novinky
vychytávky

ální
i
r
e
t
ak
hy
antib bává pac
tre vuje se
s
v
e
n
bar hnout
a
z
e
n
plác
o
í
c
sta

Výrobek
získal ocenění:

KVĚTEN

CHARAKTERISTIKA
Zcela nová ucelená linie výrobků pro krmení
a stravování dětí od prvních dnů po narození
až do předškolního věku.

ČIŠTĚNÍ
Láhve, dózy a misky PAPU PAPI stačí po použití bez
saponátů opláchnout. Všechny výrobky PAPU PAPI
lze v případě potřeby sterilizovat i mýt v myčce, jejich
unikátní vlastnosti zůstanou v plné míře zachovány.

MATERIÁL
Láhve, dózy a misky PAPU PAPI jsou vyrobeny
unikátní technologií nanoCARE™ ze špičkového
plastového materiálu vhodného pro použití
ve zdravotnictví.
Díky technologii nanoCARE™ jsou výrobky
PAPU PAPI antibakteriální, nezabarvují se
a nevstřebávají pachy. Jsou ekologické, po použití
je stačí bez saponátů opláchnout, není třeba mýt
v myčce. Pružné láhve a savičky PAPU PAPI jsou
vyrobeny z prvotřídního, zdravotně nezávadného
silikonu.
Žádný z výrobků linie PAPU PAPI neobsahuje
BPA (BPA free).
Výrobky nanoCARE™ jsou díky svým vlastnostem
zcela unikátní a s podobnými produkty se na
celosvětovém trhu nesetkáte, nemají konkurenci.

HLAVNÍ VÝHODY
•
Ucelená linie výrobků pro děti.
•
Vyrobeno technologií nanoCARE™,
výrobky PAPU PAPI jsou díky tomu:
- antibakteriální
- nezabarvují se
- nevstřebávají pachy
- jsou ekologické
Výrobky PAPU PAPI neobsahují BPA, jsou vyrobeny
z materiálu vhodného pro použití ve zdravotnictví.
SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
„Celá linie PAPU PAPI vznikla ve spolupráci s centrem
aplikovaného výzkumu TESCOMA a předními
českými pediatry. Všem detailům a výrobkům této
linie jsem věnoval maximální péči, protože jsem tento
úkol považoval za výzvu a cítil velkou zodpovědnost.“

Linie výrobků pro děti PAPU PAPI byla vyvinuta
ve spolupráci se špičkovými českými pediatrickými
odborníky.
BPA free

antibakteriální

nanoCARE™

nezabarvují se

PAPU PAPI – pro nejmenší to nejlepší!

nevstrebávájí
pachy

stací
opláchnout
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PAPU PAPI
667610
667612
667650
667652

Láhev 150 ml, růžová
Láhev 250 ml, růžová
Láhev 150 ml, modrá
Láhev 250 ml, modrá

259 Kč
299 Kč
259 Kč
299 Kč

Dětské láhve s prvotřídní antikolikovou
silikonovou savičkou.

antikoliková
savička

Láhev 150 ml je dodávána se savičkou
S pro děti od prvních dnů po narození,
láhev 250 ml se savičkou M pro děti
od prvního měsíce věku.

velké
úchyty

BPA free
nanoCARE™

Dětské láhve PAPU PAPI mají velké
úchyty, které lze z láhve snadno sejmout.
Dětské láhve PAPU PAPI jsou opatřeny
přesnou odměrkou.
odměrka

Dětské láhve jsou vhodné pro použití
se samostatně dodávanými antikolikovými
savičkami PAPU PAPI všech velikostí.
Láhve PAPU PAPI lze sterilizovat a používat
v mikrovlnné troubě.
Láhve PAPU PAPI jsou nabízeny ve dvou
barevných provedeních, růžové s originálním
motivem laňky pro děvčata a modré
s originálním motivem slona pro chlapce.

250 ml
Výrobek
získal ocenění:

Nejsou cítit mlékem,
nezabarvují se, nesnáší
bakterie a nemusí do myčky!
667760
667761
667762
667763

Savička, 2 ks, S
Savička, 2 ks, M
Savička, 2 ks, L
Savička, 2 ks, Y

Antikolikové savičky pro dětské láhve
PAPU PAPI z prvotřídního silikonu.
Savička S je vhodná pro krmení dětí
od prvních dnů po narození, savička
M pro děti od prvního měsíce, savička
L od třetího měsíce a savička
Y od šestého měsíce po narození.
Savičky PAPU PAPI jsou vhodné pro obě
velikosti láhví PAPU PAPI 150 a 250 ml.
Savičky PAPU PAPI lze sterilizovat.
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150 ml

129 Kč
129 Kč
129 Kč
129 Kč
antikoliková
savička

BPA free
anti-colik sysytem

667640
667680

Dóza na sušené mléko, růžová
Dóza na sušené mléko, modrá

139 Kč
139 Kč

Dóza pro uložení a přenášení až 3 porcí
sušeného mléka a snadnou přípravu
dětských pokrmů při procházkách,
cestování apod.
Dóza je nabízena ve dvou barevných
provedeních, růžové pro děvčata
a modré pro chlapce.
Dózu na sušené mléko PAPU PAPI
lze sterilizovat.

BPA free
nanoCARE™

pro
3 porce
suseného
mléka

Tři porce po ruce!

667630
667631
667632
667670
667671
667672

Dóza 150 ml, 2 ks, růžová
Dóza 200 ml, 2 ks, růžová
Dóza 250 ml, 2 ks, růžová
Dóza 150 ml, 2 ks, modrá
Dóza 200 ml, 2 ks, modrá
Dóza 250 ml, 2 ks, modrá

129 Kč
139 Kč
149 Kč
129 Kč
139 Kč
149 Kč

Dózy pro skladování, přenášení a podávání
dětských pokrmů.

BPA free
nanoCARE™

Dózy PAPU PAPI jsou opatřeny dobře
těsnicím víčkem a přesnou odměrkou.

stohovatelné!

Jsou nabízeny ve dvou barevných
provedeních, růžové a modré, s originálními
motivy laňky, medvídka a slona.

250 ml

Dózy PAPU PAPI lze sterilizovat a používat
v mikrovlnné troubě.
Samostatná víčka a dózy i dózy
s nasazenými víčky jsou stohovatelné
a perfektně skladné.

200 ml

odměrka

150 ml
Pro všechny druhy dětských pokrmů!
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667642
667682

Cestovní miska, se lžičkou, růžová
Cestovní miska, se lžičkou, modrá

169 Kč
169 Kč

Miska se lžičkou pro podávání dětských
pokrmů při cestování, plastová lžička
je hygienicky uložena ve víčku misky
PAPU PAPI.

BPA free
nanoCARE™

Cestovní miska se lžičkou PAPU PAPI
je nabízena ve dvou barevných
provedeních, růžové pro děvčata
a modré pro chlapce.
Cestovní misku PAPU PAPI lze sterilizovat
a používat v mikrovlnné troubě.

280 ml

hygienické
uložení lžičky

Hurá na cesty!

667620
667660

Pružná láhev 200 ml, se lžičkou, růžová
Pružná láhev 200 ml, se lžičkou, modrá

299 Kč
299 Kč

Pružná láhev s odnímatelnou lžičkou pro
podávání dětských ovocných, zeleninových
a obilných kaší, pyré apod.

BPA free
nanoCARE™
nanoCAR

Děti od 6 měsíců nakrmíte z pružné láhve
s nasazenou lžičkou, děti od 12 měsíců
mohou pokrmy z pružné láhve sát bez
lžičky.

pro
sání

Pružná láhev PAPU PAPI je opatřena
přesnou odměrkou.

silikon
ikon

Je nabízena ve dvou barevných
provedeních, růžové pro děvčata a modré
pro chlapce.
Pružnou láhev PAPU PAPI lze sterilizovat.
cestovní
obal pro
lžičku

pru
pruzná
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pro
krmení
krme

Pro ovocné, zeleninové a obilné kaše i pyré!

PRESIDENT
909030.11
909030.44
909032.11
909032.44

Smoothie mixér 0,6 l, smetanová
Smoothie mixér 0,6 l, antracitová
Smoothie láhev 0,6 l, smetanová
Smoothie láhev 0,6 l, antracitová

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu ovocných a zeleninových
smoothie, mléčných koktejlů, dětských pokrmů
a pyré.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného skla, kvalitní oceli a plastu,
mixovací nože z prvotřídní nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI
Smoothie mixér PRESIDENT připraví snadno ovocná
a zeleninová smoothie, mléčné koktejly i mixované
dětské pokrmy a pyré.
Ovocná a zeleninová smoothie, dětské pokrmy
a pyré lze připravit v masivní a odolné skleněné
nádobě s odměrkou.
Smoothie nápoje je možné připravit i přímo
v plastové cestovní smoothie láhvi a hotové nápoje
vzít do práce, na cesty, sportovní aktivity apod.
Cestovní láhev s dobře těsnicím víčkem a poutkem
je součástí balení, náhradní cestovní smoothie láhve
jsou dodávány také samostatně.
Smoothie mixér PRESIDENT má vysoce odolné
a ostré nerezové mixovací nože, k úplnému rozmixování
ovoce a zeleniny s přidáním tekutin postačí 30 až 40
vteřin mixování.
Pro přípravu nápojů nebo pokrmů s vyšším podílem
pevných částí je mixér opatřen funkcí pulzního
mixování s možností postupně doplňovat suroviny.
Smoothie mixér PRESIDENT 0,6 l je nabízen
ve dvou barevných provedeních, moderní smetanové
a luxusní antracitové.

1499 Kč
1499 Kč
299 Kč
299 Kč

doplňováním surovin: Spínač pulzního mixování
opakovaně krátce přidržujte a uvolňujte, dokud
směs nebude rozmixovaná. Transparentní uzávěr
sejměte z víčka pootočením a otvorem doplňte
do skleněné nádoby tekutiny a naporcované
suroviny. Upozornění: Přístroj nepoužívejte k přípravě
drceného ledu, sekání masa apod. Do skleněné
nádoby nedávejte ingredience o teplotě vyšší než
50 °C, skleněnou nádobu nepoužívejte v mikrovlnné
troubě.
ČIŠTĚNÍ
Pro rychlé vyčištění skleněné láhve a nožů od zbytků
dužiny apod. vložte láhev do mixéru, naplňte ji po
rysku 600 ml vodou, uzavřete víčkem a opakovaně
stiskněte pulzní spínač. Skleněná mixovací nádoba
s víčkem a uzávěrem je vhodná do myčky. Cestovní
láhev a uzávěr čistěte pod tekoucí vodou a osušte,
nemyjte v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Vynikající pro smoothie, mléčné koktejly,
dětské ovocné a zeleninové pokrmy a pyré.
•
Masivní skleněná nádoba.
•
Cestovní smoothie láhev.
•
Funkce pulzního mixování.
•
Vysoce kvalitní nerezové mixovací nože.
SLOVO DESIGNÉRA
DESIGN TEAM TESCOMA
„Dvě varianty smoothie mixéru ve smetanové
a antracitové barvě jsme navrhli pro kuchyně
s různým barevným laděním. Možnost připravit
smoothie přímo v cestovní láhvi podporuje aktivní
životní styl stejně jako snadné a intuitivní ovládání
(pouze dvě tlačítka pro všechny funkce) a rychlé
čištění.“

Součástí mixéru jsou původní recepty pro přípravu
ovocných a zeleninových smoothie, mléčných
koktejlů, ovocných dětských pokrmů a pyré.
POUŽITÍ
Do skleněné nádoby nalijte min. 200 ml tekutin
a doplňte po rysku 600 ml naporcovanými
surovinami. Skleněnou nádobu uzavřete víčkem.
Stiskněte tlačítko mixování, rozsvítí se kontrolka
a obsah nádoby se začne mixovat. Pro ukončení
znovu stiskněte tlačítko mixování, kontrolka zhasne
a mixér se zastaví. Pulzní mixování s postupným
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Masivní
skleněná
nádoba

smetanová

Pulzní
mixování
antracitová

+

Funguje skvěle, vypadá skvěle!
Náhradní smoothie láhve

PRESIDENT 0,6 l

Cestovní
láhev
je součástí
výrobku
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GrandCHEF
677816

Rychlovarná konvice 1,7 l

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní rychlovarná nerezová konvice s objemem 1,7 l.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného
plastu.
VLASTNOSTI
Příprava vařící vody v nerezové konvici GrandCHEF
s příkonem 2200 W je rychlá, ovládání a používání
konvice GrandCHEF je komfortní a bezpečné.
Pro snadné použití je konvice GrandCHEF
opatřena světelným indikátorem ohřevu
a funkcí automatického vypnutí.
Má široké hrdlo pro snadné plnění a ﬁltr pro
zachytávání minerálních usazenin a nečistot.
Konvice je opatřena masivní rukojetí, na které
je umístěno tlačítko pro snadné otevírání víčka.
Rychlovarná konvice GrandCHEF je opatřena
stupnicí pro přehledné minimální a maximální plnění.
POUŽITÍ
Pro spuštění ohřevu vody stiskněte tlačítko ohřevu
vody do polohy „zapnuto“, tlačítko se rozsvítí
a konvice začne vodu ohřívat. Po dosažení varu
(100 °C) se ohřev vody automaticky ukončí, tlačítko

999 Kč
zhasne a vrátí se do polohy „vypnuto“. Pro okamžité
ukončení ohřevu vody vraťte tlačítko do polohy
„vypnuto“. Čištění: Minerální usazeniny čistěte
běžným odvápňovacím prostředkem nebo smíchejte
0,5 l octa a 1 l vody. Filtr pravidelně kontrolujte,
pokud je zanesený, zatlačte na jeho horní okraj,
vyjměte jej a vyčistěte pod tekoucí vodou a vložte
zpět. K čištění konvice nepoužívejte agresivní
chemické látky, abrazivní čisticí prostředky, drátěnky
apod. Upozornění: Před čištěním vždy odpojte
přívodní kabel ze sítě a konvici nechte vychladnout.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Kvalitní nerezová konvice s rychlým
dosažením varu.
•
Světelný indikátor ohřevu, funkce
automatického vypnutí.
•
Široké hrdlo pro snadné plnění a nerezový
ﬁltr pro zachytávání nečistot.
SLOVO DESIGNÉRA
DESIGN TEAM TESCOMA
„Cílem bylo navrhnout kvalitní a spolehlivou nerezovou
konvici s jednoduchým ovládáním a rychlým dosažením
varu. Důležitým hlediskem byla i cenová dostupnost
konvice pro co nejširší skupinu zákazníků.“

1,7 l

Masivní
rukojeť pro
pohodlné
nalévání
Přehledná
stupnice
Světelný
indikátor
ohřevu
Filtr pro
zachytávání
nečistot

Široké hrdlo
pro snadné
plnění

Skvělá rychlovarka za bezva cenu!
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GrandCHEF
428760

Stojan na ryby

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou přípravu různých druhů ryb
v pečicí troubě, na grilu nebo v páře.
MATERIÁL
Vyrobeno z kvalitní oceli s odolnou povrchovou
úpravou.
VLASTNOSTI
Stojan na ryby GrandCHEF je vynikající pro přípravu
pstruhů, makrel, pražem i větších sardinek apod.
v pečicí troubě, na grilu nebo v páře.
Ryby připravované ve stojanu GrandCHEF není třeba
během pečení ani grilování obracet, rybí kůže zůstává
neporušená.
Ryby jsou ve stojanu GrandCHEF umístěny hřbetem
dolů, nádivka ani marináda z ryb nevytékají.
POUŽITÍ
Očištěné ryby o délce 20 až 30 cm potřete
marinádou, vložte do stojanu hřbetem dolů a naplňte
nádivkou. Pečení: Stojan s rybami postavte na plech
s nízkým okrajem a v předehřáté troubě pečte
15 až 20 minut při teplotě od 180 do 200 °C.

Pečení
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149 Kč
Grilování: Stojan s rybami postavte na rozehřátý gril,
zakryjte poklopem a ryby ugrilujte dozlatova. Vaření
v páře: Na dno většího pekáče nalijte cca 1 cm vody,
pro zvýraznění chuti můžete přidat víno, zeleninu
apod. Do pekáče vložte stojan s rybami, nasaďte
poklop a napařujte v troubě nebo na sporáku
20 až 30 minut.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Vynikající pro přípravu ryb v troubě,
na grilu a v páře.
•
Ryby není třeba obracet, kůže
zůstává neporušená, nádivka
ani marináda nevytéká.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Stojan jsem dimenzoval pro různé velikosti ryb,
je vhodný pro menší druhy, např. sardinky a pstruhy,
i pro větší ryby, např. makrely a pražmy. Ryby
se vkládají do stojanu hřbetem dolů a proto z nich
nádivka ani marináda během pečení nevytéká. Stojan
je vhodný pro použití na Power grilu PARTY TIME
TESCOMA, ryby ve stojanu lze grilovat i s nasazeným
poklopem.“

Napařování

Grilování

Ryby nemusíte obracet, propečou se ze všech stran!

DELÍCIA
630586
630588

Forma na nepečené dorty ø 20 cm
Forma na nepečené dorty ø 24 cm

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou přípravu nepečených dortů,
zmrzlinových dortů, aspiků apod.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.
VLASTNOSTI
Formy na nepečené dorty DELÍCIA jsou vynikající
pro přípravu smetanových, tvarohových, zmrzlinových
a želatinových dortů, slaných aspiků apod.
Jsou dodávány v průměrech 20 a 24 cm, menší
forma pro dezerty ve tvaru bábovky a větší forma
pro dezerty ve tvaru věnce.
Obě formy mají odnímatelný středový díl, díky
kterému snadno připravíte dorty a aspiky s otvorem
i bez otvoru uprostřed.
Součástí výrobku jsou původní recepty pro přípravu
smetanových nepečených dortů, mražených
zmrzlinových dortů a vaječných aspiků.
Formy na nepečené dorty DELÍCIA
jsou vhodné do ledničky,
čky, mrazničky a myčky.

249 Kč
299 Kč

POUŽITÍ
Příprava dortů s otvorem uprostřed: Do formy
vložte středový díl a naplňte ji směsí připravenou
podle níže uvedených receptů. Formu uzavřete
víkem a dort nebo aspik dejte do lednice ztuhnout,
zmrzlinový dort zmrazit. Před vyklopením dortu
napusťte do středového dílu teplou vodu a po
několika sekundách ji vylijte. Z formy sundejte
víko a položte ji na servírovací podložku. Vyjměte
středový díl a formou poklepejte zlehka o podložku
tak, aby se dort nebo aspik uvolnil. Příprava dortů
bez otvoru: Menší otvor uzavřete víčkem, středový
díl nepoužívejte. Dále postupujte stejně jako při
přípravě dortů s otvorem uprostřed. Formu dejte před
sejmutím z dortu na chvíli pod tekoucí teplou vodu.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Vynikající pro nepečené dorty,
zmrzlinové dorty a aspiky.
•
Odnímatelný středový díl pro dezerty
s otvorem nebo bez otvoru uprostřed.
SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
„Hlavním úkolem při vývoji Forem na nepečené dorty
DELÍCIA byla možnost přípravy dezertů s otvorem
i bez otvoru uprostřed. Díky odnímatelným středovým
dílům se toto zadání podařilo beze zbytku naplnit.“

recepty

∅ 24 cm

∅ 20 cm

Jde to i bez trouby!
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PRESTO
420659

Vykrajovač

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou tvorbu dutinek při přípravě
plněných zeleninových a ovocných pokrmů.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu, spojovací části
z prvotřídní nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI
Vykrajovač PRESTO je dodáván se 3 čepelemi
pro tvorbu dutinek o průměru 20, 30 a 40 mm.
Plody musí být o cca 6 až 10 mm větší, než
je průměr čepele.

199 Kč
HLAVNÍ VÝHODY
•
Vynikající pro přípravu dutinek
do zeleniny a ovoce.
•
3 čepele pro tvorbu různě
velkých dutinek.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Svým tvarem a použitím připomíná Vykrajovač
PRESTO multifunkční šroubovák.Otáčením
vykrajovače, podobně jako při použití šroubováku,
lze v zelenině nebo ovoci vytvořit různě velké dutinky
pro náplně. Konstrukce vykrajovače je vyztužena
kovovými prvky.“

Je vynikající pro tvorbu dutinek v cuketách,
bramborách, okurkách, tvrdších rajčatech, mrkvi,
bílé ředkvi, kedlubnách, ředkvičkách,
jablkách apod.
Vykrajovač PRESTO je skladný, obě menší čepele
jsou uloženy uvnitř rukojeti, velká čepel zůstává
nasazená na vykrajovači.
POUŽITÍ
Zvolenou čepel našroubujte na vykrajovač, průměr
plodu musí být o 6 až 10 mm větší, než průměr
čepele. Trn čepele zapíchněte do středu plodu
a otáčením po směru hodinových ručiček vykrojte
dutinku. Vykrajovač vysuňte, stiskněte tlačítko na
rukojeti, sejměte násadu i s čepelí a dužinu sesuňte.
Čištění: Vykrajovač rozložte, všechny části umyjte
pod tekoucí vodou a nechte oschnout. Nemyjte
v myčce. Malou a střední čepel skladujte uvnitř
rukojeti, velkou čepel nasazenou na vykrajovači.

Skladné!

∅ 20 mm
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∅ 30 mm

∅ 40 mm

Vyvrtejte si dutinky!

DELLA CASA
895336

Mřížka pro kvašení

59 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu kvašených a nakládaných
potravin.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu.
VLASTNOSTI
Mřížka DELLA CASA umožňuje připravit domácí
kvašené okurky a zeleninu, nakládané hermelíny,
utopence apod. v Soupravě pro kvašení DELLA
CASA 5000 ml nebo v Zavařovací sklenici
s klipem DELLA CASA 5000 ml.
Mřížka pro kvašení udrží potraviny spolehlivě
pod hladinou nálevu po celou dobu kvašení.
Plastová mřížka má na rozdíl od tradičních
pružných dřívek řadu výhod:
- lze ji snadno dokonale vyčistit,
- nijak neovlivňuje chuť, vzhled
ani barvu kvašeného pokrmu,
- je vhodná pro dlouhodobé
opakované použití.

Mřížka pro kvašení DELLA CASA je původním
řešením vývojového a design centra TESCOMA.
POUŽITÍ
Do naplněné sklenice DELLA CASA 5000 ml vložte
mřížku a dolejte nálev tak, aby byl obsah sklenice
i s mřížkou po celou dobu kvašení ponořený pod
hladinou.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Udrží potraviny po celou dobu
kvašení pod hladinou nálevu.
•
Snadno se čistí, je vhodná
pro opakované použití.
SLOVO DESIGNÉRA
DAVID VELEBA
„Dvě pružná dřívka vložená napříč v zavařovací sklenici
a používaná běžně při výrobě domácích kvašených
okurek jsem nahradil pružnou plastovou mřížkou.
Mřížka drží okurky i ostatní potraviny pod hladinou
celou svou plochou, je spolehlivější a lze ji použít
opakovaně. Na rozdíl od dřívek lze mřížku
DELLA CASA snadno vyčistit a svou pružnost
neztratí ani při dlouhodobém používání.“

Souprava
pro kvašení

DELLA
D
DE
LL CASA 5000 ml
LL
Určeno
U
Urče
no pro použití
So
see Soupravou
pro kvašení DELLA CASA 5000 ml, kód 895330
b se Zavařovací
Z
ř
í sklenicí
kl i í s klipem
kli
nebo
DELLA CASA 5000 ml, kód 895148.

Na kysané zelí závaží, na kvašáky mřížka!
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Květen 2019
Kód

Název

objednávkový list
Cena v Kč

667610

Láhev PAPU PAPI 150 ml, růžová

259

667612

Láhev PAPU PAPI 250 ml, růžová

299

667650

Láhev PAPU PAPI 150 ml, modrá

259

667652

Láhev PAPU PAPI 250 ml, modrá

299

667760

Savička PAPU PAPI, 2 ks, S

129

667761

Savička PAPU PAPI, 2 ks, M

129

667762

Savička PAPU PAPI, 2 ks, L

129

667763

Savička PAPU PAPI, 2 ks, Y

129

667640

Dóza na sušené mléko PAPU PAPI, růžová

139

667680

Dóza na sušené mléko PAPU PAPI, modrá

139

667630

Dóza PAPU PAPI 150 ml, 2 ks, růžová

129

667631

Dóza PAPU PAPI 200 ml, 2 ks, růžová

139

667632

Dóza PAPU PAPI 250 ml, 2 ks, růžová

149

667670

Dóza PAPU PAPI 150 ml, 2 ks, modrá

129

667671

Dóza PAPU PAPI 200 ml, 2 ks, modrá

139

667672

Dóza PAPU PAPI 250 ml, 2 ks, modrá

149

667642

Cestovní miska PAPU PAPI, se lžičkou, růžová

169

667682

Cestovní miska PAPU PAPI, se lžičkou, modrá

169

667620

Pružná láhev PAPU PAPI 200 ml, se lžičkou, růžová

299

667660

Pružná láhev PAPU PAPI 200 ml, se lžičkou, modrá

299

909030.11

Smoothie mixér PRESIDENT 0,6 l, smetanová

1499

909030.44

Smoothie mixér PRESIDENT 0,6 l, antracitová

1499

KS

Květen 2019
Kód

Název

objednávkový list
Cena v Kč

909032.11

Smoothie láhev PRESIDENT 0,6 l, smetanová

299

909032.44

Smoothie láhev PRESIDENT 0,6 l, antracitová

299

677816

Rychlovarná konvice GrandCHEF 1,7 l

999

428760

Stojan na ryby GrandCHEF

149

630586

Forma na nepečené dorty DELÍCIA ∅ 20 cm

249

630588

Forma na nepečené dorty DELÍCIA ∅ 24 cm

299

420659

Vykrajovač PRESTO

199

895336

Mřížka pro kvašení DELLA CASA

KS

59

razítko prodejce

Neručíme za případné tiskové chyby.

pouze pro interní použití ﬁrmy TESCOMA

