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CHARAKTERISTIKA
Šest špičkových kuchyňských nožů PRECIOSO 
uložených v bloku. 

MATERIÁL
Čepele nožů jsou vyrobeny z prvotřídní německé 
nožířské oceli, ostatní části včetně bloku z  odolného 
plastu. 

VLASTNOSTI 
Moderní blok dodávaný se 6 noži PRECIOSO je 
hygienický, lze jej snadno rozložit a dokonale 
vyčistit i zevnitř. 

Blok PRECIOSO má nastavitelný sklon, který lze 
snadno a rychle změnit překlopením podpěry. 

Nižší poloha se sklonem cca 35 stupňů je ideální 
pro plochy se skříňkami umístěnými nad pracovní 
deskou. Vyšší poloha se sklonem cca 50 stupňů je 
vhodná např. na kuchyňské ostrůvky apod. 

Špičkové kuchyňské nože PRECIOSO mají ručně 
broušené čepele s „V“ profilem pro krájení a řezání 
bez námahy. 

Ergonomické protiskluzové rukojeti nožů nekloužou 
v dlani, krájení s noži PRECIOSO je komfortní  
a bezpečné. 

Nože se mohou vkládat do bloku PRECIOSO  
ostřím dolů nebo nahoru. 

Šest nožů PRECIOSO dodávaných v bloku bylo 
zvoleno tak, aby pokryly veškeré obvyklé  
kuchařské potřeby: 

881203 Nůž univerzální PRECIOSO 9 cm

881205 Nůž univerzální PRECIOSO 13 cm 

881209 Nůž na zeleninu PRECIOSO 13 cm

881228 Nůž kuchařský PRECIOSO 15 cm

881241 Nůž porcovací PRECIOSO 20 cm

881250 Nůž na chléb PRECIOSO 20 cm

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Na blok nasaďte podpěru a sklopením podpěry  
na jednu nebo druhou stranu zvolte sklon bloku. 
Nože vkládejte do bloku tak, aby velikost čepele 
odpovídala velikosti otvoru, nože lze do bloku vkládat 
ostřím nahoru i dolů. Čištění bloku: Stiskněte obě 
tlačítka po stranách bloku, díl s otvory pro nože 
vyjměte a vysuňte podpěru. Všechny díly umyjte  
pod tekoucí vodou a nechte oschnout. Nože 
PRECIOSO lze mýt v myčce. 

HLAVNÍ VÝHODY
6 špičkových kuchyňských nožů PRECIOSO 
uložených v bloku. 
Blok je hygienický, lze jej snadno rozložit  
a dokonale vyčistit i zevnitř. 
Nastavitelný sklon bloku pro snadné 
odebírání nožů v kuchyních se skříňkami  
i bez.

SLOVO DESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
„Kamenem úrazu většiny bloků na nože je jejich 
hygiena, nelze je totiž vyčistit ani propláchnout, 
protože jsou obvykle dřevěné. Klasické bloky na nože 
se tak stávají nechtěným rájem bakterií. Blok s noži 
PRECIOSO je proto plastový, aby jej bylo možné 
snadno rozložit a dokonale vyčistit. Navíc jsem přidal 
možnost vybrat si sklon bloku podle jeho umístění  
a osobní preference.“

PRECIOSO
881280 Blok na nože, se 6 noži 1499 Kč

 

Vyrobeno 
z německé 
nožířské oceli

Komfortní 
protiskluzová 
rukojeť

„V“ profil čepele pro 
krájení bez námahy

Broušeno 
ručně
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+
Univerzální 
13 cm

Na zeleninu 
13 cm

Kuchařský  
15 cm

Porcovací  
20 cm

Na chléb  
20 cm

Blok obsahuje tyto nože:

Univerzální 
9 cm

Hygienický!  
Blok lze snadno rozložit 
a dokonale vyčistit.

Hygienický blok pro špičkové nože!

Dva sklony bloku pro individuální nastavení
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MANICO ROSSO

CHARAKTERISTIKA
Kuchyňské nádobí s prvotřídním antiadhezním 
povlakem, protiskluzovou rukojetí a indukčním  
dnem pro všechny typy sporáků. 

MATERIÁL
Vyrobeno ze zdravotně nezávadného hliníku, 
nerezavějící oceli a odolného plastu.

VLASTNOSTI 
Pánve, wok, kastroly a rendlík MANICO ROSSO 
(italsky „červená rukojeť“) jsou uvnitř i vně nádob 
opatřeny antiadhezním povlakem s moderním 
vzhledem leštěného přírodního kamene. 

Pokrmy připravované na prvotřídním antiadhezním 
povlaku se nepřipalují a připravují se rovnoměrně.

Masivní rukojeti a úchyty nádobí MANICO ROSSO 
jsou protiskluzové, manipulace s nádobím  
je pohodlná a bezpečná.

Nádobí MANICO ROSSO je dodáváno bez poklice, 
zákazníkům doporučujeme používat skleněné  
poklice UNICOVER.

Pánve a nádobí MANICO ROSSO byly vyvinuty  
ve spolupráci s italskou pobočkou TESCOMA. 

POUŽITÍ 
Nádobí MANICO ROSSO s indukčním dnem  
z nerezavějící oceli je vhodné pro všechny typy 
sporáků a do myčky.

HLAVNÍ VÝHODY 
Kvalitní antiadhezní nádobí na indukci  
za příznivou cenu.
Rukojeti s  protiskluzovou úpravou.
Moderní a atraktivní design s výraznou  
červenou rukojetí.

Jednatel TESCOMA ITALY
LORENZO FIORANI
„U tohoto výrobku jsme chtěli vytvořit pánev  
v typicky italském duchu. To znamená nejenom 
nádobí s dokonalou funkcí, ale i vynikajícím vzhledem. 
Podle názoru našich italských zákazníků  
se nám to podařilo, a tak věříme, že nádobí  
MANICO ROSSO se bude stejně líbit i těm českým  
a slovenským.“

597820 Pánev ø 20 cm 399 Kč

597824 Pánev ø 24 cm 449 Kč

597826 Pánev ø 26 cm 499 Kč

597828 Pánev ø 28 cm 549 Kč

597830 Pánev ø 30 cm 599 Kč

597832 Pánev ø 32 cm 699 Kč

597848 Pánev ø 28 cm, 2 úchyty 599 Kč

597858 Wok ø 28 cm 599 Kč

597870 Kastrol ø 20 cm, 3,0 l 599 Kč

597874 Kastrol ø 24 cm, 4,5 l 699 Kč

597886 Rendlík ø 16 cm, 1,3 l 399 Kč
 



"La bella Italia" ve vaší kuchyni!

Pánev  
MANICO ROSSO 
ø 20 cm  / ø 24 cm  
ø 26 cm / ø 28 cm 
ø 30 cm / ø 32 cm

Kastrol 
MANICO ROSSO 
ø 20 cm, 3,0 l 
ø 24 cm, 4,5 l

Pánev MANICO ROSSO 
 s dvěma úchyty  

ø 28 cm 

Wok 
MANICO ROSSO 

ø 28 cm

Rendlík 
MANICO ROSSO 

ø 16 cm, 1,3 l
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GrandCHEF

Šest druhů káv z jediného mlýnku!

428802 Mlýnek na kávu               699 Kč
 

Odnímatelná 
odměrka

Přesné 
nastavení hrubosti mletí

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní ruční mlýnek na kávu se špičkovým 
keramickým mlecím mechanismem.
 
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, mlecí 
mechanismus z vysoce odolné keramiky, odměrka  
a základna z kvalitního plastu. 

VLASTNOSTI
Mlýnek na kávu GrandCHEF má špičkový keramický 
mlecí mechanismus s nastavitelnou hrubostí 
mletí. 

Nastavení hrubosti mletí je snadné a rychlé. Stačí 
pootočit střední částí mlýnku a na stupnici zvolit 
požadovaný stupeň od 1 do 6, při nastavování není 
třeba mlýnek rozkládat ani otáčet dnem vzhůru. 

V mlýnku GrandCHEF lze kávu umlít na 6 stupňů hrubosti: 
1. extra jemné mletí – orientální káva    
    připravovaná v džezvě,
2. jemné mletí – káva espresso, 
3. středně hrubé mletí – káva mocca,
4. hrubší mletí – překapávaná káva,
5. hrubé mletí – zalévaná káva „turek“,
6. extra hrubé mletí – káva „french press“. 

Mlýnek na kávu GrandCHEF má odnímatelnou 
odměrku na umletou kávu pro 1 až 4 šálky. 
Mlýnek je perfektně skladný, rukojeť lze po použití 
sejmout a zavěsit na mlýnek.

POUŽITÍ
Sejměte rukojeť a víčko, zásobník naplňte nejvýše 
1 cm pod okraj zrnkovou kávou a víčko i rukojeť 
nasaďte zpět. Na jeden šálek použijte 7 až 10 g pražené 
zrnkové kávy. Otáčením nastavte požadovaný stupeň 
hrubosti mletí. Mlýnek uchopte za podstavec  
a plynulým otáčením rukojeti po směru hodinových 
ručiček kávu umelte. Množství umleté kávy kontrolujte 
pomocí šálků zobrazených na odměrce. Mlýnek 
sejměte z podstavce, vyjměte odměrku s umletou 
kávou a vysypte ji do šálků nebo kávovaru. Čištění: 
Zásobník a tělo mlýnku čistěte vlhkou utěrkou  
a osušte, keramický mlecí mechanismus očistěte  
v případě potřeby štětečkem. Podstavec s odměrkou 
umyjte pod tekoucí vodou a osušte, mlýnek nemyjte 
v myčce. 

HLAVNÍ VÝHODY 
Keramický mlecí mechanismus.
6 stupňů hrubosti mletí pro různé druhy kávy.
Snadné nastavení hrubosti mletí pootočením 
střední části mlýnku.
Odměrka na umletou kávu.

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
 „Mlýnek na kávu GrandCHEF má kvalitní keramický 
mlecí mechanismus s  možností přesně zvolit  
hrubost namleté kávy. Snažil jsem se, aby bylo 
nastavení hrubosti snadné. Proto jsem stupnici  
umístil do střední části mlýnku – stačí jí pootočit  
a zvolit požadovanou hodnotu. Mlýnek se nemusí 
rozkládat ani otáčet, není třeba se dotýkat mlecího 
mechanismu.“ 
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FAMILY COLORI

Termosky FAMILY září barvami!

310610 Termoska s hrníčkem 0,15 l 249 Kč

310612 Termoska s hrníčkem 0,3 l 269 Kč

310614 Termoska s hrníčkem 0,5 l 299 Kč

310616 Termoska s hrníčkem 0,75 l 349 Kč

310618 Termoska s hrníčkem 1,0 l 399 Kč

310620 Termoska s dávkovacím uzávěrem 1,0 l 399 Kč

310624 Termoska na potraviny 1,0 l 449 Kč

310626 Termoska na potraviny 1,4 l 499 Kč
 

CHARAKTERISITKA
Oblíbené termosky linie FAMILY v nových zářivých 
barvách COLORI.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu, opatřeno kvalitní 
skleněnou termoizolační vložkou a silikonovým 
těsněním.

VLASTNOSTI
Termosky FAMILY COLORI přináší 3 nové, výrazně 
barevné varianty – zelenou, oranžovou a červenou. 

Termosky FAMILY COLORI jsou vynikající pro uložení 
a podávání teplých a studených nápojů a pokrmů. 

Jsou opatřeny skleněnou termoizolační vložkou, 
termoska na potraviny vyjímatelnou dvoudílnou 
plastovou miskou, do které se chlazené nebo 
ohřívané potraviny vkládají. 

Termosky s  hrníčkem jsou dodávány v pěti 
velikostech (s objemy 0,15, 0,3, 0,5, 0,75 a 1,0  l), 
termoska s dávkovacím uzávěrem má objem 1,0 l  

a termosky na potraviny ve dvou objemech 
1,0 a 1,4 l. Termosky FAMILY COLORI v  zářivých 
barvách nahrazují dosud prodávané termosky 
linie FAMILY a FAMILY Pastel.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Před vložením horkého nápoje nebo pokrmu 
termosku nejprve vypláchněte teplou vodou, 
před vložením studeného nápoje nebo pokrmu 
vodou chladnou, zvýšíte tím účinnost termosky. 
Do termosky nevkládejte vařící pokrmy a nápoje, 
plňte nejvýše 1 cm pod úroveň horního okraje. 
Termosku stavte a uchovávejte ve svislé poloze 
s dotaženým uzávěrem a zbytečně ji neotvírejte. 
K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky, 
agresivní chemické látky apod., nemyjte v myčce 
nádobí. 

HLAVNÍ VÝHODY
Účinná skleněná termoizolační vložka. 
Uzávěry se silikonovým těsněním.
Atraktivní zářivé barvy. 
Široký sortiment.

Termoska s dávkovacím uzávěrem

FAMILY COLORI 

1,0 l

Termoska 
s hrníčkem 
FAMILY COLORI 

0,15 l / 0,3 l 
0,5 l / 0,75 l / 1,0 l 

Termoska na potraviny 
FAMILY COLORI 

1,0 l / 1,4 l 
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CHARLIE
306410 Sklenice na bílé víno 350 ml 59 Kč

306412 Sklenice na červené víno 450 ml 59 Kč

306414 Sklenice na šampaňské 220 ml 59 Kč
 

CHARAKTERISTIKA
Oblíbené sklenice na víno CHARLIE dodávané nově  
i jako „kusovka“. 
 
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního křišťálového skla s tvrzeným 
okrajem. 

VLASTNOSTI 
Sklenice na víno CHARLIE mají optimální objem i tvar 
pro plné rozvinutí barvy, vůně i chuti vína. Jsou vhodné 
nejenom do domácností, ale i do vinných sklepů  
a restaurací. 

Sklenice na bílé víno má objem 350 ml, sklenice  
na červené víno 450 ml a sklenice na šampaňské  
220 ml. Díky použitému vysoce kvalitnímu  
křišťálovému sklu jsou sklenice na víno CHARLIE 
odolné a vhodné do myčky.

HLAVNÍ VÝHODY
Vyrobeno z odolného křišťálového skla. 
Vhodné do myčky.
Individuální tvar pro bílé, červené  
a šumivé víno. 
Prodáváno po jednotlivých kusech.

Specialistky na bílé, červené a šumivé!

Sklenice  
na bílé víno

CHARLIE

350 ml

Sklenice  
na červené víno

CHARLIE

450 ml

Sklenice  
na šampaňské

CHARLIE

220 ml
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Spirály plné vitamínů po ruce!

HANDY
643610 Spirálový kráječ, 3 čepele 399 Kč

 

CHARAKTERISTIKA
Kompaktní kráječ pro přípravu ozdobných zeleninových  
a ovocných spirál.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu, čepele z prvotřídní 
nerezavějící oceli.  
 
VLASTNOSTI
Spirálový kráječ HANDY (čti „hendy“) je vynikající  
pro přípravu nudliček, špaget a spirálových plátků  
z brambor, cuket, okurek, mrkve, červené řepy,  
jablek, hrušek apod.

Připravíte s ním snadno a rychle řadu zdravých  
a originálně tvarovaných pokrmů, např. bramborové 
spirály, cuketové špagety a zeleninové nebo ovocné 
saláty.

Spirálový kráječ HANDY je dodáván s 3 barevně 
rozlišenými čepelemi:
- žlutá pro tenké nudličky o síle cca 2 x 3 mm 
- zelená pro špagety o síle cca 3 x 5 mm
- oranžová pro spirálové plátky o síle cca 2 mm

Spirálový kráječ HANDY má ochrannou rukojeť  
pro snadné a bezpečné krájení spirál beze zbytků.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA 
Spirálový kráječ s nasazeným dnem umístěte na rovnou 
plochu, na zásobník nasaďte zvolenou čepel. Zeleninu 
nebo ovoce zbavte natí a tuhé slupky, z jablka odstraňte 

stopku. Větší potraviny naporcujte tak, aby byl jejich 
průměr max. 7 cm a délka max. 10 cm. Širší konec 
zeleniny nebo ovoce napíchněte na dutý nerezový střed 
čepele a ochrannou rukojeť zapíchněte do volného 
konce zeleniny nebo ovoce tak, aby střed rukojeti 
směřoval proti středu čepele. Ochrannou rukojetí otáčejte 
po směru hodinových ručiček a současně ji tlačte dolů, 
spirálový kráječ přidržujte, nakrájené potraviny  
se shromažďují v zásobníku. Po ukončení krájení  
sejměte dno zásobníku a obsah přemístěte. Spirálový 
kráječ je vhodný do myčky. 

HLAVNÍ VÝHODY 
Snadná a rychlá příprava ozdobných  
spirál ze zeleniny a ovoce. 
Tři výměnné barevně rozlišené čepele  
pro nudličky, spirály a spirálové plátky. 
Ochranná rukojeť pro snadné krájení  
beze zbytků.
Malé rozměry, úspora místa při skladování. 

SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Při vývoji kompaktního spirálového kráječe jsem využil 
poznatky a zkušenosti z vývoje a testování velkého 
stolního Spiralizéru HANDY. Proto má tento menší 
Spirálový kráječ HANDY stejně vynikající funkci jako 
jeho větší  ̦bratr ̦ Spiralizér HANDY, a při skladování 
nezabere místo.“ 

nudličky

špagety

spirálové  
plátky



FreshZONE

891764 Máslenka 199 Kč
 

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro skladování másla v lednici a jeho 
servírování. 

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu technologií nanoCARE™.

VLASTNOSTI
Máslenka FreshZONE je opatřena dnem s trny, díky 
kterým máslo při krájení nebo stírání v máslence 
neklouže.  

Délka trnů, kterými je máslo přichyceno, je nastavitelná. 
Trny lze snadno vysunout a celé máslo bezpečně 
přichytit ke dnu máslenky. Během spotřebovávání 
másla lze trny postupně (až zcela) zasunout a máslo 
spotřebovat beze zbytku. 

Máslenka je vyrobena revoluční technologií 
nanoCARE™ a má řadu jedinečných vlastností: 
- je antibakteriální
- nevstřebává pachy
- nezabarvuje se
- je ekologická, stačí ji opláchnout,  
  není třeba mýt v myčce.

Máslenka je opatřena praktickými uzávěry, snímání  
i nasazování poklopu je snadné a rychlé.

Máslenka FreshZONE je hygienická, lze ji snadno  
rozložit a dokonale vyčistit, včetně dna s trny.  

POUŽITÍ
Otáčením kolečka vysuňte protiskluzové trny a máslo  
na ně přitlačte, aby při stírání a krájení neklouzalo. 

HLAVNÍ VÝHODY 
Vynikající pro skladování másla v lednici  
a jeho servírování.
Dno s nastavitelnou výškou trnů, máslo 
neklouže a lze je spotřebovat beze zbytku.
Vyrobeno technologií nanoCARE™.
Máslenka je antibakteriální, nevstřebává pachy, 
nezabarvuje se.
Máslenku není třeba mýt v myčce, stačí  
ji opláchnout.

891750 Dóza  14 x 10 cm 119 Kč

891752 Dóza  17 x 13 cm 149 Kč

891754 Dóza  20 x 16 cm 199 Kč

891756 Dóza  30 x 20 cm 299 Kč

891760 Dózy, 3 ks 399 Kč
 

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro skladování i servírování potravin.
 
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu technologií nanoCARE™.

VLASTNOSTI
Dózy FreshZONE s oboustranným dnem jsou vynikající 
pro skladování potravin v lednici i jejich servírování. 

Dno s profilovaným povrchem umožňuje cirkulaci 
vzduchu pod potravinami, pokrmy skladované v dózách 
FreshZONE nevlhnou. 

Druhá strana dna se zvýšeným okrajem zachytí vlhkost  
z pokrmů, která z dóz FreshZONE nevytéká.

Dózy FreshZONE jsou vyrobeny revoluční technologií 
nanoCARE™ a mají řadu jedinečných vlastností: 
- jsou antibakteriální
- nevstřebávají pachy
- nezabarvují se
- jsou ekologické, stačí je bez saponátu opláchnout,  
  není třeba mýt v myčce.

Dózy FreshZONE jsou dodávány ve 4 velikostech nebo 
jako sada 3 dóz o rozměrech  14  x 10 cm, 17 x 13 cm, 
20 x 16 cm.

Dózy jsou opatřeny praktickými uzávěry, snímání  
i nasazování víček je snadné a rychlé.  

Dózy FreshZONE jsou stohovatelné a perfektně 
skladné, menší dózy s nasazenými víčky lze skladovat 
uvnitř větších dóz. 

POUŽITÍ
Dózy FreshZONE stačí bez saponátu opláchnout,  
není třeba mýt v myčce. 

HLAVNÍ VÝHODY 
Vynikající pro skladování potravin v lednici  
a jejich servírování.
Oboustranné dno: potraviny nevlhnou / tekutiny 
uvolněné z potravin nevytékají.
Vyrobeno revoluční technologií nanoCARE™.
Dózy jsou antibakteriální, nevstřebávají pachy  
a nezabarvují se.
Dózy není třeba mýt v myčce, stačí  
je opláchnout.
Perfektně skladné. 

SLOVO DESIGNÉRA
FRANTIŠEK FIALA
„Při vývoji nových dóz a máslenky jsem se zaměřil na 
jejich praktičnost. Dózy FreshZONE se snadno otevírají 
i zavírají, menší dózy i máslenku pohodlně otevřete jen 
jednou rukou. Oboustranné dno má dvojí využití: je 
vynikající pro skladování potravin i pro jejich servírování. 
Dózy jsou skladné, menší lze s nasazenými víčky 
skladovat uvnitř větších dóz. Všechny tyto přednosti 
mohou působit jednoduše, ovšem skloubit je v jednom 
uceleném konceptu čtyř různě velkých dóz včetně 
máslenky je náročný úkol, při práci na jejich designu  
bylo neustále potřeba počítat v řádu desetin milimetru.“
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Nevstřebává 
pachy!

Nezabarvuje se!

Výrobek získal 
designové ocenění:

AAAAnnnttiiibbbbakkkktteriiální!

PPPPPrroooo ssskllaaaddovvání 
aaa ssseeerrvvvíírrroovánníStačí bez 

saponátu 
opláchnout, 
nemusí  
do myčky

30 x 20 cm

17 x 13 cm
14 x 10 cm

20 x 16 cm

NNNeeejchhhhytttřeejjší mmmáslenka  na trhu!

ZZZZaatoočččteee s bbbakktteriiemi!

14 x 10 cm

17 x 13 cm

20 x 16 cm
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75 min / 170 °C/ 170 °C75 min 

receptt

Bábovka jako od babičky!

DELÍCIA
622204 Keramická forma bábovka 599 Kč

 

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou a rychlou přípravu domácí 
bábovky.

MATERIÁL
Vyrobeno ze silnostěnné keramiky s kvalitní 
dvoubarevnou glazurou, sytě červenou barvou  
vně a smetanovou uvnitř formy.

VLASTNOSTI 
V masivní keramické formě DELÍCIA připravíte 
velkou nebo malou domácí bábovku s dokonale 
propracovanými detaily.

Glazura formy DELÍCIA má přirozeně antiadhezní 
vlastnosti, upečenou velkou nebo malou bábovku 
z formy snadno vyklopíte. 
  
Součástí výrobku je původní recept na dokonale 
tvarovanou velkou a malou domácí bábovku. 

Obal je vyroben z kvalitní silné lepenky,  
je konstruován tak, aby v něm bylo možné  
formu bezpečně skladovat.

Keramická forma bábovka doplňuje prodejně 
úspěšné a mezi zákazníky oblíbené 622210 
Keramická forma beránek a 622208 Keramická 
forma vánočka DELÍCIA. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Keramickou formu vymazanou Olejem do pečicích 
forem DELÍCIA (art. 630687) nebo máslem  
a vysypanou polohrubou moukou naplňte těstem,  
při přípravě velké bábovky cca 2 cm pod horní okraj 
formy a při přípravě malé bábovky cca 2 cm pod její 
zúžení. Pro přípravu malé bábovky snižte množství 
ingrediencí uvedených v receptu o třetinu.
Velkou bábovku pečte při 170 °C cca 75 minut, 
malou bábovku při stejné teplotě cca 60 minut.
Ihned po upečení bábovku vyklopte a nechte 
vychladnout. Pokud bábovku po upečení nelze 
vyklopit, formu otočte dnem vzhůru a přikryjte  
vlhkou utěrkou. Po cca 10 minutách formu  
z bábovky sejměte.

HLAVNÍ VÝHODY 
Masivní silnostěnná keramická forma, 
bábovka se propéká rovnoměrně.
Ve formě lze připravit velkou  
nebo malou bábovku. 
Upečená bábovka má dokonale 
propracované detaily.
Atraktivní dvoubarevná glazura,  
forma může sloužit i jako dekorace. 
Vyladěný a vyzkoušený recept  
pro snadnou přípravu domácí bábovky. 
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brouk

jeepjjeep

carrera

pick up

royce

rally

corvettera

camper
StegosaurusStegosau

SauropodHadrosaur
us

Dodo

Ceratops

Tyrannosaurus

Pterosaurus

Hravá vykrajovaná!

DELÍCIA KIDS
630927 Vykrajovátka autíčka, 8 ks 129 Kč

630928 Vykrajovátka dinosauři, 7 ks 129 Kč
 

CHARAKTERISTIKA
Moderní vykrajovátka pro snadnou přípravu  
originálně tvarovaného cukroví.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.
 
VLASTNOSTI
S novými plastovými vykrajovátky DELÍCIA KIDS 
připravíte originálně tvarované cukroví  
ze sušenkového, perníkového  
nebo lineckého těsta. 

S Vykrajovátky autíčka DELÍCIA KIDS vykrojíte 
snadno a rychle 8 druhů cukroví s tvary 
legendárních automobilů: Beetle (Volkswagen 
„brouk“), Carrera (Porsche), Camper (Volkswagen 
Caravan), Corvette (Chevrolet), Jeep, Pick up,  
Rolls Royce a Rally (Subaru Impreza).

S Vykrajovátky dinosauři DELÍCIA KIDS vykrojíte 
snadno a rychle 7 druhů originálního cukroví  
s tvary nejznámějších pravěkých dinosaurů  
a ptáků: Ceratops, Dodo, Hadrosaurus, 
Pterosaurus, Sauropod, Stegosaurus, 
Tyrannosaurus.

Druhy aut a dinosaurů jsou na zadní straně  
obalu popsány, vykrajovátka a cukroví tak mohou 
sloužit i jako zábavná učební pomůcka. 

Vykrajovátka DELÍCIA KIDS jsou vyrobena  
z odolného plastu se zesíleným horním okrajem.  

Na rozdíl od klasických kovových vykrajovátek  
se plastová vykrajovátka nedeformují, nikdy 
nerezaví, nezachází a lze je mýt v myčce nádobí. 

Plastová vykrajovátka jsou dostatečně ostrá  
pro snadné vykrojení cukroví ze všech obvyklých 
druhů těsta, nejsou však nebezpečná a mohou  
je používat i děti.

ÚDRŽBA
Plastová vykrajovátka DELÍCIA KIDS jsou vhodná  
do myčky. 

HLAVNÍ VÝHODY 
Unikátní tvary vykrajovátek s motivy 
legendárních automobilů a dinosaurů. 
Plastová vykrajovátka se nedeformují, 
nerezaví a lze je mýt v myčce nádobí. 
Dostatečně ostrá, přitom bezpečná  
i pro děti.

SLOVO DESIGNÉRA

PETR TESÁK – autíčka
„Inspirací pro tvary autíček bylo osm legendárních 
automobilů, tvary vykrajovátek jsem proto stylizoval tak, 

aby byl zachován jejich nezaměnitelný charakter.“ 

BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ – dinosauři
„Jako předlohu pro vykrajovátka ve tvarech dinosaurů 
jsem vybrala nejznámější zástupce dinosaurů, létajících 
ještěrů a ptáků z období druhohor. Vykrajovátka  
ve tvarech predátorů mají červenou barvu, tmavě zelená 
vykrajovátka jsou býložravci a světle zelená vykrajovátka 

tvoří létající ještěři a ptáci.“  

Vykrajovátka 
autíčka 
DELÍCIA KIDS

8 ks

Vykrajovátka 
dinosauři 

DELÍCIA KIDS

7 ks
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Ruce jako v bavlnce!

ProfiMATE
900794 Úklidové rukavice, S 59 Kč

900795 Úklidové rukavice, M 59 Kč

900796 Úklidové rukavice, L 59 Kč
 

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní rukavice pro úklid domácnosti. 
 
MATERIÁL
Vyrobeno z přírodního latexu a bavlny. 

VLASTNOSTI 
Úklidové rukavice ProfiMATE vyrobené z přírodního 
latexu jsou pevné a odolné, pro svěží pocit rukou  
při úklidu mají uvnitř bavlněnou výstelku s přídavkem 
Aloe vera.

Úklidové rukavice ProfiMATE jsou dodávány  
ve 3 velikostech: S, M a L. 

Součástí obalu je praktická stupnice pro snadnou  
a rychlou volbu správné velikosti rukavic. 

HLAVNÍ VÝHODY
Prvotřídní latexové úklidové rukavice. 
S bavlněnou výstelkou s přídavkem  
Aloe vera pro svěží pocit rukou. 

Aloe veraLatex Bavlna

Uvnitř s bavlnou a Aloe vera

Vyzkoušejte si svou velikost
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Kód Název  Cena v Kč KS

881280 Blok na nože PRECIOSO, se 6 noži 1499

597820 Pánev MANICO ROSSO  20 cm 399

597824 Pánev MANICO ROSSO  24 cm 449

597826 Pánev MANICO ROSSO  26 cm 499

597828 Pánev MANICO ROSSO  28 cm 549

597830 Pánev MANICO ROSSO 30 cm 599

597832 Pánev MANICO ROSSO  32 cm 699

597848 Pánev MANICO ROSSO  28 cm, 2 úchyty 599

597858 Wok MANICO ROSSO  28 cm 599

597870 Kastrol MANICO ROSSO  20 cm, 3,0 l 599

597874 Kastrol MANICO ROSSO  24 cm, 4,5 l 699

597886 Rendlík MANICO ROSSO  16 cm, 1,3 l 399

428802 Mlýnek na kávu GrandCHEF 699

310610 Termoska s hrníčkem FAMILY COLORI 0,15 l 249

310612 Termoska s hrníčkem FAMILY COLORI 0,3 l 269

310614 Termoska s hrníčkem FAMILY COLORI 0,5 l 299

310616 Termoska s hrníčkem FAMILY COLORI 0,75 l 349

310618 Termoska s hrníčkem FAMILY COLORI 1,0 l 399

310620 Termoska s dávkovacím uzávěrem FAMILY COLORI 1,0 l 399

310624 Termoska na potraviny FAMILY COLORI 1,0 l 449
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Kód Název  Cena v Kč KS

310626 Termoska na potraviny FAMILY COLORI 1,4 l 499

306410 Sklenice na bílé víno CHARLIE 350 ml 59

306412 Sklenice na červené víno CHARLIE 450 ml 59

306414 Sklenice na šampaňské CHARLIE 220 ml 59

643610 Spirálový kráječ HANDY, 3 čepele 399

891764 Máslenka FreshZONE 199

891750 Dóza FreshZONE 14 x 10 cm 119

891752 Dóza FreshZONE 17 x 13 cm 149

891754 Dóza FreshZONE 20 x 16 cm 199

891756 Dóza FreshZONE 30 x 20 cm 299

891760 Dóza FreshZONE, 3 ks 399

622204 Keramická forma bábovka DELÍCIA 599

630927 Vykrajovátka autíčka DELÍCIA KIDS, 8 ks 129

630928 Vykrajovátka dinosauři DELÍCIA KIDS, 7 ks 129

900794 Úklidové rukavice ProfiMATE, S 59

900795 Úklidové rukavice ProfiMATE, M 59

900796 Úklidové rukavice ProfiMATE, L 59

Březen 2019 objednávkový list

razítko prodejce

Neručíme za případné tiskové chyby. pouze pro interní použití firmy TESCOMA


