výměna nebezpečného výrobku

výměna
Hlavice

Společnost VETRO-PLUS a.s.
(dále jen „společnost“) ŽÁDÁ zákazníky,
kteří si zakoupili výrobek LAHEV
NA ŠLEHAČKU S PLASTOVOU
ŠROUBOVACÍ HLAVICÍ, aby ho přinesli
nebo zaslali zpět na prodejnu, kde výrobek
zakoupili, kde jim bude plastová hlavice
vyměněna za hliníkovou nebo jim bude vrácena kupní
cena v plné výši, popřípadě aby iniciovali výměnu výrobku
prostřednictvím našeho e-shopu. Více na www.vetroplus.cz.

ZDARM

A

Cenová nabídka platí od 7. 3. do 25. 3. 2019

sada nerezového nádobí CELESTE

nerezový hrnec
living , skleněná poklice

tlakový hrnec
ALLEGRO 5 l

12d. sada obsahuje: rendlík 13,5 x 7 cm,
2 x hrnec 15 x 8 cm, hrnec 17 x 9,5 cm, hrnec
21 x 11,5 cm, pánev 21 x 6 cm. Hrnce, rendlík
i pánev mají čiré skleněné poklice
s plastovými úchyty
A13164

s extra skleněnou
poklicí
A03087

549,-

A11556 11,1 l 599,- 719,A11557 13,5 l 699,- 849,A11558 16,2 l 799,- 899,-

INDUKCE

OK!

659,-

699,-

od

pánve PATINA
• nepřilnavá povrchová úprava
• materiál - lisovaný hliník
A11627 Ø 20 cm 149,- 199,A11628 Ø 24 cm 179,- 239,A11629 Ø 28 cm 199,- 269,-

899,-

skleněný pekáč s víkem 5,1 l

599,-

pánev Paella ALIVIA 32 x 4,5 cm

• s 2vrstvým nepřilnavým povrchem PFLUON
• z litého hliníku
A17045

hranatý, odolné
varné sklo
A10697

NOVINKA

555,-

599,-

INDUKCE

sleva - 38%

299,-

479,-

od

149,-

A15970 350 ml
149,- 169,A15971 600 ml
199,- 233,A15972 1000 ml
259,- 299,-

149,-

179,-

OK!

sada talířů PASTELLE

sleva - 33%

599,-

15,90

A14607 110 ml

129,-

149,-

NOVINKA

18d. sada obsahuje: 6x dezertní talíř
6x hluboký talíř,
6x mělký talíř
A12927

9,-

kolekce Doblo

A14608 200 ml

INDUKCE

sleva - 43%

149,-

hrnek dvoustěnný

• s 2vrstvým nepřilnavým povrchem
• vhodná na pečení a grilování na sporáku,
v troubě i venkovním grilu
A16952

699,-

Super
cena

s filtračním pístem,
sklo + nerez. ocel

grilovací deska ALIVIA 45 x 27 cm

555,-

sklenice SUPER VALUE
205 ml, A12472

konvice na kávu
WAVE

od

OK!

899,-

Dvoustěnné sklenice a hrnky z kolekce Doblo jsou vyrobeny z vysoce odolného borosilikátového skla, také je díky svým
mimořádným vlastnostem odolné proti poškrábání a prasklinám. Dále mají vakuum mezi dvěma skleněnými stěnami,
které zajišťuje optimální izolaci a také zabraňuje vzniku kondenzace. Teplé nebo studené tekutiny a potraviny v nich tak
udržují svojí teplotu mnohem déle. Dvojité stěny navíc ochrání ruce před popálením. Káva, čaj či jiné nápoje v nich budou
navíc krásně vypadat!
A14610 300 ml
A14611 300 ml
A14612 360 ml

179,-

209,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

169,-

199,-

179,-

209,Platí do vyprodání zásob.

3

Nová řada nádobí s nepřilnavým povrchem v nadčasovém
designu – to je Grazia.

pánve Grazia

layer
coating

Hliníková kovaná pánev GRAZIA
se značkovým nepřílnavým 3vrstvým
povrchem ILAG PREMIUM, s vnějším 2vrstvým
žáruvzdorným nástřikem.

kastroly Grazia
• 3-vrstvý nepřilnavý povrch
ILAG PREMIUM
• vnější žáruvzdorný nástřik
• tělo vyrobeno z kovaného hliníku
• skleněná poklice, soft-touch rukojeti
• vhodné na indukci, lze mýt v myčce
A14233
A14234
A14235
A14237

od

rendlík 1,25 l
kastrol 2,2 l
kastrol 4,2 l
pánev Paella 4 l

349,449,599,649,-

A14238
A14239
A14240
A14241
A14242

399,519,749,749,-

Ø 20 x 4,9 cm
Ø 24 x 5,5 cm
Ø 26 x 5,8 cm
Ø 28 x 6 cm
Ø 30 x 6,2 cm

279,369,399,449,499,-

Strukturovaný
povrch

349,-

od

• Masivní hliníková pánev je opatřena
nepřilnavým povrchem
• Vhodná na všechny typy varných desek
a sporáků včetně indukce
• Čtyři oka o průměru 10 cm
A13599

INDUKCE

OK!

469,-

lívanečník Alivia
Smile 26 cm

pánev na palačinky
Alivia 26 cm

• rozesmáté lívance
připravíte raz dva!
• nepřilnavým povrch
• na všechny typy
varných desek
A15405

• nepřilnavým povrch
• Vhodná na všechny
typy varných desek
a sporáků včetně
indukce
A15404

INDUKCE

469,-

599,-

OK!

599,-

sada nerezové nádobí SPECTRA
8 dílná sada nádobí obsahuje: pánev 21 x 6 cm
(2 l), rendlík 15 x 8 cm (1,4 l), hrnec se
skleněnou poklicí 15 x 8 cm (1,4 l), hrnec se
skleněnou poklicí 17 x 9,5 cm (2,2 l) a hrnec
se skleněnou poklicí 21 x 11,5 cm (4 l).
A16471

sleva - 50 %

OK!

499,-

• pákový mechanismus
• vyrobeno z hliníku

1 799,-

strojek na těstoviny

A13077

849,-

888,-

sada nerezové nádobí
BRAVURA

1 499,-

otvírák na lahve Tinto

A13076

OK!

INDUKCE

249,A13077 15,5 cm
95,- 109,A13076 18,5 x 7 cm
129,- 159,-

INDUKCE

599,-

• vhodné pro hrnce s Ø 16 / 18 / 20 cm
A05634

Á
CENOVBA
BOM

279,-

469,-

nerezový napařovací hrnec MASSIMA

95,-

OK!

329,429,489,519,599,-

lívanečník Alivia 26 cm

od

INDUKCE

těsto rozválí o max. šířce
14 cm v devíti různých
tloušťkách, nastavení šíře
nudlí cca 2 a 6 mm.
A00347

7 d. sada obsahuje: 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

499,-

649,-

Tinto - nová řada
pomocníků
do kuchyně
rukojeti
z protiskluzového
materiálu

od

69,-

škrabka příčná
17cm
A14128 69,- 79,90

louskáček na ořechy
15cm
A13081 99,- 129,-

palička na maso
naběračka zmrz.
24cm
17,5cm
A14129 149,- 169,- A13083 89,- 109,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

kráječ na pizzu
lis na česnek
škrabka příčná
18,5cm
18,5cm
15cm
A13082 99,- 119,- A13080 169,- 199,- A13079 69,- 79,90
Platí do vyprodání zásob.

kolekce nožů
Red Culinaria
• ocelová čepel
• plastové ergonomické
rukojeti

A00281
A00282
A00283
A00284
A00288
A00289
A00290
A00291

roky
garance

praktický 9 cm
praktický 12 cm
praktický 14 cm
na steak 12 cm
vykošťovací 18 cm
kuchařský 17 cm
porcovací 20 cm
na chléb 20 cm

od

termoska Be Cool
430 ml

• vyrobeno z nerezu
• pítko a uzávěr v jednom
249,- 299,-

GIRAfFE
A12261

OWL
A16660

Bubbles
300 ml
A12258
199,259,-

od

stripes
A16663

stripes
A16662

199,-

39,49,49,49,69,69,69,69,-

49,90
59,90
59,90
59,90
79,90
79,90
79,90
79,90

brousek na nože
CULINARIA
• navržen pro broušení klasických
ocelových kuchyňských nožů
• brusná část je osazena
keramickými kotoučky, vodící drážka
zajišťuje správný úhel ostří
• snadné a bezpečné použití
A04137

99,-

39,-

129,-

cestovní
termohrnky
AKCENT
420 ml

cestovní termohrnky
TRAVEL 300 ml
• dvoustěnný termohrnek
• vhodný pro teplé
a studené nápoje
• nepropustný
A11806

• dvoustěnný
termohrnek
• vhodný pro teplé
a studené nápoje
A16111

199,-

skleněná konvice BULBUS

cestovní
termohrnek
TRAVELER 350 ml

Skleněná konvice s plastovými
doplňky. Odolnost skla do 100 ºC.
A01256 0,75 l
99,- 119,-

Udrží teplotu nápoje
několik hodin
A15515

A01251 1,25 l
111,- 129,-

199,-

od

229,-

99,-

skleněná konvice JULIE
Skleněná konvice s plastovým víčkem.
A01262 1,45 l 99,- 129,A01264 2 l 129,- 155,-

dětské jídelní sady

99,-

little princess

JEŽEK

A02726 hrneček
39,- 49,90
A02727 sada
199,- 239,-

keramické hrnky ZOO
210 ml, v nabídce
několik dekorů
39,- 49,90
A02849

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,-

1 199,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

kávovar BRIA

Vhodný pro použití
na plynových, elektrických
a sklokeramických deskách.
A14520 3 šálky 139,- 159,A14522 9 šálků 229,- 259,-

od

3 ks, keramika
hluboký a mělký talíř Ø 20 cm, hrneček 210 ml
199,- 239,A11675

od

259,-

139,-

THE
BUILDERS
199,- 239,A11674

KAMARÁDI
Z DŽUNGLE
199,- 239,A11868

od

39,-

sada talířů SUNNY

18 ks, porcelán
6x mělký talíř 24 cm
6x hluboký talíř 21,5 cm
6x dezertní talíř 19 cm
A02583

699,-

899,-

Platí do vyprodání zásob.

Do mrazu i do tepla!

dózu si můžete
popsat

Ať už potřebujete malou nebo velkou nádobu na zamrazení potravin, nebo
chcete jen praktický box na přepravu a na ohřátí oběda v mikrovlnné
troubě, pak vám máme co nabídnout.

plastová dóza Polar
• vyrobeno z odolného plastu
• vhodné do myčky, mikrovlnky i mrazničky
• teplotní odolnost -20°C do +100°C
A13526
A13533
A13528
A13535
A13529
A13536
A13532

0,5 l / 15,5 x 10,5 x 6 cm
0,5 l / 14 x 6 cm		
1,25 l / 20,5 x 15,5 x 6,5 cm
1,75 l / 19,5 x 9 cm
2 l / 20,5 x 15,5 x 10,5 cm
2,3 l / 19,5 x 12 cm
4,3 l / 29 x 19 x 12 cm

25,25,39,49,55,55,89,-

od

sada 3 ks

0,1 l / 6,5 x 6,5 x 4 cm
55,- 64,90
A13525

32,90
32,90
46,90
59,90
64,90
64,90
109,-

25,-

Plastová dóza
Culinaria

• vyrobeno z transparentního odolného plastu
• vzduchotěsnost zajišťuje silikonové těsnění
• vhodné do mikrovlnky i mrazničky
• teplotní odolnost -25°C do +96°C
• dostupné v různých velikostech

Dóza 275 ml
A14971
29,- 39,90

Dóza 800 ml
A14974
59,- 69,90

Dóza 500 ml
A14972
39,- 49,90

Dóza 1,4 l
A14975
79,- 99,90

od

odpadkový koš
bezdotykový SENZO

29,-

ideální
na svačinu

Dóza 400 ml
A14973
39,- 49,90

1 699,-

Dóza 2,3 l
A14976
99,- 129,-

178,5 x 54 x v.104 cm
• 18 m sušící plochy • praktický držák na
ponožky • stabilní konstrukce s dětským
bezpečnostním zámkem
A15795 SKY BLUE, A15796 VIOLA,
A15794 LIME

110 x 30cm, nastavitelná
výška: 76–86 cm
• kovová deska Mash,
která dobře propouští páru
a prádlo přitom zůstane
suché
•kovová odkládací plocha
na žehličku
A15519

399,-

Žehlící prkno VISIO

120 x 38 cm, nastavitelná výškado 95 cm
• kovová deska Mash, která dobře
propouští páru a prádlo přitom zůstane
suché
A12948

449,-

599,-

Pevný, lehký,
skladný!

nákupní taška
na kolečkách

299,-

2 199,-

pohodlné
a stabilní

Žehlící prkno DELTA

sušák na prádlo

25 l
• bezdotykový odpadkový
koš s automatickým
otevíráním a zavíráním
• pracuje s nízkou spotřebu
energie
• 4 x AA (baterie nejsou
součástí balení)
A13005

• objem tašky 30 l,
maximální nosnost 25 kg
• textilní taška je snadno
odnímatelná z kovové
konstrukce a je snadno
omyvatelná
A12026

899,-

249,-

1 190,-

329,bezpečné
a stabilní

kovová deska
Mash

Vaši prodejci:

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

