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CHARAKTERISTIKA
Špičkové kuchyňské nádobí vhodné na sporák 
i do trouby. Nejvyšší a nejprestižnější linie nádobí 
s antiadhezním povlakem TESCOMA.

MATERIÁL
Vysoce odolný antiadhezní povlak, celonerezové 
indukční dno a úchyty. Poklice z prvotřídní nerezavějící 
oceli a odolného skla. 

VLASTNOSTI A VÝHODY
Nádobí PRESIDENT Stone s antiadhezním 
povlakem vně i uvnitř nádob je vynikající pro 
každodenní používání na všech typech sporáků 
i v pečicích troubách. 

V nádobí s antiadhezním povlakem, uvnitř 
s charakterem neleštěného přírodního kamene, se 
pokrmy nepřipalují, zachovávají si svou přirozenou 
chuť i šťavnatost, vařit i zapékat lze zdravě 
a s použitím minimálního množství tuku. 

Antiadhezní povlak s charakterem neleštěného 
přírodního kamene je odolný, vhodný i pro neostré 
kovové kuchyňské nářadí. 

Nádobí PRESIDENT Stone má antiadhezní povlak 
i vně, a proto se snadno čistí, svůj atraktivní vzhled 
si zachová trvale. 

Úchyty z prvotřídní nerezavějící oceli jsou k nádobí 
přichyceny 2 nerezovými nýty. Nádobí PRESIDENT 
Stone neobsahuje žádné plastové části a lze je 
proto používat i v pečicí troubě.

Masivní sklonerezová poklice s prostorným 
celonerezovým úchytem má otvor pro páru. 

Nerezové úchyty jsou zcela uzavřené a dokonale 
vodotěsné, nádobí je vhodné do myčky. 

Nádobí PRESIDENT Stone je dodáváno jednotlivě 
a v sadě 8 dílů. 

Sada PRESIDENT Stone obsahuje:
Hrnec s poklicí ø 20 cm, 3,0 l
Kastrol s poklicí ø 18 cm, 1,8 l
Kastrol s poklicí ø 20 cm, 2,5 l
Rendlík s poklicí ø 16 cm, 1,3 l

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Nádobí PRESIDENT Stone je vhodné pro všechny 
typy sporáků a pečicích trub, s poklicí max. 200 °C. 
Vhodné do myčky.

HLAVNÍ VÝHODY
• Nádobí pro všechny typy sporáků a pečicích trub.
• Antiadhezní povlak uvnitř i vně, nádobí 

nepřipaluje a dobře se čistí.
• Odolný antiadhezní povlak je vhodný i pro 

kovové kuchyňské nářadí.
• Vodotěsné nerezové úchyty, vhodné do myčky. 
• Masivní sklonerezová poklice s otvorem pro 

páru.

SLOVO DESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
„Oblíbené celonerezové nádobí PRESIDENT jsme 
opatřili uvnitř i vně vysoce odolným antiadhezním 
povlakem, pokrmy se proto při vaření nepřipalují 
a nádobí se dobře čistí. V tomto případě platí, že 
´v jednoduchosti´ je krása.“

PRESIDENT Stone
780310 Sada nádobí, 8 dílů 3 999 Kč

780323 Hrnec s poklicí ø 20 cm, 3,0 l 1 199 Kč

780325 Hrnec s poklicí ø 24 cm, 6,0 l 1 499 Kč

780332 Kastrol s poklicí ø 18 cm, 1,8 l 999 Kč

780333 Kastrol s poklicí ø 20 cm, 2,5 l 1 099 Kč

780335 Kastrol s poklicí ø 24 cm, 4,5 l 1 399 Kč

780341 Rendlík s poklicí ø 16 cm, 1,3 l 899 Kč
 

Nádobí, ve kterém nic nepřipálíte!

v jednoduchosti  je krá

íte!

Vodotěsné 
úchyty 
vhodné do 
myčky

Unikátní zvrásněný 
povlak, nádobí 
nepřipaluje

Pro kovové 
nářadí!

erezovým úchytem má otvor pro páru. 
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Celoplošné
indukční dno

 

 

 

Masivní
sklonerezová 
poklice
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1. Nepřilnavý povlak

2. Oděruodolná vrstva

3. Ochranná vrstva

4. Intenzivní zvrásnění

5. Korpus nádobí

6. Indukční dno

Sada nádobí 
PRESIDENT Stone, 8 dílů

Obsahuje:
Hrnec s poklicí ø 20 cm, 3,0 l

Kastrol s poklicí ø 18 cm, 1,8 l
Kastrol s poklicí ø 20 cm, 2,5 l
Rendlík s poklicí ø 16 cm, 1,3 l

 ø 16 cm, 1,3 l 899,-

 ø 20 cm, 3,0 l 1199,-
 ø 24 cm, 6,0 l 1499,-

ø 18 cm, 1,8 l 999,-
ø 20 cm, 2,5 l 1099,-
ø 24 cm, 4,5 l 1399,-

Kastrol s poklicí 
PRESIDENT Stone

3999,-

Vhodné do trouby

Kastroll s poklicí 

Hrnec s poklicí 
PRESIDENT Stone

Rendlík s poklicí 
PRESIDENT Stone
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GrandCHEF
428600 Mísa s víkem ø 16 cm, 1,5 l 399 Kč

428601 Mísa s víkem ø 20 cm, 3,0 l 499 Kč

428602 Mísa s víkem ø 24 cm, 5,0 l 599 Kč
 

Nerez mísa s víkem a protiskluzem!

CHARAKTERISTIKA
Masivní nerezové mísy pro přípravu salátů, 
těst, masových směsí apod. a jejich hygienické 
skladování.
 
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, víko 
z kvalitního plastu. 

VLASTNOSTI
Nerezové mísy GrandCHEF jsou opatřeny dobře 
těsnicím víkem pro hygienické skladování 
pokrmů v lednici. 

Díky účinné protiskluzové úpravě jsou mísy 
GrandCHEF dokonale stabilní i při šlehání 
v nakloněné poloze. 

POUŽITÍ 
Nerezové mísy jsou vhodné do myčky, pro zachování 
vynikajících těsnicích vlastností plastové víko 
v myčce nemyjte. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Masivní mísy z nerezavějící oceli pro přípravu 

a skladování pokrmů.
• S dobře těsnicím víkem a protiskluzovou 

úpravou. 

SLOVO VÝVOJÁŘE
MARIE OSIKOWSKÁ
„Masivní nerezové mísy GrandCHEF jsou výborné 
pro přípravu všech obvyklých mísených pokrmů. 
Mají dobře těsnicí víka, a jsou proto nenahraditelné 
zejména při přípravě těch pokrmů, které je třeba po 
smíchání nechat v míse odpočinout nebo uležet, 
např. marinovaných masových směsí, bramborových 
nebo těstovinových salátů, těst, krémů, pomazánek 
apod., ale i zeleninových salátů, protože ty v mísách 
s nasazeným víkem neokorají. V nerezových mísách 
s víkem lze hygienicky skladovat i silně aromatické 
pokrmy, třeba sýrové pomazánky, jejichž výrazná 
vůně zůstává uvnitř mís a neovlivňuje ovzduší 
v lednici. Mísy z nerezavějící oceli neabsorbují aroma 
ani barvy zpracovávaných a uchovávaných surovin 
a po umytí nejsou cítit.“

mísa s víkem a protis

Protiskluzová úprava dna

kluzezem!!m!kluzeze

nerezavějící ocel

Dobře těsnicí víko

ø 16 cm, 1,5 l

399,-

ø 24 cm, 5,0 l

599,-

ø 20 cm, 3,0 l

499,-
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DELÍCIA
630856 Vykrajovátka s razítkem, 3 ks, srdíčka 169 Kč

630859 Vykrajovátka s razítkem, 3 ks, dinosauři 169 Kč
 

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu domácího cukroví 
s originálními motivy. 

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu.

VLASTNOSTI
S vykrajovátky s razítkem DELÍCIA ve tvaru srdíčka 
připravíte sušenky, linecké cukroví a perníčky 
s valentýnskými motivy, s kulatými vykrajovátky 
připravíte cukroví pro děti s oblíbenými motivy 
dinosaurů. 

Vykrajovátka s razítkem DELÍCIA mají dvě funkce: 

1. Vykrajovátko s razítkem 
Vykrajovátkem vykrojte tvar a obtiskněte dekor. 
Cukroví s obtisknutým dekorem je atraktivní, není 
třeba je dále zdobit a lze je podávat jako perníčky 
či sušenky. Cukroví s dekorem je také možné spojit 
marmeládou a podávat jako originální „linecké“.

2. Razítko
Vysuňte dekor a vykrajovátko používejte jako razítko 
pro zdobení marcipánových nebo fondánových 
povrchů dortů, moučníků apod.

Po použití lze vykrajovátka s razítkem DELÍCIA 
snadno rozložit a dokonale vyčistit. 

Vykrajovátka s razítky DELÍCIA jsou dodávána 
s receptem na domácí máslové sušenky. 

POUŽITÍ
Zatlačením na okraje vykrajovátka vykrojte cukroví 
a stisknutím rukojeti obtiskněte dekor. Pro razítkování 
nejprve zatlačte rukojeť tak, aby dekor vyčníval nad 
okraje vykrajovátka. Čištění: Odšroubujte rukojeť, 
vykrajovátko rozložte a všechny díly umyjte pod 
tekoucí vodou. 

HLAVNÍ VÝHODY 
Dvě funkce: 1. vykrajovátko s dekorem, 2. razítko 

SLOVO DESIGNÉRA
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ
„V návaznosti na oblíbená vánoční vykrajovátka 
s razítkem DELÍCIA jsem navrhla dvě nové série 
s originálními dekory. Cukroví připravené vykrajovátky 
ve tvaru srdíček se hodí na sv. Valentýna, ale i pro 
narozeninové oslavy, ke Dni matek apod. Kulatá 
vykrajovátka s motivy dinosauří rodinky osloví 
zejména děti a umožní jim vlastnoručně si vyrobit 
cukroví pro své narozeninové oslavy a školní besídky 
nebo překvapit spolužáky originální svačinkou 
přinesenou ve svačinové dóze DINO se stejným 
dinosauřím motivem.“

Hravá vykrajovátka!5



myDRINK
306022 Panák 25 ml 24 Kč

306024 Panák 50 ml 29 Kč

306026 Whisky 300 ml 39 Kč

306030 Sklenice 300 ml 39 Kč

306032 Sklenice 350 ml 49 Kč

306034 Sklenice 500 ml 59 Kč
 

CHARAKTERISTIKA
Ucelený sortiment sklenic pro podávání 
alkoholických i nealkoholických nápojů.
 
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného silnostěnného skla.

VLASTNOSTI 
Malý a velký panák, whiskovka a 3 sklenice 
myDRINK tvoří designově sjednocenou řadu 
sklenic.

Ucelený sortiment dvou panáků a whiskovky 
v jednotném designu spolu se sklenicemi na 
nealkoholické nápoje je ojedinělý, s podobně 
propracovaným konceptem se na trhu nesetkáte. 

Tradiční tvar sklenic kontrastující se dvěma 
asymetricky umístěnými kroužky dodává sklenicím 
myDRINK unikátní nadčasový vzhled. 

Díky použitému silnostěnnému sklu jsou sklenice 
myDRINK 300, 350 a 500 ml vynikající i pro přípravu 
a podávání míchaných nápojů, např. koktejlů 
Mojito nebo Caipirinha.

Panáky, whiskovka i sklenice myDRINK jsou vhodné 
do myčky.

POUŽITÍ
Při mytí v myčce dbejte, aby se sklenice vzájemně 
nedotýkaly, ani se nedotýkaly jiných předmětů, 
docílíte tak zachování dokonalého vzhledu skla. 

HLAVNÍ VÝHODY
• Designově sjednocená řada sklenic pro 

alkoholické i nealkoholické nápoje. 
• Unikátní, moderní a nadčasový design.

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Pro novou řadu nápojového skla myDRINK jsem 
navrhl malý a velký panák, dvě položky, které 
v sortimentu dlouho chyběly. Přidal jsem klasickou 
whiskovku a tři různě velké sklenice. Minimalistický 
tvar skla jsem ´okořenil´ hravým motivem kroužků, 
který evokuje různé polohy hladiny ve sklenicích.“

Krásné i praktické!

sklenice

59,- sklenice

49,-sklenice

39,-
panák

24,-

panák

29,-

whisky

39,-

500 ml 300 ml 50 ml 300 ml 25 ml 350 ml
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CHARAKTERISTIKA
Kvalitní jídelní příbory s barevnou rukojetí. 

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, rukojeti
z odolného plastu.

VLASTNOSTI
Rukojeti příborů FANCY HOME jsou dodávány v šesti 
atraktivních barvách: bílé, limetkové, oranžové, 
červené, smaragdové a modré. 

Příbory s barevnou rukojetí jsou nabízeny jednotlivě, 
a nikoliv v sadách, jako ostatní nerezové příbory. Díky 
tomu si mohou zákazníci barvy a množství vybrat
a neomezeně kombinovat dle vlastního stylu. 

Příbory FANCY HOME vypadají dobře v kombinaci
s klasickým porcelánovým nádobím i talíři
a miskami s barevnou glazurou EMOTION a zpestří 
jídelní stůl při slavnostním i každodenním stolování.

POUŽITÍ
Jídelní příbory FANCY HOME jsou vhodné do myčky. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Kvalitní nerezové jídelní příbory s elegantní 

rukojetí v šesti atraktivních barvách.
• Prodávány po jednotlivých kusech a barvách.  

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Po důkladné, a možno říci i vášnivé, diskuzi 
s obchodními manažery evropských poboček 
TESCOMA jsem vybral šest barev rukojetí: bílou, 
limetkovou, oranžovou, červenou, smaragdovou
a modrou. Úmyslně jsem navrhl jednoduché
a funkční tvary příborů tak, aby co nejlépe vynikly 
jejich barevné rukojeti. Přirozeně jsem dbal i na to, 
aby se příbory dobře držely a snadno se čistily.
V myčce lze příbory s barevnou rukojetí
FANCY HOME mýt bez problémů.“ 

FANCY HOME
398010 Jídelní nůž 59 Kč

398012 Jídelní vidlička 59 Kč

398014 Polévková lžíce 59 Kč

398016 Čajová lžička 49 Kč
 

Barvy, barvy, barvičky pro nože, lžíce, vidličky J

Vyberte si barvu rukojeti:

jídelní nůž 

59,-

polévková lžíce

59,-

čajová lžička

49,-

jídelní vidlička

59,-

ří FA

Vyberte si barvu rukojeti:
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CHARAKTERISTIKA
Kvalitní ubrousky pro slavnostní i každodenní 
stolování.
 
MATERIÁL
100% celulóza.

VLASTNOSTI
Ubrousky FANCY HOME jsou dodávány v deseti 
atraktivních a pečlivě vybraných barvách. 

Barvy jsou vybrány cíleně, se zaměřením na 
nejrůznější příležitosti, např. Velikonoce a příchod 
jara, letní a dětské párty, ostatní slavnostní 
příležitosti, Vánoce apod.

Ubrousky FANCY HOME mají rozměr 33 × 33 cm, 
v balení jsou po 20 kusech, jsou vynikající pro použití 

s běžným porcelánovým nádobím i luxusními talíři 
a miskami EMOTION. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Kvalitní ubrousky v deseti atraktivních barvách 

pro slavnostní i každodenní stolování. 

SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
FILIP MARKYTÁN
„Výběr barev ubrousků FANCY HOME nebyl zdaleka 
nahodilý. Žluté a limetkové ubrousky jsou ideální 
pro velikonoční stolování, světle modré a purpurové 
ubrousky zpestří každou dětskou nebo letní oslavu, 
zelená a červená barva ubrousků je vhodná pro 
vánoční stolování a smetanové, tyrkysové, hnědé 
nebo šedé ubrousky můžeme použít při ostatních 
slavnostních příležitostech i při každodenním 
stolování.“

FANCY HOME
662550.11 Ubrousky, smetanová 35 Kč

662550.12 Ubrousky, žlutá 35 Kč

662550.14 Ubrousky, limetková 35 Kč

662550.20 Ubrousky, červená 35 Kč

662550.23 Ubrousky, purpurová 35 Kč

662550.25 Ubrousky, zelená 35 Kč

662550.28 Ubrousky, tyrkysová 35 Kč

662550.31 Ubrousky, světle modrá 35 Kč

662550.35 Ubrousky, hnědá 35 Kč

662550.43 Ubrousky, šedá 35 Kč
 

Deset barev, nekonečně možností. 8



zelená

červená

CHARAKTERISTIKA
Moderní prostírání pro každodenní a slavnostní 
stolování.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného syntetického materiálu.

VLASTNOSTI 
Prostírání FLAIR FRAME (FRAME anglicky „rám“, 
čti fl ér frejm) doplňuje široký sortiment prostírání 
TESCOMA v pěti nových barvách.

Je opatřeno originálním dekorem ve tvaru 
rámečku, který dodává prostírání luxusní
a slavnostní vzhled.  

Prostírání FLAIR FRAME je omyvatelné, snadno se 
čistí vlhkou utěrkou nebo opláchnutím.

Prostírání FLAIR FRAME má hladké okraje, které se 
netřepí, je dodáváno v jednotné velikosti 45 x 32 cm. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Prostírání čistěte vlhkou utěrkou nebo opláchněte 
pod tekoucí vodou a osušte. Nemyjte v myčce, 
nesušte na topení.

HLAVNÍ VÝHODY
• Omyvatelné!
• Luxusní slavnostní vzhled.
• Efektní dekor ve tvaru rámečku. 

SLOVO GRAFICKÉHO DESIGNÉRA
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ
„Při vývoji grafického dekoru k prostírání FLAIR FRAME 
jsem se inspirovala tzv. žakárovou vazbou, ve které 
se rafinovaně střídají různé směry tkaní. Oboustranný 
rámeček na prostírání FLAIR FRAME je díky tomu 
nenápadný, přesto jednoznačně odlišuje toto 
prostírání od jednobarevných variant bez dekoru.“

FLAIR FRAME
662092 Prostírání 45 × 32 cm, smetanová 89 Kč

662093 Prostírání 45 × 32 cm, perleťová 89 Kč

662094 Prostírání 45 × 32 cm, zelená 89 Kč

662095 Prostírání 45 × 32 cm, červená 89 Kč

662096 Prostírání 45 × 32 cm, hnědá 89 Kč
 

Pro slavnostní i každodenní stolování.

smetanová

hnědá

perleťová
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CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro zdravé vaření pokrmů v páře. 

MATERIÁL
Vyrobeno z tepelně odolného plastu.

VLASTNOSTI
V napařovacích sítech PRESTO Steam (čti „PRESTO 
Stým“) připravíte zdravé pokrmy v páře s pomocí 
běžného kuchyňského nádobí. 

Napařovací síta PRESTO Steam můžete používat na 
všech kastrolech a hrncích TESCOMA o průměru 
20 a 24 cm i na ostatním kulatém kuchyňském nádobí 
odpovídajících průměrů. 

Napařovací síta PRESTO Steam jsou stohovatelná, 
napařovat můžete ve více sítech najednou.
Ve 3 sítech na sobě tak uvaříte kompletní chod,
např. rybu, zeleninu i přílohu zároveň. 

Samostatně dodávané napařovací talíře
PRESTO Steam zachytí šťávu z masa, ryb a zeleniny. 
Pokrmy připravené v napařovacích sítech s talíři 
PRESTO Steam budou chutnější a šťavnatější. 

Pro komfortní použití a bezpečnou manipulaci jsou 
napařovací talíře opatřeny snadno snímatelnou 
rukojetí.

POUŽITÍ
Vaření v páře: Hrnec naplňte vodou tak, aby 
neprostupovala sítem. Na hrnec nasaďte napařovací 
síto s pokrmem, uzavřete poklicí, přiveďte k varu 
a vařte potřebnou dobu v páře. Pro zachování šťávy 
z masa, ryb, zeleniny apod. použijte napařovací talíř 

PRESTO Steam. Vaření ve více sítech na sobě: Ve 
více sítech na sobě můžete napařovat několik pokrmů 
současně, např. rybu, zeleninu i přílohu. Pokrmy 
s delší dobou přípravy vkládejte do spodního síta, 
pokrmy s kratší dobou přípravy do síta horního, doba 
vaření v páře bude stejná. Časy pro vaření v páře: 
křehká zelenina, např. brokolice – 15 minut, ryba nebo 
kuřecí maso – 15 až 20 minut, ostatní zelenina včetně 
brambor – nejméně 20 minut. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Zdravé vaření v páře bez použití tuku.
• Vhodné pro všechny hrnce a kastroly s poklicí 

TESCOMA ø 20 a 24 cm i ostatní nádobí 
odpovídajícího průměru. 

• Napařovat lze ve více sítech najednou, což 
zjednodušuje přípravu pokrmů a šetří čas.

• Síto s vloženým napařovacím talířem zachytí 
šťávu, pokrmy jsou chutnější. 

SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Nádobí a pomůcky pro napařování byly doposud 
tradičně vyráběny z nerezavějící oceli, případně 
bambusového dřeva. Protože víme, že teplota
páry uvnitř nádobí nepřesahuje 99 °C, rozhodl
jsem se nová napařovací síta PRESTO Steam vyrobit
z tepelně odolného plastu. Ten je výrazně levnější 
než nerez a praktičtější než bambusové dřevo. Využití 
plastového materiálu mě také přivedlo k myšlence 
doplnit napařovací síta jednoduchými talíři, které 
zachytí šťávu z napařovaných pokrmů. U klasických 
napařovacích sít a vějířů totiž šťáva z pokrmů stéká 
do hrnce, pokrm zůstává bez ní a má méně výraznou 
chuť.“

423010 Napařovací síto ø 20 cm 99 Kč

423012 Napařovací síto ø 24 cm 139 Kč

423020 Napařovací talíř ø 20 cm 199 Kč

423022 Napařovací talíř ø 24 cm 249 Kč
 

PRESTO Steam

Skvělá chuť zcela bez tuku? Vařte v páře!

a vařte potřebnou do
z masa, ryb, zeleniny

c naplňte vodou tak, aby
m. Na hrnec nasaďte napařovací 
vřete poklicí, přiveďte k varu
obu v páře. Pro zachování šťávy

ařovací talíř 

doplni
zachyt
napařo
do hrn
chuť.“obu v páře. Pro zacho

y apod. použijte napa

Napařovací síto nasadíme 
na hrnec

Přivedeme k varu a vaříme 
po dobu 15–20 minut

S více síty na sobě 
můžeme napařovat 
několik pokrmů 
současně

Snadno snímatelná rukojeť

nější 
o. Využití 
ence 
eré 
ických 
stéká
ýraznou 
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Napařovací síto 
PRESTO Steam

Napařovat lze ve více 
sítech najednou

N

NaNa

Napařovací talíř 
PRESTO Steam

 ø 20 cm  99,-
 ø 24 cm  139,-

Šťáva zůstane
v talíři

 ø 20 cm  199,-
 ø 24 cm  249,-
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FANCY HOME
908120 Nástěnné hodiny, dřevo, bílý ciferník 599 Kč

908122 Nástěnné hodiny, dřevo, černý ciferník 599 Kč
 

Hodiny nejen do kuchyně.

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní nástěnné hodiny do domácnosti. 

MATERIÁL
Vyrobeno z přírodního dřeva a odolného plastu.

VLASTNOSTI 
Nástěnné hodiny FANCY HOME s rámem
z vrstveného přírodního bukového dřeva jsou 
dodávány s bílým nebo černým ciferníkem. 

Hodiny jsou opatřeny osvědčeným a přesným 
elektronickým hodinovým QUARTZ strojkem 
s přesností +/- 1 sekunda za 24 hod. 

Nástěnné hodiny FANCY HOME jsou poháněny 
tužkovou AA baterií 1,5 V.

POUŽITÍ
Do strojku vložte baterii AA 1,5 V (není součástí 
balení). Čas nastavte otáčením kolečka na spodní 

straně strojku. Hodiny zavěste otvorem v horní části 
strojku na hřebíček nebo háček na stěně. V případě 
potřeby čistěte rám a kryt ciferníku mírně navlhčenou 
utěrkou a osušte. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Další položka linie FANCY HOME, která 

posouvá sortiment TESCOMA i mimo prostor 
kuchyně. 

SLOVO GRAFICKÉHO DESIGNÉRA
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ
„Pro nástěnné hodiny FANCY HOME jsem zvolila 
dostatečně velké, ale nepříliš výrazné číslice, které 
v interiéru neruší a zároveň umožňují přečíst čas již 
při letmém pohledu. Protože hodiny patří do linie 
FANCY HOME, vybrali jsme světlý dřevěný rám, 
který vypadá decentně a perfektně sedí k černé i bílé 
variantě ciferníku.“ 

ø 26 cm
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HANDY X-sharp
643735 Struhadlo/vyluhovátko na zázvor 249 Kč

 

Neklouže!

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro vyluhování čerstvě nastrouhaného 
zázvoru.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného 
plastu.

VLASTNOSTI 
Struhadlo/vyluhovátko na zázvor HANDY X-sharp 
je vynikající pro snadné strouhání zázvoru a jeho 
vyluhování přímo ve struhadle ihned po nastrouhání.

Čerstvě nastrouhaný zázvor vyluhovaný i se šťávou 
zachycenou ve struhadle je účinnější a pozitivní 
zdravotní vliv připraveného nápoje je silnější.

Struhadlo je opatřeno mimořádně ostrými 
čepelemi z prvotřídní nerezavějící oceli ve 
tvaru „V“, které jsou ideální pro strouhání zázvoru 
s vláknitou dužinou. 

Ochranný kryt čepelí pro bezpečné skladování je 
multifunkční, během strouhání zabrání vytékání 
zázvorové šťávy ze struhadla. 

Struhadlo/vyluhovátko HANDY X-sharp je opatřeno 
protiskluzovou úpravou pro snadné použití.

Struhadlo lze jednoduše rozložit, vyčistit 
a bezpečně skladovat s nasazeným krytem. 

Spojení struhadla na zázvor s vyluhovátkem 
v jednom výrobku je původním řešením 

vývojového a design centra TESCOMA, 
s podobným struhadlem/vyluhovátkem se na trhu 
nesetkáte. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Ochranný kryt nasaďte na spodní stranu struhadla. 
Oloupaný zázvor nastrouhejte. Struhadlo bez 
ochranného krytu vložte do hrnku nebo konvice 
s čajem apod. a nechte luhovat. Spodní díl struhadla 
vysuňte a vyluhovaný zázvor vysypte. Všechny díly 
struhadla umyjte a nechte oschnout, vhodné do 
myčky. Skladujte s nasazeným ochranným krytem. 
Použití struhadla věnujte zvýšenou pozornost, 
nerezové „V“ čepele jsou mimořádně ostré! 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Unikátní struhadlo na zázvor a vyluhovátko 

v jednom výrobku. 
• Extra ostré nerezové „V“ čepele vynikající pro 

strouhání zázvoru.

SLOVO DESIGNÉRA
PETR TESÁK
„Při strouhání zázvoru na klasickém struhadle 
dochází k nežádoucím ztrátám zázvorové šťávy 
a dužiny, které zůstávají na struhadle, podložce 
apod. Také přemístění nastrouhaného zázvoru do 
šálku s čajem nebývá snadné. A tak mě napadlo 
zkombinovat nerezové struhadlo s vyluhovátkem. 
Strouhání i vyluhování zázvoru zvládne jediná 
pomůcka – beze ztrát dužiny, šťávy a bez komplikací 
při přemisťování zázvoru do šálku.“

y
Strouhání i vyluhování zázvoru zvládne jediná 
pomůcka – beze ztrát dužiny, šťávy a bez komplikací 
při přemisťování zázvoru do šálku.“

Čerstvě nastrouhaný zázvor je nejúčinnější!

že!
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CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro sušení umytého nádobí.
 
MATERIÁL
Odkapávač z mikrovlákna, stojánek z kvalitního 
plastu.

VLASTNOSTI
Odkapávač CLEAN KIT má uvnitř účinnou absorpční 
vrstvu, která zachytí vodu z nádobí. Měkký textilní 
povrch odkapávače z mikrovlákna ochrání nádobí 
před poškozením. 

Odkapávač je opatřen stojánkem s přepážkami 
pro odkládání a sušení talířů, poklic apod. 
a odnímatelným zásobníkem pro sušení příborů 
a nářadí.

Stojánek je sklápěcí, odkapávač lze proto po použití 
i s nasazeným stojánkem snadno srolovat, je 
perfektně skladný. 

Stojánek je k textilnímu odkapávači přichycen 
gumičkami, jeho nasazení i sejmutí je snadné 
a rychlé. 

POUŽITÍ
Sestavení: Se stojánku sejměte zásobník na příbory 
a stojánek vložte pod gumičky odkapávače. Stojánek 

rozevřete a nasaďte na něj zásobník na příbory. 
Čištění: Stojánek a zásobník na příbory jsou vhodné 
do myčky, odkapávač perte při 30 °C, po vyprání 
nechte uschnout, nedávejte do sušičky. Skladování: 
Stojánek složte, nasaďte na něj zásobník na příbory, 
odkapávač srolujte a zajistěte gumičkou. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Odkapávač s účinnou absorpční vrstvou 

zachytí vodu z nádobí. 
• Měkký textilní povrch odkapávače chrání 

nádobí před poškozením. 
• Unikátní sklápěcí stojánek na talíře, poklice, 

příbory a nářadí.
• Odkapávač lze i se stojánkem srolovat, je 

skladný!

SLOVO DESIGNÉRA
DAVID VELEBA
 „Dobře fungující odkapávač na nádobí, který 
nebude zabírat místo v kuchyni, to byl cíl při vývoji 
odkapávače CLEAN KIT. Základem odkapávače je 
savá podložka z mikrovlákna, ke které je gumičkami 
přichycen plastový stojánek na talíře a zásobník 
na příbory. Plastový stojánek je sklápěcí, proto lze 
odkapávač po použití srolovat a úsporně skladovat, 
třeba v zásuvce kuchyňské linky.“ 

Měkký textilní 
povrchStojánek na talíře, 

poklice, příbory apod.

povrch

Skladné!

Účinná
absorpční vrstva

CLEAN KIT
900730 Odkapávač z mikrovlákna 349 Kč

 

Křehké sklenice i lesklé příbory jako v peřince! 14



Ochranný kryt

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu ozdobných zeleninových 
spirál. 

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, ochranný 
kryt z odolného plastu.

VLASTNOSTI
S kráječem spirál GrandCHEF připravíte snadno
a rychle ozdobné spirály ze salátových okurek 
a cuket.

Navíc, díky velmi ostré čepeli z nerezavějící oceli 
můžete snadno tvořit i spirály z tvrdší kořenové 
zeleniny, např. mrkve, bílé ředkve apod.

Kráječ spirál GrandCHEF je dodáván s ochranným 
krytem čepele. 

POUŽITÍ
Čepel kráječe je velmi ostrá, doporučujeme používat 
Ochrannou rukavici PRESTO. Kráječ skladujte
s nasazeným krytem.

HLAVNÍ VÝHODY 
• Vytvoří spirály z měkké zeleniny i tvrdší 

kořenové zeleniny. 
• S ochranným krytem pro bezpečné skladování. 

SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
MAREK STIBORA
„S původním plastovým kráječem PRESTO je 
příprava spirál z tvrdší kořenové zeleniny náročnější, 
protože dlouhé spirály mají tendenci praskat. Pro 
linii GrandCHEF jsme vyvinuli nový kráječ, jehož 
mimořádně ostrá nerezová čepel připraví dlouhé 
spirály nejenom z okurek a cuket, ale i z tvrdé 
zeleniny, např. mrkve nebo bílé ředkve.“

428725 Kráječ spirál 149 Kč
 

GrandCHEF

Dejte jídlům šmrnc!15
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Únor 2019 objednávkový list

Kód Název Cena v Kč KS

780310.00 Sada nádobí PRESIDENT Stone, 8 dílů 3999

780323.00 Hrnec PRESIDENT Stone s poklicí ø 20 cm, 3,0 l 1199

780325.00 Hrnec PRESIDENT Stone s poklicí ø 24 cm, 6,0 l 1499

780332.00 Kastrol PRESIDENT Stone s poklicí ø 18 cm, 1,8 l 999

780333.00 Kastrol PRESIDENT Stone s poklicí ø 20 cm, 2,5 l 1099

780335.00 Kastrol PRESIDENT Stone s poklicí ø 24 cm, 4,5 l 1399

780341.00 Rendlík PRESIDENT Stone s poklicí ø 16 cm, 1,3 l 899

428600.00 Mísa s víkem GrandCHEF ø 16 cm, 1,5 l 399

428601.00 Mísa s víkem GrandCHEF ø 20 cm, 3,0 l 499

428602.00 Mísa s víkem GrandCHEF ø 24 cm, 5,0 l 599

630856.00 Vykrajovátka s razítkem DELÍCIA, 3 ks, srdíčka 169

630859.00 Vykrajovátka s razítkem DELÍCIA, 3 ks, dinosauři 169

306022.00 Panák myDRINK 25 ml 24

306024.00 Panák myDRINK 50 ml 29

306026.00 Whisky myDRINK 300 ml 39

306030.00 Sklenice myDRINK 300 ml 39

306032.00 Sklenice myDRINK 350 ml 49

306034.00 Sklenice myDRINK 500 ml 59

398010.11 Jídelní nůž FANCY HOME, bílá 59

398010.14 Jídelní nůž FANCY HOME, limetková 59

398010.17 Jídelní nůž FANCY HOME, oranžová 59

398010.20 Jídelní nůž FANCY HOME, červená 59

398010.27 Jídelní nůž FANCY HOME, smaragdová 59

398010.30 Jídelní nůž FANCY HOME, modrá 59

398012.11 Jídelní vidlička FANCY HOME, bílá 59

398012.14 Jídelní vidlička FANCY HOME, limetková 59



objednávkový listÚnor 2019

Kód Název Cena v Kč KS

398012.17 Jídelní vidlička FANCY HOME, oranžová 59

398012.20 Jídelní vidlička FANCY HOME, červená 59

398012.27 Jídelní vidlička FANCY HOME, smaragdová 59

398012.30 Jídelní vidlička FANCY HOME, modrá 59

398014.11 Polévková lžíce FANCY HOME, bílá 59

398014.14 Polévková lžíce FANCY HOME, limetková 59

398014.17 Polévková lžíce FANCY HOME, oranžová 59

398014.20 Polévková lžíce FANCY HOME, červená 59

398014.27 Polévková lžíce FANCY HOME, smaragdová 59

398014.30 Polévková lžíce FANCY HOME, modrá 59

398016.11 Čajová lžička FANCY HOME, bílá 49

398016.14 Čajová lžička FANCY HOME, limetková 49

398016.17 Čajová lžička FANCY HOME, oranžová 49

398016.20 Čajová lžička FANCY HOME, červená 49

398016.27 Čajová lžička FANCY HOME, smaragdová 49

398016.30 Čajová lžička FANCY HOME, modrá 49

662550.11 Ubrousky FANCY HOME, smetanová 35

662550.12 Ubrousky FANCY HOME, žlutá 35

662550.14 Ubrousky FANCY HOME, limetková 35

662550.25 Ubrousky FANCY HOME, zelená 35

662550.31 Ubrousky FANCY HOME, světle modrá 35

662550.28 Ubrousky FANCY HOME, tyrkysová 35

662550.23 Ubrousky FANCY HOME, purpurová 35

662550.20 Ubrousky FANCY HOME, červená 35

662550.43 Ubrousky FANCY HOME, šedá 35

662550.35 Ubrousky FANCY HOME, hnědá 35



razítko prodejce

Neručíme za případné tiskové chyby.

pouze pro interní použití fi rmy TESCOMA

Kód Název Cena v Kč KS

662092.00 Prostírání FLAIR FRAME 45 × 32 cm, smetanová 89

662093.00 Prostírání FLAIR FRAME 45 × 32 cm, perleťová 89

662094.00 Prostírání FLAIR FRAME 45 × 32 cm, zelená 89

662095.00 Prostírání FLAIR FRAME 45 × 32 cm, červená 89

662096.00 Prostírání FLAIR FRAME 45 × 32 cm, hnědá 89

423010.00 Napařovací síto PRESTO Steam ø 20 cm 199

423012.00 Napařovací síto PRESTO Steam ø 24 cm 249

423020.00 Napařovací talíř PRESTO Steam ø 20 cm 99

423022.00 Napařovací talíř PRESTO Steam ø 24 cm 139

908120.00 Nástěnné hodiny FANCY HOME, dřevo, bílý ciferník 599

908122.00 Nástěnné hodiny FANCY HOME, dřevo, černý ciferník 599

643735.00 Struhadlo/vyluhovátko na zázvor HANDY X-sharp 249

900730.00 Odkapávač z mikrovlákna CLEAN KIT 349

428725.00 Kráječ spirál GrandCHEF 149

objednávkový listÚnor 2019


