovou barvou
v bílém odstínu.
A03856

SLEVA

33 %

vyrobeno
v české republice

299,dříve: 449,-

Party box CULINARIA

SLEVA

29,-

37 %

dříve: 45,90

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

2 x 7 l s držadly, mix barev
Je vhodný pro přenášení potravin, zahradní
oslavu nebo výlet. Součástí piknikového boxu
je 1 vnitřní mřížka s uchy pro snadné vyjímání
obsahu boxu. Víko boxu je opatřeno držadly
pro pohodlné nošení.
A13739

249,dříve: 329,-

Platí do vyprodání zásob.

varné konvice
SHADY
1,5 l s LED pod.,
1850-2200W,
otočná o 360°
A15852

449,-

GLACY

MATEO

s LED
podsvícením,
1850-2200W,
otočná o 360°
1,8 l
A15855

PULSE

1850-2200W,
otočná 360°
1,7 l
A15850

499,-

1,2 l, 1000W
A15838 šedobílá
A15839 hnědobílá
A15840 krémová

559,-

PORTY

229,-

Žehlící prkno o rozměrech 105 x 30 cm s odkládací
kovovou plochou na žehličku 26,5 x 18,5 cm a
nastavitelnou výškou 68 - 88 cm v 7 úrovních.
A13585

Žehlící prkna

BLANCA

Žehlicí prkno o rozměrech 120 x 38 cm
s kovovou odkládací plochou na
žehličku 29 x 20 cm. Nastavitelná výškou
70 - 90 cm v 7 úrovních.
A13586

PROFESSIONAL

Žehlicí prkno s kovovou
deskou Mash, která
dobře propouští páru
a prádlo přitom zůstane
suché. Podložka 10 mm,
elektrická zásuvka,
rukávník, odkladač na
prádlo a na parní žehličku,
galvanizovaná konstrukce,
nastavitelná výška max.
99 cm.
rozměr: 130 x 48 cm
A04218

SLEVA

399,dříve: 499,-

1 599,-

29 %

499,dříve: 699,-

dříve: 1 999,svačinové sáčky

Výrobek využijete při uchovávání potravin nebo
při přípravě svačinek do škol, na výlety apod.
A14677 17 x 24 cm, 100 ks, 7 mikronů
12,A14678 18 x 28 cm, 100 ks, 6 mikronů
19,A14679 22 x 33 cm, 200 ks, 7,5 mikronů 29,-

potravinářská fólie

Výrobek využijete při uchovávání potravin nebo
při přípravě svačinek do škol, na výlety apod.
A14674 29 cm x 30 m, 8 mikronů
26,A14675 29 cm x 100 m, 8 mikronů
79,-

alobal

Alobal 29 cm x 10 m, 8 micronů je praktický
pomocník do každé domácnosti.
A14676 26,-

od 19,-

pečící papír

Pečící papír využijete jako náhradu
vymazávání plechu nebo pekáče tukem nebo
při vaření v páře.
A14670 38 cm x 8 m, 40g/m2
29,A14671 38 x 42 cm, 20 ks, 40g/m2 35,-

AKCE!! výměna plastové hlavice za hliníkovou

plastovou za hliníkovou

výměna
Hlavice
ZDARMA

Žádáme všechny zákazníky,
kteří v minulosti zakoupili
šlehačkovou láhev
BANQUET, aby kontaktovali
naši společnost za účelem
výměny plastové hlavy
za hlavu hliníkovou. Výměna je realizována
z důvodu zajištění bezpečného používání
šlehačkové láhve. Více na www.vetroplus.cz.

Vaši prodejci:

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

Gourmet
Hrnec se skleněnou poklicí a silikonovým knobem,
dvouvrstvá keramická povrchová úprava ECL v krémové
barvě, tělo a úchyty perleťově hnědé. Maximální provozní
teplota pro hrnec 380 °C, pro skleněnou poklici 180 °C.
Hrnec lze používat na všechny typy varných desek včetně
indukce.
A11377
A11378
A11379
A11380

1,3 l
2,4 l
4,5 l
6,5 l

399,499,649,799,-

519,649,849,999,-

pánev paella

od 399,-

Pánev se slikonovým knobem,
dvouvrstvá keramická povrchová
úprava ECL v krémové barvě,
tělo a úchyty perleťově hnědé.
rozměr: 28 x 7 cm
A11382

pekáč s poklicí

se skleněnou poklicí a aroma knobem, 2vrstvá keramická povrchová
úprava v krémové barvě, tělo a úchyty perleťově hnědé. Max.provozní
teplota pro pekáč 380 °C, pro skleněnou poklici 240 °C. Aroma
knob zajišťuje v době pečení přísun aromatických olejů a koření
prostřednictvím štěrbinového otvoru. rozměr: 40 x 25 cm
A11383

999,-

649,-

dříve: 1 299,-

dříve: 849,-

tlakové hrnce ADAGIO

Nerezový tlakový hrnec s bajonetovým uzávěrem, velmi pevná
konstrukce (dno 5 mm, stěna 1 mm). Poklice obsahuje pracovní ventil,
pojistku proti otevření natlakovaného hrnce a silikonové těsnění.
A03111 4  l 899,- 1 149,A03105 6  l 999,- 1 799,-

tlakový hrnec ALLEGRO 5 l

Nerezový tlakový hrnec s pákovým uzávěrem,
Ø 20,8 cm, výška 15 cm, 2 ventily
a silným sendvičovým dnem.
A03087

549,-

od 899,-

dříve: 659placatka
s hermetickým
víkem 400 ml
A15487 CHERRY
A15488 APRICOT

79,dříve: 99,90

6d. sada odlivek
v. 7 cm, Ø 4,4 cm
A01013 CHERRY
A01009 APRIC

69,dříve: 79,90

18 d. sada talířů PINK FLOWERS

Porcelánové talíře lze používat do mikrovlnné trouby
a mýt v myčce na nádobí.
6x dezertní talíř 19 cm
6x hluboký talíř 21,5 cm
6x mělký talíř 24 cm
A16159

799,dříve: 999,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

konvice na kávu ATIKA
A15973 350  ml
A15974 600  ml
A15975 1 l

249,- 329,299,- 389,349,- 459,-

od 249,-

18 d. sada talířů square LOUNGE

Porcelánové talíře lze používat do mikrovlnné trouby
a mýt v myčce na nádobí.
6x dezertní talíř šířka 18,5 cm, 6x hluboký talíř šířka 22 cm,
6x mělký talíř šířka 25 cm
A16162

899,dříve: 1 199,-

Platí do vyprodání zásob.

nerezový hrnec s poklicí CASSIDA

A03009
A03011
A03013
A03015

2,65 l
3,60 l
4,7 l
6,1 l

449,499,599,699,-

8d. sada nerezového nádobí SPECTRA

děrovaná poklice
pro snadné slévání
tekutin

Povrchová úprava v kombinaci lesk a mat, na vnitřní straně
měrka objemu, děrovaná nerezová poklice pro snadné slévání
tekutin, protektor pro indukci.

pánev 21 x 6 cm, rendlík 15 x 8 cm, hrnec se skleněnou poklicí 15 x 8 cm,
hrnec se skleněnou poklicí 17 x 9,5 cm
hrnec se skleněnou poklicí 21 x 11,5 cm
A16471

849,-

599,649,779,899,-

od 449,-

Nerezové náčiní Excellent
A13364
A13368
A13366
A13367
A13369
A13363
A13362
A13370
A13371

škrabka18,5 cm
rádlo 17 cm
vykrajovač jablečných jádřinců 20 cm
kráječ na sýr 21,5 cm
kolečko krájecí 20,5 cm
porcovač na zmrzlinu 21 cm
metla šlehací 30 cm
struhadlo 25 cm
otvírák na konzervy 20,5 cm

A15366 pinzeta kuchyňská 30 cm
A12464 roztírací lopatka APETIT 30 cm

59,89,89,99,99,99,99,89,169,129,44,-

10d. sada nerezového nádobí EXCELLENT

rendlík 1,6 l se skleněnou poklicí, kastrol , 2,3 l se skleněnou
poklicí, kastrol 20 x 10 cm 3,1 l se skleněnou poklicí, kastrol
24 x 12,5 cm, 5,4 l se skleněnou poklicí, vysoký hrnec 22 x 17 cm,
6,4 l se skleněnou poklicí.
A14040

od 59,-

5d. sada nerezového nádobí EXCELLENT

rendlík 18 x 9 cm, 2.3 l bez poklice, kastrol 18 x 9 cm, 2,3 l se
skleněnou poklicí, kastrol 20 x 10cm 3,1 l se skleněnou poklicí.
A14039

INDUCTION

OK!

7d. sada nerezového nádobí
BRAVURA

rendlík 16 x 9,5 cm bez poklice, hrnec
16 x 9,5 cm s poklicí, hrnec 18 x 10,5 cm
s poklicí, hrnec 20 x 11,5 cm s poklicí
A03054

INDUCTION

OK!

skleněné dózy EVO

2 499,-

1 199,dříve: 1 499,-

dříve: 3 199,-

Hrnce s praktickou výlevkou
a skleněnou poklicí s otvory
pro snadné slévání..

1 499,-

8d. sada nerezového nádobí
EMBASSY

rendlík 16 x 8cm, 1,6 l se skleněnou poklicí,
kastrol 18 x 9cm, 2,3 l se skleněnou poklicí,
kastrol 24 x 12,5cm, 5,4 l se skleněnou poklicí,
vysoký hrnec 22 x 17 cm, 6,4 l se skleněnou
poklicí
A14041

dříve: 1 799,-

1
999,od 115,-

Dózy EVO jsou hermeticky uzavíratelné a neprosakujících
skleněné nádoby, které se dokonale hodí do trouby a díky
speciálnímu víku ideální pro přepravu potravin.
A14649
A14647
A14652
A14648
A14651
A14653

1400 ml
1000 ml
750 ml
500 ml
420 ml
180 ml

159,139,139,119,119,115,-

INDUCTION

OK!

dříve: 2 590,-

cestovní
termohrnek
AKCENT

A16111 nerez
A16112 antracit

vyrobeno
v ITÁLII

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

199,dříve: 259,-

Platí do vyprodání zásob.

