novinky
vychytávky

DUBEN

GrandCHEF
606860
606862

Pánev hluboká ø 30 cm, 2 úchyty
Pánev hluboká ø 32 cm, 2 úchyty

CHARAKTERISTIKA
Extra velké a prostorné pánve pro přípravu většího
množství pokrmů na sporáku i v pečicí troubě.
MATERIÁL
Vyrobeno metodou vysokotlakého kování
ze zdravotně nezávadného hliníku s prvotřídním
antiadhezním povlakem a odolnou vnější povrchovou
úpravou, indukční dno a úchyty pánví z nerezavějící
oceli.
VLASTNOSTI
Prostorné pánve GrandCHEF se 2 úchyty jsou
vynikající pro přípravu větších množství pokrmů,
např. paelly, rizota apod. i řady dalších v troubě
zapékaných pokrmů.
Úchyty pánví GrandCHEF jsou celonerezové,
nerezové je i indukční dno pánví. Proto lze pánve
GrandCHEF používat jak na sporáku, tak ve větších
pečicích troubách.

999 Kč
1099 Kč

pánve GrandCHEF nemění svůj vzhled
ani při intenzivním používání a mytí v myčce.
Při zapékání pokrmů doporučujeme s pánvemi
GrandCHEF používat poklice do trouby UNICOVER.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Pánve GrandCHEF jsou žáruvzdorné (230 °C),
vhodné i do velké pečicí trouby. Při manipulaci
s pánví v troubě používejte vždy kuchařskou rukavici!
Prázdnou pánev nepřehřívejte, zahřívejte ji postupně,
používejte jen minimální množství tuku. Pánve
GrandCHEF jsou vhodné pro všechny typy sporáků
včetně indukčních, nerezové úchyty jsou zcela
uzavřené a vodotěsné, pánve GrandCHEF lze mýt
v myčce nádobí.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Prostorné pánve pro přípravu většího
množství pokrmů.
•
Vhodné i pro dopékání pokrmů v pečicí
troubě.

Moderní retro-profesionální vnější hliníkový povrch má
speciální transparentní povrchovou úpravu, díky které
Vhodné
do trouby

Vhodné pro všechny
typy sporáků
včetně indukčních

GrandCHEF pro velké vaření!
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i-PREMIUM Stone
602454

Pánev na palačinky ø 26 cm

999 Kč

CHARAKTERISTIKA
Masivní pánev s nízkým okrajem a odolným
antiadhezním povlakem pro přípravu palačinek.

Pánev na palačinky i-PREMIUM Stone je vhodná
pro všechny typy sporáků: elektrické, plynové,
sklokeramické a indukční.

MATERIÁL
Vyrobeno metodou vysokotlakého kování
ze zdravotně nezávadného hliníku, indukčním
dnem z nerezavějící oceli a rukojetí z odolného
plastu a nerezavějící oceli.

POUŽITÍ
Před prvním použitím pánev umyjte a osušte,
antiadhezní povlak potřete pokrmovým olejem
nebo tukem. Vařte na sporáku nastaveném na nízký
nebo střední výkon, prázdné nádobí nepřehřívejte,
smažte jen na minimálním množství oleje nebo tuku.
Používejte plastové nebo dřevěné nářadí, které
nepoškodí antiadhezní povlak, nepoužívejte kovové
nářadí, ostré předměty, nože apod., nikdy nekrájejte
přímo v pánvi! Myjte běžnými čisticími prostředky,
nepoužívejte agresivní chemické látky, drátěnky, písky
apod. Vhodné do myčky.

VLASTNOSTI
Pánev na palačinky doplňuje sortiment pánví
i-PREMIUM Stone.
Je opatřena nepřilnavým povlakem se zvrásněnou
strukturou a charakterem neleštěného přírodního
kamene.
Palačinka se nedotýká povrchu pánve celou
svou plochou, ale spočívá na velkém množství
malých vyvýšených bodů a smaží se bez připalování
a rovnoměrně.

HLAVNÍ VÝHODY
•
Masivní pánev na palačinky s nízkým
okrajem a 3D antiadhezním povlakem.
•
Vhodná pro všechny druhy sporáků
včetně indukce.

Unikátní
nepřilnavý
povlak

Panvice
i-PREMIUM Stone
cena od 699,-
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Oblíbené „stounky“ už umí i palačinky!

GrandCHEF
724810
724812
724814
724816

Rendlík ø 10 cm, 0,25 l
Rendlík ø 12 cm, 0,5 l
Rendlík ø 14 cm, 0,75 l
Rendlík ø 16 cm, 1,25 l

CHARAKTERISTIKA
Odolné celonerezové rendlíky ve 4 velikostech.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI
Čtyři celonerezové rendlíky doplňují ucelený sortiment
linie GrandCHEF.
Jsou dodávány ve 4 různých velikostech, od objemu
0,25 l až po objem 1,25 l. Rendlíky GrandCHEF
jsou proto vhodné pro přípravu nejenom běžných,
ale i menších množství pokrmů, např. polev, zavářek,
omáček apod.
Rendlíky GrandCHEF mají komfortní nerezovou
rukojeť a nálevku.

299 Kč
349 Kč
399 Kč
499 Kč
Díky své celonerezové konstrukci jsou rendlíky
GrandCHEF vhodné i do trouby a snadno
se udržují dokonale čisté.
POUŽITÍ
Celonerezové rendlíky GrandCHEF jsou vhodné
do myčky. Upozornění: Vzhledem k malému
průměru dna nemusí rendlík s průměrem 10 cm
fungovat na některých typech indukčních sporáků.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Celonerezové rendlíky různých velikostí
od 0,25 l do 1,25 l.
•
Vynikající pro přípravu menších
množství pokrmů.
•
Vhodné pro všechny typy sporáků
včetně indukčních a do trouby.

Jsou opatřeny třívrstvým sendvičovým dnem
vhodným pro všechny typy sporáků včetně
indukčních.

Malý velký pomocník!
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UNICOVER
619116
619120
619124
619128

Poklice ø 16, 18, 20 cm
Poklice ø 20, 22, 24 cm
Poklice ø 24, 26, 28 cm
Poklice ø 28, 30, 32 cm

CHARAKTERISTIKA
Čtyři univerzální poklice vhodné pro nádoby
9 různých velikostí.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného skla a žáruvzdorného silikonu.
VLASTNOSTI
Poklice UNICOVER jsou multifunkční, každou poklici
lze použít na třech různě velkých hrncích, kastrolech,
pánvích, wocích nebo rendlících.
Poklice UNICOVER mají odstupňovaný silikonový
okraj a jednotlivé velikosti lze použít takto:
- nejmenší poklice pro nádobí Ø 16, 18, 20 cm
- menší střední poklice pro nádobí Ø 20, 22, 24 cm
- větší střední poklice pro nádobí Ø 24, 26, 28 cm
- největší poklice pro nádobí Ø 28, 30, 32 cm

299 Kč
349 Kč
399 Kč
499 Kč
POUŽITÍ
Poklice UNICOVER lze používat při vaření
na sporáku i v pečicí troubě (max. 200 °C),
jsou vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Vhodné na sporák i do trouby.
•
Každá poklice je vhodná pro nádoby
tří různých velikostí.
•
Čtyři poklice obsáhnou 9 velikostí
nádobí od Ø 16 do Ø 32 cm.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Stupňovitý okraj umožňuje použít každou poklici
na třech různě velkých nádobách. Díky žáruvzdorné
konstrukci jsou poklice UNICOVER vhodné i do trouby.“

Protože jsou poklice UNICOVER žáruvzdorné,
jsou vynikající pro vaření na sporáku
i pro dopékání a pečení pokrmů v troubě.

Pro všechny
běžné druhy
nádobí

ø 16, 18, 20 cm

5

ø 20, 22, 24 cm

ø 24, 26, 28 cm

ø 28, 30, 32 cm

Vhodné
do trouby

Správnou poklici už nemusíte hledat!

HANDY
643898

Tvořítko na závitky

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou přípravu domácích závitků,
rolek a sushi.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu.
VLASTNOSTI
Tvořítko na závitky HANDY je vynikající pro přípravu
plněných zelných a vinných listů, jarních závitků, rolek
z mletého masa a sushi (maki) zavinutých v mořské
řase. Zelný či vinný list, rýžový papír nebo mořskou
řasu vložíte do tvořítka, přidáte náplň a zatažením
manžety připravíte snadno a rychle dokonale
vytvarovaný a pevně uzavřený závitek či rolku.
Závitky připravené v tvořítku HANDY se během
přípravy ani podávání nerozbalují ani nerozpadají.
Tvořítko na závitky HANDY je dodáváno se šablonou
pro přesné odměření a snadné zastříhnutí mořské
řasy při přípravě sushi.
POUŽITÍ
Plněné zelné a vinné listy: Krátce povařený změklý
zelný nebo vinný list zbavený tvrdých žeber položte
na tvořítko. Na list naneste plnou lžíci masové náplně
nebo ochucené rýže apod. List přehněte nejprve po
stranách a pak na horním konci, aby nepřečníval
přes okraje tvořítka. Manžetu provlečte štěrbinou
a zatažením připravte závitek, v případě potřeby
zatáhněte za manžetu opakovaně. Manžetu uvolněte
a závitek odeberte z tvořítka. Sushi: Suchý plátek
mořské řasy (nori) zastřihněte podle šablony a vložte
do tvořítka. Na list naneste plnou lžíci ochucené sushi
rýže, plátek avokáda, okurky, surimi apod.

199 Kč
a zatažením manžety vytvořte maki rolku. Připravené
rolky nechte před naporcováním v lednici cca
30 minut odpočinout. Jarní závitky: V teplé vodě
předem namočený změklý a lepivý rýžový papír
položte na tvořítko, na papír naneste plnou lžíci
masové směsi se zelím, paprikou, kořením a dále
postupujte stejně jako při přípravě plněných zelných
a vinných listů. Rolky z mletého masa: Do tvořítka
vložte lžíci okořeněné masové směsi a zatažením
manžety připravte masové rolky. Tvořítko na závitky
HANDY čistěte pod tekoucí vodou, nemyjte v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Tvořítko pro přípravu dokonale
tvarovaných domácích závitků, rolek a sushi.
•
Připravené závitky, rolky a sushi
se při přípravě ani podávání nerozbalují.
•
S unikátní šablonou pro přesné odměření
a snadné zastřižení mořské řasy na sushi.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Tvořítko na závitky HANDY vzniklo v úzké spolupráci
s centrem aplikovaného výzkumu. Největším posunem
oproti konkurenčním výrobkům bylo nahrazení textilní
manžety pružnou plastovou manžetou. Plastová
manžeta znatelně zlepšuje funkčnost tvořítka, závitek
je pevněji a rovnoměrněji slisovaný, plastová manžeta
umožňuje navíc snadné čištění.“
Připravit sushi rolky
je snadné.

Sushi? Závitky? Rolky? Pro HANDY brnkačka!
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HANDY
643558

Plátkovací kráječ

299 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadné a rychlé plátkování nakládaných
okurek a ostatní drobné zeleniny i ovoce.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu, čepele z prvotřídní
nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI
S plátkovacím kráječem HANDY připravíte snadno
a rychle plátky z nakládaných okurek, ředkviček,
cherry rajčat, jahod, žampionů, mini mozzarelly
apod.
Jediným stlačením rukojeti připravíte až 9 stejně
silných zeleninových, ovocných nebo sýrových plátků.
Kráječ HANDY má unikátní funkci pro přípravu
ozdobných okurkových vějířků, tzn. ne zcela
rozkrojených naplátkovaných okurek, které jsou
oblíbenou dekorací při přípravě obložených
chlebíčků, studených mís apod.
POUŽITÍ
Plátkování: Vysuňte rukojeť, vložte potravinu
a rázným stlačením rukojeti ji náplátkujte.
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Okurkové vějířky: Sejměte redukci a nasaďte
ji těsně pod rukojeť. Okurku naplátkujte, její konec
zůstane spojený. Okurku vyjměte z kráječe
a rozprostřete do vějířku. Upozornění: Kráječ
je vhodný pro okurky, rajčata, žampiony atd.
o průměru do 3,5 cm. Čištění: Sejměte rukojeť
a stlačovací díl, všechny části opláchněte pod
tekoucí vodou a nechte oschnout. Vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Multifunkční plátkovací kráječ na nakládané
okurky, ředkvičky, cherry rajčata, jahody,
žampiony, mini mozzarelly apod.
•
S unikátní funkcí pro přípravu okurkových
vějířků.
SLOVO DESIGNÉRA
FRANTIŠEK FIALA
„Navrhnout univerzální kráječ, který naplátkuje nejenom
nakládané okurky, ale i cherry rajčata, žampiony,
ředkvičky a mini mozzarelly si nejprve žádalo důkladné
testování. Zvlášť, když z obchodního oddělení vzešel
požadavek na další funkci pro přípravu typické české
chuťovky, tzv. okurkových vějířků. Správný tvar
speciálně vyvinutých čepelí, jejich úhel i rozložení
přispívají k hladkému plátkování a vějířkování, což
spolu se snadným čištěním a úsporným skladováním
dělá z plátkovacího kráječe HANDY univerzálního
a šikovného pomocníka do každé kuchyně.“

Pro milovníky chlebíčků a obložených mís!

DELÍCIA
630083

Tvořítko na vejce Orsini, 2 ks

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu sázených vajec v pečicí troubě,
bez smažení a bez tuku.
MATERIÁL
Vyrobeno ze žáruvzdorného silikonu.
VLASTNOSTI
Tvořítka DELÍCIA jsou vynikající pro přípravu tzv.
„Orsini“ vajec v troubě, bez smažení a bez tuku.
Sázená vejce Orsini jsou v porovnání s klasickými, na
tuku smaženými sázenými vejci, zdravá a lehká, jejich
příprava s pomocí tvořítek DELÍCIA je snadná.

109 Kč
částečně tekutý. Tvořítka na vejce Orsini DELÍCIA
jsou vhodná do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
Zdravá sázená vejce, neboli „volská oka“, připravená
bez smažení a bez tuku.
SLOVO DESIGNÉRA
KAREL ČIŽMÁŘ
„Typický kulatý tvar volských ok jsem uplatnil i při
vývoji Tvořítek na vejce Orsini. Tvořítka DELÍCIA jsou
vyrobena ze žáruvzdorného silikonu, bílek ani žloutek
se na nich proto nepřipaluje, snadno se udržují
dokonale čistá. Tvořítka jsou opatřena malou
praktickou rukojetí pro snadnou manipulaci.“

Sníh připravený ze dvou bílků rozprostřete
rovnoměrně po povrchu žáruvzdorných silikonových
tvořítek, uprostřed vytvoříte důlky, do kterých přelijete
žloutky a vejce Orsini upečete v troubě.
Nadýchaná a lehká sázená vejce Orsini chutnají
skvěle s opečeným toastem ke snídani, nebo jako
součást hlavního chodu s dušeným špenátem,
biftekem apod.
POUŽITÍ
Tvořítka s bílkovým sněhem a žloutky vložte
do trouby předehřáté na 180 °C a pečte
cca 12 minut, až bílek zezlátne a žloutek zůstane

12 min / 180 °C

Zdravé „volské oko“? Zkuste Orsini!
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PRESTO
420237

Multifunkční otvírák, ALL in 1

CHARAKTERISTIKA
Multifunkční otvírák „ALL in 1“ (angl. „vše v jednom,
čti „ól in van“) vynikající pro všechny obvyklé druhy
a typy uzávěrů lahví, sklenic i plechovek
a konzerv s kroužkem.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu a nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI
Unikátní otvírák PRESTO je multifunkční, sdružuje
v jediném výrobku celou řadu samostatných otvíráků.
Otvírák PRESTO je však zároveň kompaktní,
podobně velký jako běžné otvíráky.
S multifunkčním otvírákem PRESTO
snadno otevřete:
- korunkové uzávěry nápojových lahví
- plastová šroubovací víčka PET lahví
- nápojové plechovky s kroužkem
- konzervy s kroužkem
- šroubovací zavařovací víčka
s nízkým okrajem
- šroubovací zavařovací víčka
s vysokým okrajem (např. TESCOMA)
- Omnia víčka
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119 Kč
POUŽITÍ
Na obale výrobku je názorně zobrazeno otevírání
všech uvedených druhů uzávěrů a víček. Multifunkční
otvírák PRESTO, ALL in 1 je vhodný do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
Multifunkční otvírák pro všechny obvyklé druhy
a typy uzávěrů lahví, sklenic i plechovek a konzerv
s kroužkem.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Multifunkční otvírák PRESTO, ALL in 1 byl pro mne
skutečnou výzvou. Zpočátku bylo potřeba vyladit
dokonalou funkci všech jednotlivých otvíráků zvlášť,
pomocí prototypů vytvořených v 3D tiskárně. Teprve
pak přišla na řadu náročnější část vývoje, tedy sdružit
jednotlivé otvíráky do jediného kompaktního otvíráku
tak, aby nebyl příliš velký, dobře vypadal a jeho použití
bylo intuitivní.“

Otevře vše!

myBEER
309014
309016
309018

Třetinka Icon
Třetinka Lupulus
Třetinka Salute!

CHARAKTERISTIKA
Pivní sklenice pro domácí použití.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního silnostěnného skla.
VLASTNOSTI
Inspirováni vynikající pověstí českého piva, vytvořili
designéři ﬁrmy TESCOMA k originálním pivním
půllitrům ve stejném tvarosloví také třetinky ICON,
LUPULUS a SALUTE!
POUŽITÍ
Třetinky myBEER jsou vynikající pro podávání všech
druhů piv, jsou vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
Originální třetinky s designem, se kterými se
v hospodách, restauracích a barech nesetkáte.

79 Kč
79 Kč
79 Kč
SLOVO DESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
Třetinka myBEER Icon
„Dovést tradiční tvar pivního skla k formální
dokonalosti, to byl můj cíl při tvorbě třetinky Icon.“
MARTIN KOVAL
Třetinka myBEER Lupulus
„Inspirací pro třetinku Lupulus je slavný žatecký chmel,
který dává pivu jedinečnou vůni a příjemnou hořkost.“
PETR TESÁK
Třetinka myBEER Salute!
„Skleněné čočky ve skle třetinky Salute! zvýrazňují
perlivost a zlatavou barvu českých ležáků.“

0,3 l
Icon

0,3 l
Lupulus

0,3 l
Salute!
0,3 l

Na zdraví!

0,5 l
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FANCY HOME
662602
662602
662602
662602
662602
662602

Podnos 44 x 30 cm, smetanová
Podnos 44 x 30 cm, olivová
Podnos 44 x 30 cm, malinová
Podnos 44 x 30 cm, pruhy
Podnos 44 x 30 cm, louka
Podnos 44 x 30 cm, káva

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní a odolné podnosy do domácnosti. Ekologicky
rozložitelné, šetrné vůči životnímu prostředí.
MATERIÁL
Vyrobeno z přírodního bambusového vlákna
a odolného plastu.

269 Kč
269 Kč
269 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč
biologicky rozloží na neškodné látky, které nezatěžují
životní prostředí. Proces bio degradace podnosů
FANCY HOME probíhá několikanásobně rychleji,
než rozklad klasických plastových materiálů.
POUŽITÍ
Podnosy FANCY HOME jsou odolné, vhodné
do myčky.

VLASTNOSTI
Podnosy FANCY HOME jsou dodávány
ve 3 trendy barvách (smetanová, olivová, malinová)
a ve 3 dekorech (pruhy, louka, káva).
Podnosy mají matnou povrchovou úpravu, šálky,
hrnky, talířky apod. po nich při přenášení nekloužou.
Podnosy FANCY HOME jsou na rozdíl od běžných,
ryze plastových podnosů, biologicky rozložitelné
a šetrné vůči životnímu prostředí! Směs přírodního
bambusu a odolného plastu použitá při výrobě
podnosů FANCY HOME tvoří unikátní ekologický
materiál, který se po odložení do odpadu samovolně

HLAVNÍ VÝHODY
•
Kuchyňské podnosy z biologicky
rozložitelného materiálu, šetrné vůči
životnímu prostředí.
•
Dodáváno ve 3 trendy barvách bez dekoru
a ve 3 moderních dekorech.
•
Prostorné úchyty pro snadné přenášení.
SLOVO DESIGNÉRA
BÁRA ČIŽMÁROVÁ
„Tři barvy a tři dekory podnosů FANCY HOME byly
vybrány z více než 80 různých návrhů a odpovídají
současným trendům stolování napříč celou Evropou.“

káva

vá

tano

sme
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vá

olivo

nová

mali

y

pruh

a

louk

Krásné, praktické i ekologické!

FANCY HOME
899840.11
899840.36

Vak na prádlo, smetanová
Vak na prádlo, cappuccino

CHARAKTERISTIKA
Prostorný vak pro uložení a přenášení prádla.
MATERIÁL
Vyrobeno z kvalitního syntetického materiálu,
s bavlněnými úchyty.
VLASTNOSTI
Vak FANCY HOME s objemem cca 50 l je vynikající
pro uložení a pohodlné přenášení až 8 kg prádla.
Je první novinkou ze série výrobků FANCY HOME
zaměřených na skladování oděvů, které TESCOMA
uvede na trh v období 2019/2020.
Vaky jsou dodávány ve dvou barevných provedeních,
smetanové a cappuccino, pro oddělené skladování
bílého a barevného prádla před praním.
Pro pohodlné přenášení má Vak na prádlo FANCY
HOME velké a pevné bavlněné úchyty a je opatřen
magnetickým uzávěrem.

499 Kč
499 Kč
POUŽITÍ
Vaky na prádlo čistěte vlhkou utěrkou a nechte
oschnout, neperte v pračce.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Prostorný vak pro uložení a přenášení
až 8 kg prádla.
•
Ve dvou barevných provedeních pro
oddělené uložení bílého a barevného prádla.
•
S bavlněnými úchyty, magnetickým
uzávěrem a originálním motivem.
SLOVO GRAFICKÉHO DESIGNÉRA
BÁRA ČIŽMÁŘOVÁ
„Při tvorbě dekoru pro vaky na prádlo FANCY HOME
jsem se inspirovala tvarem subtropických rostlin a lián.
Motiv, který vidíte na vacích na prádlo, bude použitý
i pro další novinky ze série výroků FANCY HOME
zaměřené na skladování oděvů. Dvě varianty vaků
na prádlo, světlejší smetanová a tmavší cappuccino,
umožňují přehledné oddělené skladování bílého
a barevného prádla před praním.“

Vaky na prádlo FANCY HOME jsou jedinečné
i svým originálním ﬂorálním dekorem vytvořeným
v graﬁckém studiu TESCOMA.

Magnetický
uzávěr

cappuccino

Vak na prádlo, který nemusíte schovávat!

smetanová
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SENSE
899036.11
899036.25
899036.43
899038.11
899038.25
899038.43

Obal na květináč, kulatý bílý
Obal na květináč, kulatý zelený
Obal na květináč, kulatý šedý
Obal na květináč, hranatý bílý
Obal na květináč, hranatý zelený
Obal na květináč, hranatý šedý

99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč

CHARAKTERISTIKA
Elegantní obaly pro kuchyňské bylinky prodávané
obvykle v nevzhledných plastových květináčích.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu.
VLASTNOSTI
Nádoby SENSE slouží jako elegantní obaly
pro bylinky v plastových květináčích.
Současně slouží pro průběžné zavlažování bylinek
bez nutnosti bylinky pravidelně zalévat.
Nádoby jsou opatřeny vodotěsným průzorem,
ve kterém je vlnkami indikováno správné množství
vody pro optimální závlahu.
Obaly na květináče SENSE jsou dodávány ve
2 tvarech, jsou vhodné pro všechny obvyklé kulaté
i hranaté plastové květináče s bylinkami prodávané
v obchodech a obchodních řetězcích.
Obaly na květináče SENSE jsou dodávány
v bílé, zelené a šedé barvě.

hranatý

POUŽITÍ
Do zavlažovacího obalu vložte květináč s bylinkami
a dolejte vodu tak, aby její hladina byla mezi
vlnkami odměrky. Vodu dolévejte dle potřeby.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Elegantní obaly pro bylinky v květináčích.
•
S průběžným automatickým zavlažováním
bylinek.

kulatý

SLOVO DESIGNÉRA
DARJA ŠKODOVÁ
„Ve spolupráci s centrem aplikovaného výzkumu
jsme obaly na květináče SENSE opatřili průzorem
s vlnkami označujícími optimální množství vody pro
automatické zavlažování bylinek. Stanovit objektivně
přiměřené množství vody v obalu si vyžádalo několik
týdnů testování. Výsledkem jsou nejenom elegantní,
ale i praktické obaly, ve kterých bylinky dobře
vypadají, a přitom netrpí nedostatkem vláhy
či rizikem přelití.“
S odměrkou
pro optimální
závlahu
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Elegance i závlaha pro vaše bylinky!

Duben 2019
Kód

Název

objednávkový list
Cena v Kč

606860

Pánev hluboká GrandCHEF ∅ 30 cm, 2 úchyty

999

606862

Pánev hluboká GrandCHEF ∅ 32 cm, 2 úchyty

1099

602454

Pánev na palačinky i-PREMIUM Stone ∅ 26 cm

999

724810

Rendlík GrandCHEF ∅ 10 cm, 0,25 l

299

724812

Rendlík GrandCHEF ∅ 12 cm, 0,5 l

349

724814

Rendlík GrandCHEF ∅ 14 cm, 0,75 l

399

724816

Rendlík GrandCHEF ∅ 16 cm, 1,25 l

499

619116

Poklice UNICOVER ∅ 16, 18, 20 cm

299

619120

Poklice UNICOVER ∅ 20, 22, 24 cm

349

619124

Poklice UNICOVER ∅ 24, 26, 28 cm

399

619128

Poklice UNICOVER ∅ 28, 30, 32 cm

499

643558

Plátkovací kráječ HANDY

299

643898

Tvořítko na závitky HANDY

199

630083

Tvořítko na vejce Orsini DELÍCIA, 2 ks

109

420237

Multifunkční otvírák PRESTO, ALL in 1

119

309014

Třetinka myBEER Icon

79

309016

Třetinka myBEER Lupulus

79

309018

Třetinka myBEER Salute!

79

662602

Podnos FANCY HOME 44 x 33 cm, smetanová

269

662608

Podnos FANCY HOME 44 x 33 cm, olivová

269

662612

Podnos FANCY HOME 44 x 33 cm, malinová

269

662620

Podnos FANCY HOME 44 x 33 cm, pruhy

299

KS

Duben 2019
Kód

Název

objednávkový list
Cena v Kč

662622

Podnos FANCY HOME 44 x 33 cm, louka

299

662628

Podnos FANCY HOME 44 x 33 cm, káva

299

899840.11

Vak na prádlo FANCY HOME, smetanová

499

899840.36

Vak na prádlo FANCY HOME, cappuccino

499

899036.11

Obal na květináč SENSE, kulatý, bílý

99

899036.25

Obal na květináč SENSE, kulatý, zelený

99

899036.43

Obal na květináč SENSE, kulatý, šedý

99

899038.11

Obal na květináč SENSE, hranatý, bílý

99

899038.25

Obal na květináč SENSE, hranatý, zelený

99

899038.43

Obal na květináč SENSE, hranatý, šedý

99

KS

razítko prodejce

Neručíme za případné tiskové chyby.

pouze pro interní použití ﬁrmy TESCOMA

