pánve granite Grey

SLEVA
až 57 %

Hliníková presovaná pánev GRANITE
s nepřilnavým 2vrstvým povrchem v granitovém
dekoru se soft-touch rukojetí. Pánev je vhodná
na všechny typy varných desek včetně indukce.

A12225 Ø 20 x 4,5 cm
A12226 Ø 24 x 5 cm
A12227 Ø 28 x 5,8 cm

A12228 Ø 28 x 8 cm

149,179,199,249,-

299,369,-

SUPER
CENA

459,499,-

cenová nabídka platí od 11. 10. - 4. 11. 2018
Sada hliníkového litého kovaného nádobí METALLIC PLATINUM 6 ks je
určená pro každodenní vaření a obsahuje: rendlík 16 cm (objem 1,25 l) a
hrnce 20 a 24 cm se skleněnou poklicí a nerezovým knobem (objemy
2,2 a 4,2 l), nádobí je s vnějším karbon metalickým nástřikem, plně
indukčním dnem, soft-touch rukojetí. Nepřilnavý povrch je velmi tvrdý
a odolný proti poškrábání.
A14421

od

149,-

Blýskněte se
s Metallic Platinum!
Hliníkové lité kované nádobí. Vnější karbon metalický nástřik,
tloušťka stěny 3 mm, plně indukční dno, soft-touch rukojeť.
Nepřilnavý povrch je velmi tvrdý a odolný proti poškrábání.
Odolné proti nárazu a deformaci tvaru. Vysoká tepelná vodivost.

1 499,-

A14281 hrnec 3,6 l
A14280 kastrol 6,7 l
A14278 rendlík s poklicí 1,25 l

dříve: 1799,-

599,799,399,-

759,999,519,-

Sada hliníkového litého kovaného nádobí 11 ks
Sada hrnců obsahuje:
rendlík se skleněnou poklicí 16 cm (1,25 l)
hrnce 20 cm (2,2 l)
hrnec 24 cm (4,2 l)
hrnec 28 cm (6,7 l) se skleněnou poklicí
nízký hrnec se skl. poklicí (3,7 l)
pánev 26 cm
A14422

2 999,dříve: 3899,-

Pánve

Konvice nerezová
2,7 l

Hliníkový litý kovaný hrnec s výlevkou
a se skleněnou poklicí o rozměru 24 x 15,5 cm
A14285
A14289
A14287
A14286

od

pánev na palačinky 24 x 1,6 cm
steaková pánev 28 x 28 x 4,8 cm
pánev 28 x 5,3 cm
pánev 24 x 4,8 cm

299,-

Konvice je vhodná na
všechny typy sporáků včetně
indukce.
A14546

299,- 399,449,399,339,-

Hrnec na těstoviny

Hliníkový litý kovaný hrnec s výlevkou a se
skleněnou poklicí o rozměru 24 x 15,5 cm
A14282

799,dříve: 999,-

399,dříve: 499,-

Pekáč

pekáč se skleněnou termo poklicí a aroma knobem
s nepřílnavým povrchem, 40 x 22 x 16,5 cm.
A14284

999,-

5d. sada nožů
METALLIC Platinum
kuchařský nůž 33,5 cm
santoku nůž 30,5 cm
nůž na chléb 33,5 cm
nůž univerzální 23,5 cm
nůž praktický 21 cm
nerezový stojan
A15722

999,dříve: 1299,-

dříve: 1199,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

Vaření s Granitem
A11802
A15374
A15373
A11799

kastrol 6,4 l
kastol 4,3 l
kastrol 2,5 l
rendlík s poklicí 1,3 l

11d. sada nádobí
granite Grey

Sada litého hliníkového nádobí 11 ks GRANITE
Grey využijete při každodenním vaření. Sada
obsahuje: rendlík se skleněnou poklicí 16 x 8 cm,
hrnec se skleněnou poklicí 20 / 24 / 28 cm, hluboká
pánev se skleněnou poklicí 28 cm, pánev 26 cm.
Materiál: litý hliník s nepřílnavou vnitřní povrchovou
úpravou v mramorové struktuře, vnější žáruvzdorný
mramorový nástřik, silikonový knob a poklice
opatřeny silikonovým okrajem, indučkní dno.
A14223

999,949,699,649,-

3 999,dříve: 4999,Pekáč s nepřilnavým povrchem
GRANITE

granite Grey

Hliníkový presovaný kastrol a rendlík s nepřilnavým 2vrstvým
povrchem v granitovém dekoru, šedou bakelitovou rukojetí se
soft-touch povrchovou úpravou a plně indukčním dnem.

Pekáč GRANITE 5,7 l se skleněným víkem je opatřen
nepřilnavým povrchem s granitovým vzorem.
Rozměry: 32,5 x 21 x 11 cm, tloušťka stěny 2,2 mm,
tloušťka dna 4,7 mm. Pekáč je opatřen celoindukčním
dnem pokrytým nepřilnavým žáruvzdorným povrchem.
Lze mýt v myčce na nádobí.
A12279

formy na pečení
granite Grey
A12234
A12235
A12236
A12237
A12238
A12240
A12241
A12242

hluboký plech 36,5 x 27 x 4,5 cm
mělký plech 43 x 29 x 2 cm
plech s víkem 42 x 29 x 4,5 cm
forma s biskupským povrchem
vlnitá forma 28,5 x 3,5 cm
forma na dort 26 x 8 cm
forma na bábovku 22 x 11 cm
forma na 12 muffinů 35 x 26,5 x 3 cm

od

A12229
A12230
A12231
A12232

rendlík Ø 16 x 8 cm
hrnec Ø 18 x 8,5 cm
hrnec Ø 20 x 9,5 cm
hrnec Ø 24 x 11 cm

249,449,499,599,-

899,-

od

dříve: 1199,169,169,299,129,139,259,169,249,-

129,-

nože
METALLIC

A14541 kuchařský nůž 33,5 cm 169,A14542 santoku nůž 30,5 cm
169,A14543 nůž na chléb 33,5 cm
159,-

249,-

pánve s nepřilnavým
povrchem
A14539
A14538
A14540
A14544
A14545

univerzální 23,5 cm
praktický 21 cm
plátkovací 26 cm
sekáček 29 cm
nerezový stojan

od

Litá hliníková pánev
s indukčním dnem a vnitřním
nepřilnavým povrchem je
vhodná na přípravu sladkých
i slaných vaječných omelet
a palačinek s minimální
potřebou tuku. Pánev
je vhodná na všechny typy
sporáků včetně indukce.

139,129,139,199,399,-

129,-

A15592 na palačinku Ø 26 cm
A15585 4 lívance Ø 26 cm

499,dříve: 649,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

mlýnek na koření
CULINARIA

AKCENT

skleněná poklice, nerezový knob i držadla, vnější i vnitřní
povrchová úprava lesk. Hrnec lze používat na všechny typy
varných desek vč.indukce
A00762 nerezový hrnec 9 l
A00760 nerezový kastrol 5,8 l

od

Vnitřní část mlýnků tvoří
keramická mlecí mechanika.

599,499,-

A14990 manuální 19 cm, 169,Ø 4,5 cm.
A11573 elektrický Ø 4,4 cm 249,-

od

499,-

Nerezový tlakový s pákovým uzávěrem, 2 ventily
a silné sendvičové dno. Víko obsahuje dva ventily,
hlavní pracovní ventil a pomocný / bezpečnostní
ventil.
A03081 nerezový tl. hrnec 3,5 l 399,A03094 nerezový tl. hrnec 5 l
499,A03096 nerezový tl. hrnec 7 l
599,A13914 nerezový t. hrnec 9 l
699,-

Sada obsahuje: škrabku 19 cm, škrabku s příčnou čepelí 18 cm,
nápojový korunkový otvírák 18,5 cm, lis na česnek 17 cm, otvírák
na konzervy 21 cm a rádlo na těsto 19 cm.
A13235

299,-

SLEVA

27 %

dříve: 379,-

od
hrnec s poklicí 16 x 10,5 cm
hrnec s poklicí 20 x 12,5 cm
hrnec s poklicí 24 x 14 cm
A14056

169,-

6d. sada kuchyňských
pomůcek UNIVERSE

tlakové hrnce ALLEGRO

6d. sada nerezového nádobí
RONDEL

6x

AAA

399,-

AVANZA

A13220 cedník v.21 cm 139,A13222 mísa 360 ml
35,-

A13224 mísa 1050 ml
A13226 mísa 2500 ml
A13228 mísa 3280 ml

45,75,95,-

999,dříve: 1299,-

od
10d. sada nerezového nádobí
ELLIZE
Poklice s dírkami pro slévání tekutin.
hrnec s poklicí 1,9 l, hrnec s poklicí 2,6 l
hrnec s poklicí 3,6 l, hrnec s poklicí 4,7 l
rendlík s poklicí 1 l
A03058

35,SLEVA

33 %

1 599,dříve: 2399,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

nerezové termosky
a termohrnky
AKCENT
A14547
A14195
A14196
A14197

0,35 l
0,5 l
0,75 l
1l

od

CULINARIA
s pumpou
1,9 l

plastová konvice
1,7 l CARLET
a TIZZY
1850-2200W,
otočná o 360st

nerezový plášť termosky má lesklou
povrchovou úpravu,
pumpa je vyrobena
v kombinaci nerez/
plast, víko, rukojeť
a základna je z černého plastu
A08577

129,149,169,199,-

499,-

399,-

129,-

18d. sada
talířů
sansa

COFFEE
350 ml

TRAVELER
350 ml

199,-

dříve: 899,-

229,-

18d. sada square
CHARME

nákupní
taška

Objem tašky je 30 l
a maximální nosnost 25 kg. Textilní
taška je snadno odnímatelná z kovové
konstrukce a je
snadno omyvatelná.
A12026

obsahuje: 6x
dezertní talíř 19
cm, 6x hluboký
talíř 21,5 cm a 6x
mělký talíř 24 cm
A16158

699,-

Tělo hrnku je
vakuové, udrží
nápoje déle horké
či studené, víčko
je nepropustné.
A14170

Vakuové tělo hrnku
drží teplotu nápoje
několik hodin, ať je
horký či studený.
Víčko je nepropustné.
A15515

299,-

A15841 hnědobílá 299,A15842 krémová
299,A15851 nerezová 499,-

snadno
odnímatelné

obsahuje 6x dezertní talíř
(diagonála 20 cm, šířka
18,5 cm), 6x hluboký talíř
(diagonála 23 cm, šířka
22 cm) a 6x mělký talíř
(diagonála 27 cm, šířka
25 cm)
A16164

sušák na prádlo 18 m

Stabilní přenosný sušák na prádlo, boční
křídla jsou vhodná na sušení delšího prádla.

279,-

A15795 SKY BLUE
A15796 VIOLA

899,dříve: 1199,-

Žehlící prkno PROFESSIONAL

Žehlící prkno o rozměrech 130 x 48 cm je opatřeno kovovou deskou Mash, která dobře propouští
páru a zajišťuje, že prádlo zůstane suché.
A16165

odkapávač na boty plastový
A13249 obdélník 75 x 38 cm 89,-

89,-

rohože - různé druhy

a) A13872
A13871
b) A13395
c) A13390
A13389

texilní 50 x 80 cm
textilní 40 x 60 cm
s hranou 40 x 60 cm
WELCOME 45 x 75 cm
WELCOME 40 x 60 cm

149,79,99,129,99,-

c)

SUPER
CENA

299,-

1 599,-

dříve: 399,-

dříve: 1999,-

AKCE!! výměna plastové hlavice za hliníkovou

b)

a)

od 79,-

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.

