Přejeme Vám veselé
Vánoce a šťastný
nový rok!
cenová nabídka platí od 6. 12. – 31. 12. 2018

kolekce INTENSE

S nepřilnavým 2vrstvým povrchem v granitovém
dekoru, nerezovou rukojetí, plně indukčním dnem
a vnějším metalickým nástřikem.
A13105
A13106
A13107
A13108
A13109
A13110

pánev 24 x 4,7 cm
pánev 28 x 5,1 cm
pánev WOK 28 x 7,8
pánev 24 x 7,5 cm, s poklicí
rendlík 16 x 7,6 cm, s poklicí
kastrol 24 x 13 cm, s poklicí

299,399,449,699,429,799,-

389,499,549,849,579,999,-

tlakový hrnec Grande Red
Tlakový nerezový hrnec 5 l, s pákovým uzávěrem a trendovým
baňatým tvarem, moderní barevné prvky, 2 ventily, sendvičové dno
1 cm. Tlakový hrnec je vhodný pro rychlou přípravu jídel, šetří čas
a energie.
A12973

od

299,-

mlýnek na koření elektrický

sada nerezového nádobí AURA

6 ks obsahuje: rendlík 14 x 9 cm bez poklice,
hrnec 18 x 11 cm s poklicí, hrnec 20 x 12 cm s poklicí, vysoký
hrnec 20 x 18 cm bez poklice. Nádobí lze používat na všechny
typy sporáků.
A14060

Nerezové provedení. Vnitřní část mlýnku tvoří
keramická mlecí mechanika, zdroj napájení 4xAA
(tužkové) baterie. 22,5 cm

199,-

sleva - 29%

499,-

699,-

Zářivá kolekce Copper

sleva - 33%

1 199,-

5 dílná sada nožů a nerezový stojan

1 799,-

Sada obsahuje nůž kuchařský 33,5 cm, nůž santoku
30,5 cm, nůž na chléb 33,5 cm, nůž univerzální
23,5 cm, nůž praktický 21 cm
a nerezový stojan.

S nepřilnavým 2vrstvým povrchem v granitovém dekoru, nerezovou
rukojetí a plně indukčním dnem. Vnější metalický nástřik je kombinován
s meděným práškem, což zajišťuje lepší udržitelnost teploty pokrmu.
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A157

399,499,559,599,999,-

INTE

299,399,449,499,799,-

1572

pánev 24 x 4,7 cm
pánev 28 x 5,1 cm
pánev WOK 28 x 7,8
pánev steaková 28 x 28 cm
kastrol 24 x 13 cm, s poklicí

A
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A12797
A12798
A12799
A12800
A12803

COPPER A16079

INTENSE A16078

259,-

21

999,-

1 299,-

od

299,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

Láska, která nerezaví
Nerezová ocel je klasickým materiálem, využívaným
v kuchyni pro svou osvědčenou kvalitu, stálost a snadnou
údržbu.

miska nerezová
Avanza

5d. sada misek BERGAMO
A13223 Ø 12 cm
A13225 Ø 16,5 cm
A13227 Ø 21 cm
A13229 Ø 23 cm

• miska pro univerzální
použití
• metalická barva

35,45,75,95,-

skleněné misky •
s plastovým víkem
A01382 99,- 129,-

45,90
59,90
99,90
119,-

nerezový cedník
Avanza
• výška 13,5 cm, Ø 23,5 cm
A13221

139,-

od 35,-

dříve: 179,-

nerezový kolekce MAESTRO

skleněná konvice CASEY

• nádobí se skleněnou poklicí
• kolekce obsahuje měrku objemu
• nerezový knob a držadlo
• nádobí lze využít na všechny typy varných
desek
A06310
A06311
A06312
A06313
A06314

rendlík 1,35 l
hrnec 2,8 l
hrnec 3,2 l
hrnec 4,3 l
hrnec 5,7 l

299,349,399,499,599,-

1,7 l, 1850-2200W, otočná o 360°
A15853

399,459,519,649,779,-

OK!

8 dílná sada nerezového nádobí SWING Big
• nádobí lze používat na všechny typy sporáků
• poklice jsou vyrobeny z odolného skla s otvorem na
páru
A14059

Plastová dóza
Culinaria

hrnec 16 x 10 cm s poklicí
hrnec 18 x 11 cm s poklicí
hrnec 20 x 12 cm s poklicí
hrnec 24 x 14 cm s poklicí

999,dříve: 1 299,-

od 29,-

• 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 500 ml
A14972
39,- 49,90

Dóza 800 ml
A14974
59,- 69,90

Dóza 1,4 l
A14975
79,- 99,90

1,8 l, 1850-2200W, otočná o 360°
černá: A15848, červená: A15847,
bílá: A15846

INDUKCE

od 299,-

TOP CENA

plastová konvice CASEY

499,-

349,-

dříve: 599,-

dříve: 449,-

cestovní hrnky

A15228 AKCENT Twins 430 ml 119,- 179,A11806 TRAVEL 300 ml
199,- 259,A14212 AVANZA 250 ml
99,- 129,-

nerezová termoska Avanza
A14201 0,5 l 169,- 199,A14204 0,75 l 219,- 259,A14207 1 l 249,- 299,-

SLEVA

119,-

34 %

dříve: 179,-

nerezové konvice

99,199,-

od 169,-

• konvice jsou vhodné pro všechny typy
sporáků včetně indukce
A12457 červená EVORA 2 l 222,- 259,A12455 nerezová SOLERA 2 l 199,- 249,-

Dóza 400 ml
A14973
39,- 49,90

Dóza 2,3 l
A14976
99,- 129,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

ideální
na svačinu

od 199,-

INDUKCE

OK!

Platí do vyprodání zásob.

gravitační mlýnek
na koření CULINARIA

elektrický mlýnek
na koření CULINARIA

• akrylový zásobník
• na 4 x AAA (tužkové)
baterie
• v. 19 cm, Ø 5,5 cm
• materiál: nerez
A14995

199,dříve: 259,-

tlakový hrnec
ALLEGRO Matte 7 l

• akrylový zásobník
• na 4 x AA (tužkové)
baterie
• v. 22,5 cm, Ø 5 cm
• materiál: plast
A16080

4x

AA

179,-

4x
AAA

Nerezový tlakový s
pákovým uzávěrem, 2
ventily a silné sendvičové
dno. Víko obsahuje dva
ventily,
hlavní pracovní ventil
a pomocný / bezpečnostní
ventil.
A03083

dříve: 199,-

599,-

INDUKCE

12 d. sada kořenek
AKCENT

OK!

• objem kořenky 80 ml,
• výška 19 cm, Ø 17 cm
A01421

499,-

A07333
A07336
A07322
A07323
A07325

dříve: 599,-

univerzální mlýnek
APETIT

• základna s gumovou přísavkou pro
maximální stabilitu při práci
• výška 22 cm
• 1x mlýnek, 1x pěchovadlo,
2x kroužek na maso
oranžová: A01421, zelená: A13240

dříve: 749,-

dětské keramické hrnky
v dárkovém boxu
ANGRY BIRDS 325 ml 39,PLANES 325 ml
39,HELLO KITTY 200 ml 39,MICKEY 200 ml
39,PLANES 200 ml
39,-

99,90
99,90
89,90
69,90
89,90

SLEVA
až 53 %

39,-

SLEVA

60 %

199,-

keramické hrnky
1) A02841
A02851
2) A11664
3) A11659

dříve: 259,sada plastových dóz
NANO

• dózy obsahují nanočástice stříbra,A14656 0,65 l; v. 8,5 cm,
které zabraňují přenosu bakterií š. 9,5 cm 49,- 64,90
A14657 1,15 l; v. 6 cm,
a plísní
š. 14,5 cm 69,- 89,90
• dózy jsou vhodné zejména
pro alergiky

puntíky 310 ml 39,puntíky 730 ml 99,ROSA 340 ml 59,CANDY 240 ml 49,-

51,90
129,74,90
64,90

3)

2)

od 49,-

od 39,-

žehlící prkno VISIO

sušák na prádlo
ONYX
• 18 m sušící plochy
• držák na sušení
ponožek
A13587

stabilní
konstrukce

1)

Žehlící kovová deska Mash, která dobře
propouští páru s bezpečným kovovým
odkladačem na žehličku a nastavitelnou
výškou do 95 cm. Nohy jsou opatřeny
plastovými záslepkami
váha 6 kg
A12948

žehlící prkno EURO
• kovové prkno deska
Mash, která dobře
propouští páru
• elektrická zásuvka

• nastavitelná výška
do 94 cm
• váha 4,9 kg
• rozměr: 120 x 38 cm
A04216

SLEVA

399,dříve: 499,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

33 %

799,dříve: 1 190,-

749,dříve: 999,-

Platí do vyprodání zásob.

kolekce Doblo
sklenice Doblo

• Dvoustěnné sklenice a hrnky jsou vyrobeny
z borosilikátového skla, odolného proti poškrábání.
• teplé nebo studené tekutiny a potraviny si v nich
udržují svojí teplotu mnohem déle.
• dvojité stěny navíc ochrání ruce před popálením
• vhodné do myčky

sklenice
1) A14602 70 ml
A14603 170 ml
2) A14609 330 ml
A14611 300 ml
3) A14608 200 ml

dvoustěnné
provedení
brání kondenzaci
na vnějším
povrchu

99,- 109,119,- 139,-

od

sklenice

od

99,-

19,-

18 d. sada porcelán. talířů FLOREA

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).
A16163

A14605 350 ml 159,- 179,A14606 500 ml 169,- 199,-

159,- 179,-

2ks kaváků a talířků:
A01314 Ø 14,7 59,- 199,talířek:
A01324 139 mm 19,- 49,90

sleva až 70%

1)

179,- 209,169,- 199,-

sada kaváků s talířky

odolné
borosilikátové
sklo

2)
3)

sleva - 29%

777,6 dílné sady sklenic
A00991 na sekt TWIGGY 180 ml
A00992 na bílé víno TWIGGY 460 ml
A00993 na čer. víno TWIGGY 800 ml
A11303 na sekt LEONA 210 ml
A11305 na čer. víno LEONA 340 ml

od

299,379,399,199,199,-

369,459,479,239,239,-

199,-

sada nerezových příborů, 67 ks

sada obsahuje: 12x nůž, 12x vidlička, 12x lžíce, 12x čajová lžička,
12x desertní vidlička, naběračka, naběračka
na omáčku, vidlička a lžíce na salát,
sleva - 38%
lopatka na dort, kleštičky na led a cukr
A12804

sada nerezových příborů
APETIT DAPHNE, 24 ks

999,-

A11561

1 099,-

18 d. sada porcelán. talířů BLUE MEADOW
6x dezertní talíř Ø 19 cm, 6x hluboký talíř Ø 21,5 cm
6x mělký talíř Ø 24 cm
A16161

sleva - 39%

666,-

1 099,-

konvice WAVE
A15970 350 ml 149,- 169,A15971 600 ml 199,- 233,A15972 1 l
259,- 299,-

1 599,-

od

222,-

149,-

259,-

sada nerezových příborů
APETIT DESTINI, 24 ks

AKCE!! VÝMĚNA PLASTOVÉ HLAVICE ZA HLINÍKOVOU

A11562

222,-

259,-

Vaši prodejci:

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

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.

Platí do vyprodání zásob.

