novinky
vychytávky

LISTOPAD–PROSINEC

PRESIDENT
602646
602650

Wok ø 30 cm
Wok ø 30 cm, s poklicí

CHARAKTERISTIKA
Luxusní wok s unikátně zvrásněným antiadhezním
povlakem. Wok je dodávaný samostatně nebo
s poklicí.
MATERIÁL
Prvotřídní antiadhezní povlak, nerezové indukční dno,
celonerezové rukojeti, sklonerezová poklice.
VLASTNOSTI A VÝHODY
Wok PRESIDENT má unikátně zvrásněný
antiadhezní povlak s charakterem neleštěného
přírodního kamene, který je vhodný i pro kovové
obracečky.
Pokrmy připravované ve woku PRESIDENT se
nepřipalují, smaží se rovnoměrně, zachovávají
si svou přirozenou chuť i šťavnatost. Množství
používaného tuku lze redukovat na minimum
a smažit bez tuku.
Wok PRESIDENT je dodáván samostatně nebo
s masivní sklonerezovou poklicí. Díky komfortní
nerezové rukojeti
ti s opěrkou lze poklici během
přípravy pokrmů
ů odkládat na linku, kondenzát
zůstává uvnitř poklice, nestéká.

Nejlepší volba pro asijská jídla!

1599 Kč
2699 Kč
Wok PRESIDENT ani sklonerezová poklice
neobsahují žádné plastové části a lze je používat
i pro dopékání pokrmů v pečicí troubě.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Wok PRESIDENT je vhodný pro všechny typy
sporáků včetně indukčních, je žáruvzdorný, vhodný
do pečicí trouby (s poklicí max. 200 °C) a do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Masivní wok dodávaný samostatně nebo se
sklonerezovou poklicí.
• Unikátní zvrásněný povlak vhodný pro kovové
obracečky.
• Smažit lze zdravě, bez použití tuku.
• Vhodný i pro zapékání pokrmů v pečicí troubě.
• Kondenzát z odložené poklice nestéká na linku.
SLOVO DESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
„Pro komfortní používání jsem poklici woku opatřil
rukojetí s opěrkou a okrajem, který brání stékání
kondenzátu z odložené poklice.“
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Poklici lze pohodlně odložit
na kuchyňskou linku

Wok
PRESIDENT
ø 30 cm, s poklicí

Wok
PRESIDENT
ø 30 cm

Extrémně odolný
nepřilnavý povlak
s charakterem
neleštěného
přírodního kamene

Kovové
obracečky?
Ano!

Vhodné do trouby!
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Celoplošné nerezové
dno vhodné pro
indukční sporáky

FANCY HOME
906420
906422
906424
906426
906428
906430
906432
906434
906450
906452
906454
906456
906458
906460
906462
906464

Vonná svíčka 200 g, Citronová tráva
Vonná svíčka 200 g, Exotické koření
Vonná svíčka 200 g, Verbena
Vonná svíčka 200 g, Mojito
Vonná svíčka 200 g, Arganové květy
Vonná svíčka 200 g, Orient
Vonná svíčka 200 g, Neroli
Vonná svíčka 200 g, Provence
Vonná svíčka 410 g, Citronová tráva
Vonná svíčka 410 g, Exotické koření
Vonná svíčka 410 g, Verbena
Vonná svíčka 410 g, Mojito
Vonná svíčka 410 g, Arganové květy
Vonná svíčka 410 g, Orient
Vonná svíčka 410 g, Neroli
Vonná svíčka 410 g, Provence

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Vonné svíčky do domácnosti s přírodními esencemi
FANCY HOME.
MATERIÁL
Vyrobeno z čistého parafínu a přírodních vonných
esencí, s bavlněným knotem.
VLASTNOSTI A VÝHODY
Vonné svíčky rozšiřují sortiment vůní do
domácnosti FANCY HOME.
Přináší 8 oblíbených přírodních vůní známých již
z difuzérů a esenciálních olejů FANCY HOME.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Citronová tráva se zázvorem
Exotické koření
Orient s exotickou vůní agarového dřeva
Neroli s mátou, jasmínem a bergamotem
Verbena s vůní grapefruitu a citrusových plodů
Mojito s vůní limetek a máty
Arganové květy s vůní citrusů, vanilky
a lískových oříšků
8. Provence s vůní levandule, magnólie a lučního
kvítí

199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč

Svíčky FANCY HOME jsou dodávány ve skleněných
dózách s víčkem, jsou vyrobeny v EU.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Pro dosažení optimálního účinku nenechávejte svíčku
hořet déle než 4 hodiny. Na dně sklenice nechte cca
0,5 cm parafínu. Během hoření může být skleněná
nádoba svíčky horká. Skladujte s nasazeným víčkem.
HLAVNÍ VÝHODY
• Svíčky s oblíbenými vůněmi s vysokým
obsahem přírodních esencí.
• Dlouhá doba hoření: 40 hod. (200 g) a 80 hod.
(410 g).
SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
FILIP MARKYTÁN
„Řadu osmi oblíbených vůní známých již z difuzérů
a esenciálních olejů jsme použili i pro svíčky
s přírodními vonnými esencemi. Naši zákazníci tak
mají, spolu s difuzéry a aromalampami, na výběr
z několika možností, jak osvěžit a provonět interiéry,
podle toho, kterému způsobu dávají přednost.“

Vonné svíčky FANCY HOME jsou dodávány ve
2 velikostech. Svíčky 200 g mají dobu hoření cca
40 hodin, svíčky 410 g cca 80 hodin.

Uklidňující, osvěžující i exotické vůně pro váš domov!
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Lemon grass

Exotic spices

Verbena

Mojito

Argan
blossoms

Orient

Neroli

Provence

EMOTION
388020.25
388020.30
388020.35
388020.43
388022.25
388022.30
388022.35
388022.43
388024.25
388024.30
388024.35
388024.43
388028.25
388028.30
388028.35
388028.43

Dezertní talíř ø 20 cm, zelená
Dezertní talíř ø 20 cm, modrá
Dezertní talíř ø 20 cm, hnědá
Dezertní talíř ø 20 cm, šedá
Mělký talíř ø 26 cm, zelená
Mělký talíř ø 26 cm, modrá
Mělký talíř ø 26 cm, hnědá
Mělký talíř ø 26 cm, šedá
Hluboký talíř ø 19 cm, zelená
Hluboký talíř ø 19 cm, modrá
Hluboký talíř ø 19 cm, hnědá
Hluboký talíř ø 19 cm, šedá
Miska ø 14 cm, zelená
Miska ø 14 cm, modrá
Miska ø 14 cm, hnědá
Miska ø 14 cm, šedá

CHARAKTERISTIKA
Luxusní jídelní talíře a misky s unikátní glazurou.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní keramiky, s glazurou v zelené,
modré, hnědé a šedé barvě.
VLASTNOSTI
Talíře a misky EMOTION jsou výjimečné svou unikátní
krakelovou glazurou.
Rozdíly v kresbě pod glazurou dávají každému talíři
i misce EMOTION jedinečný charakter, každý kus
je originál!
Unikátní charakter talířů a misek EMOTION vynikne
zejména při kombinování více barev.
Talíře a misky EMOTION jsou kvalitní a odolné,
vynikající pro každodenní stolování.

229 Kč
229 Kč
229 Kč
229 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
249 Kč
249 Kč
249 Kč
249 Kč
189 Kč
189 Kč
189 Kč
189 Kč
POUŽITÍ
Nádobí EMOTION je vhodné do mikrovlnné trouby
a do myčky. Pro dlouhodobé udržení unikátního
vzhledu glazury doporučujeme nádobí EMOTION
umývat ihned po použití.
HLAVNÍ VÝHODY
• Luxusní talíře a misky s unikátní krakelovou
glazurou.
• Každý kus je originál!
• Kvalitní a odolné, vhodné pro každodenní
používání.
SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
FILIP MARKYTÁN
„Po rozhodnutí nabídnout našim zákazníkům
luxusní talíře s unikátní krakelovou glazurou, bylo
nejdůležitější vybrat správné odstíny a rozměry talířů
i misek tak, aby působily moderně, neotřele a přitom
byly praktické a vhodné do každého interiéru
a domácnosti.“

Kombinujte velikosti i barvy podle nálady a fantazie!
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Mělký talíř
EMOTION

Dezertní talíř
EMOTION

Miska
EMOTION

Hluboký talíř
EMOTION

modrá

hnědá

zelená

šedá
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ø 19 cm

ø 14 cm

ø 20 cm

ø 26 cm

FlexiSPACE
899494.11
899494.43

Protiskluzová podložka 150 × 50 cm, bílá
Protiskluzová podložka 150 × 50 cm, šedá

CHARAKTERISTIKA
Protiskluzová podložka do zásuvek, skříněk a poliček
v domácnosti.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu.
VLASTNOSTI
Protiskluzová podložka FlexiSPACE dokonale přilne
k povrchu zásuvky, skříňky nebo poličky, kuchyňské
potřeby na podložce FlexiSPACE nekloužou.
Protiskluzové podložky FlexiSPACE si zákazník může
snadno zastřihnout na potřebnou velikost.

189 Kč
189 Kč

HLAVNÍ VÝHODY
• Protiskluzová podložka do zásuvek, skříněk
a poliček.
• Ve dvou barevných provedeních, bílé a šedé.
SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
MAREK STIBORA
„Výroba původní protiskluzové podložky byla
vzhledem k požadavku na její průhlednost
neekologická. Proto jsme se rozhodli nahradit ji
bílou a šedou podložkou, které mají stejné užitné
vlastnosti, jejich výroba je však mnohem šetrnější
vůči životnímu prostředí.“

ČIŠTĚNÍ
Čistěte vlhkou utěrkou a nechte oschnout.

Vyberte
si barvu:

Zastřihněte na potřebný rozměr!
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BAMBINI
668075

Dětský příbor, 3 ks

89 Kč

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jídelní příbor pro nejmenší děti.

Lehký plastový příbor bez ostrých hran je odolný,
jeho použití je bezpečné.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.

HLAVNÍ VÝHODY
• Lehký příbor bez ostrých hran.
• Bezpečný i pro nejmenší děti, které se učí
samy jíst.

VLASTNOSTI A VÝHODY
Jídelní příbor BAMBINI je vynikající pro děti, které se
učí samy jíst.
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POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Dětský příbor BAMBINI je vhodný do myčky.

První příbor? Sáhněte po BAMBINI!

HANDY
643778

Mini struhadlo

CHARAKTERISTIKA
Malé nerezové struhadlo pro strouhání drobných
potravin najemno.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli
a odolného plastu.
VLASTNOSTI
S mini struhadlem HANDY snadno nastrouháte
muškátový oříšek, loupané ořechy, čokoládu,
citrusovou kůru, zázvor a česnek.
Mini struhadlo je zmenšenou verzí klasického
čtyřstranného kuchyňského struhadla.

59 Kč
POUŽITÍ
Mini struhadlo HANDY je vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Kvalitní nerezové struhadlo pro strouhání
drobných potravin najemno.
• Malé a skladné.
SLOVO DESIGNÉRA
DAVID VELEBA
„Mini struhadlo HANDY nahradí velké kuchyňské
struhadlo při strouhání drobných potravin, tedy
všech druhů ořechů, zázvoru, čokolády, skořice,
citronové kůry, i při přípravě plátkovaného nebo
třeného česneku. Je vynikající všude tam, kde je
klasické struhadlo zbytečně velké.“

Má 3 plochy s různými velikostmi čepelí a čtvrtou
plochu s hladkou čepelí pro plátkování česneku apod.
Pro komfortní použití je mini struhadlo opatřeno
plastovou rukojetí.

8 cm

Mini struhadlo, maxi využití!
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