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∅ 30 cm

Oscilace 90°

Nastavitelný sklon

125 cm

90 cm

∅ 40 cm

Osvěží vás i váš interiér!

CHARAKTERISTIKA
Špičkové ventilátory do domácností a kanceláří. 

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní oceli s luxusní povrchovou 
úpravou a odolného plastu.

VLASTNOSTI 
Ventilátory FANCY HOME mají 3 rychlosti proudění 
vzduchu.

Mají nastavitelný sklon vrtule a funkci oscilace 
v rozsahu 90 stupňů (střídavé proudění vzduchu 
do stran).

Ventilátory FANCY HOME jsou dodávány ve variantě 
stolní a stojanové, stojanové ventilátory mají 
nastavitelnou výšku 90 až 125 cm.

Díky kvalitnímu elektromotoru, ideálnímu tvaru vrtule 
a vysoké pevnosti ocelového koše jsou ventilátory 
FANCY HOME velmi tiché.

Ventilátory FANCY HOME jsou nabízeny ve dvou 
variantách povrchové úpravy, chrom nebo antracit 
a mají do detailu propracovaný moderní design, 
nesrovnatelný s běžně prodávanými ventilátory. 

Ventilátory FANCY HOME se díky použitým 
prvotřídním materiálům, odolné konstrukci, 
spolehlivému elektromotoru, vynikající funkčnosti 
i luxusní povrchové úpravě řadí mezi špičku 
v kategorii moderních ventilátorů do domácností 
a kanceláří.

HLAVNÍ VÝHODY
• 3 rychlosti, nastavitelný sklon 
 a oscilace v rozsahu 90 stupňů.
• Luxusní povrchová úprava, 
 moderní design.
• Tichý chod.

FANCY HOME
909810 Stolní ventilátor ø 30 cm, chrom 1999 Kč

909812 Stolní ventilátor ø 30 cm, antracit 1999 Kč

909820 Stojanový ventilátor ø 40 cm, chrom 2999 Kč

909822 Stojanový ventilátor ø 40 cm, antracit 2999 Kč

chrom

antracit

Stojanový 
ventilátor 

Stolní
ventilátor

v prodeji od 10. 6.
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0,7 l

Pro nápoje s chutí!

CHARAKTERISTIKA
Vynikající na vodu a pro osvěžující nápoje 
s vyluhovaným ovocem, zeleninou, bylinkami 
a ledem.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.

VLASTNOSTI A VÝHODY
Láhev myDRINK má dobře těsnicí klasický 
šroubovací uzávěr se  silikonovým těsněním,
který se samovolně neotevře. Je proto vhodná 
pro přenášení nápojů v libovolné poloze v taškách, 
aktovkách nebo baťůžcích při sportování. 

Odšroubovat a sejmout lze také celé hrdlo láhve, 
což umožňuje snadné plnění sítka i láhve a jejich 
čištění.

Vyluhovací sítko láhve myDRINK je prostorné, 
s dostatkem místa pro ovoce, zeleninu i ledové 
kostky.

Sítko je opatřeno víčkem, díky kterému vyluhované 
kousky ovoce, zeleniny, bylinek nebo tající ledové 
kostky zůstávají během pití v sítku uvnitř láhve 
a nehrozí jejich spolknutí nebo vdechnutí.

Vyluhovací sítko má odnímatelné dno pro snadné čištění. 

Láhev s vyluhováním myDRINK je opatřena poutkem 
pro zavěšení.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Nádoba a vyluhovací sítko jsou vhodné do myčky, 
poutko a uzávěr v myčce nemyjte. Odolné do 70 °C.

HLAVNÍ VÝHODY
• Dobře těsnicí klasický šroubovací uzávěr,
 který se samovolně neotevře.
• S prostorným sítkem pro vyluhování 
 ovoce, zeleniny a bylinek.
• Ovoce, zelenina i tající ledové kostky zůstávají
 v sítku, nehrozí jejich spolknutí ani vdechnutí. 

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Láhev jsem navrhl tak, aby se dobře držela 
a vyhovovala nejenom sportovcům, ale i dětem 
a juniorům při procházkách, na výletech do přírody 
apod. Pro nápoje ochucené čerstvým ovocem 
nebo bylinkami a pro možnost chlazení nápojů 
ledem jsem do láhve umístil vyluhovací sítko. Láhev 
je opatřena klasickým šroubovacím uzávěrem 
s kvalitním silikonovým těsněním.“ 

308816.19 Láhev s vyluhováním 0,7 l, růžová 299 Kč

308816.25 Láhev s vyluhováním 0,7 l, zelená 299 Kč

308816.30 Láhev s vyluhováním 0,7 l, modrá 299 Kč

myDRINK

Široké hrdlo pro 
pohodlné plnění

Víčko

Hrdlo

Dno sítka

Nádoba

Poutko

Sítko

Uzávěr

Snadné čištění!

Uzávěr i hrdlo 
se silikonovým těsněním

v prodeji od 17. 6.
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HANDY
643579 Odšťavňovač               1599 Kč

CHARAKTERISTIKA
Prvotřídní mechanický odšťavňovač vynikající 
pro šetrné odšťavňování ovoce a zeleniny.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu a prvotřídní nerezavějící 
oceli, těsnění z kvalitního silikonu.

VLASTNOSTI 
Odšťavňovač HANDY je vynikající pro šetrné 
odšťavňování ovoce a zeleniny při maximálním 
zachování vitamínů a ostatních nutričních látek. 

Ovocná a zeleninová šťáva připravovaná 
v Odšťavňovači HANDY se při nízkých otáčkách 
nezahřívají a proto nepřichází o vitamíny a minerály. 
Šťáva má vyšší nutriční hodnotu a její chuť 
je přirozenější, než u šťáv připravovaných 
v elektrických odšťavňovačích s vysokými otáčkami. 

Odšťavňovač HANDY je masivní, odolný a výkonný. 
Pro pohodlné a bezpečné odšťavňování je opatřený 
extra dlouhou rukojetí a pěchovadlem, masivním 
šnekem ze speciálně tvrzeného plastu a nerezovým 
odšťavňovacím sítkem.

Ovocná šťáva vytéká do nádoby na šťávu, suchá 
dužina do nádoby na dužinu. Nádoba na šťávu 
je opatřena odměrkou a víčkem pro hygienické 
uložení šťávy v lednici apod. 

Odšťavňovač HANDY je k okraji pracovní plochy 
přichycen masivní a spolehlivou kovovou svorkou, 
jeho uchycení je pevné a stabilní. 

POUŽITÍ
Ovoce vhodné pro odšťavňování: jablka, hroznové 
víno, hrušky, třešně, citrusové plody, vodní meloun, 
ananas, kiwi, rybíz, borůvky, ostružiny apod. 

Zelenina vhodná pro odšťavňování: salátová 
okurka, kořenová zelenina např. mrkev, celer, 
červená řepa, dále rajčata, řapíkatý celer, hlávkové 
zelí, špenát, brambory, kořen zázvoru apod. 
Použití: Otáčejte rukojetí po směru hodinových 
ručiček a suroviny stlačujte pěchovadlem 
do otvoru v zásobníku. Šťáva odtéká do nádoby 
na šťávu, suchá dužina vychází trubicí do nádoby 
na dužinu. Skladování šťávy: Čerstvé ovocné 
a zeleninové šťávy konzumujte bezprostředně
po odšťavnění, v nádobě s nasazeným víčkem 
je můžete krátkodobě uchovat v lednici. 
Pro zachování svěžesti doporučujeme přidat 
do čerstvě připravené šťávy několik kapek 
citronové šťávy.  

HLAVNÍ VÝHODY
• Šetrné odšťavňování ovoce a zeleniny. 
• Šťáva je bohatší na vitamíny a minerály, 
 má vyšší nutriční hodnotu.
• Extra dlouhá rukojeť pro pohodlné
 odšťavňování.
• Pevné uchycení na plochu
 masivní kovovou svorkou.

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Manuální odšťavňovač je ideální alternativou
 pro zákazníky, kteří preferují šetrnější a zdravější 
způsob ručního odšťavňování ovoce a zeleniny. 
Do detailu propracovaný a sofistikovaný mechanismus 
odšťavňovacího šneku, jemného nerezového síta
i silikonové membrány zaručí důkladné odšťavnění 
ovoce a zeleniny bez nežádoucích kousků dužiny 
ve šťávě. Na vývoji odšťavňovače se podílel stejný 
tým jako na velmi úspěšném Mlýnku na mák HANDY, 
vynikající funkce je tedy garantována.“

Šetrné odšťavňování,
šťáva je bohatší 

na vitamíny a minerály

v prodeji od 1. 8.
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Šťáva plná vitamínů!

Extra dlouhá 
rukojeť

Zelenina vhodná pro odšťavňování:

Masivní 
svorka

Ovoce vhodné pro odšťavňování:
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CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu a podávání až 5 l osvěžujících 
nápojů.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu, kohoutek 
a záslepka jsou opatřeny těsněním z kvalitního 
silikonu. Materiál zásobníku na nápoje je nad rámec 
povinné legislativy certifi kován pro použití 
ve zdravotnictví a farmacii.

VLASTNOSTI 
Zásobník na nápoje myDRINK má prostorný košík 
pro vyluhování kousků ovoce, zeleniny nebo bylinek 
a lze v něm připravit až 5 litrů osvěžujícího nápoje.

Je opatřen kohoutkem pro komfortní dávkování 
nápojů a dodáván se 4 plastovými pohárky 
v různých barvách. 

Kohoutek lze instalovat na širší nebo na užší stranu 
zásobníku podle prostoru, který je k dispozici. 

Zásobník je dodáván se stojanem pro pohodlné 
nalévání nápojů do pohárků. Pohárky lze odkládat 
do volného prostoru pod stojanem nebo na plochu 
víka zásobníku. 

Pro dětské oslavy a párty lze zásobník ozdobit 
originálními samolepkami. Dva archy nálepek 
s motivy mořského světa jsou součástí balení.   

Zásobník na nápoje myDRINK 5,0 l s vyluhováním 
je dokonale skladný, všechny díly soupravy včetně 
stojanu lze pro maximální úsporu místa skladovat 
uvnitř zásobníku. 

Náhradní plastové pohárky v balení 4 ks jsou 
dodávány i samostatně.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Kohoutek namontujte do otvoru na širší nebo užší 
straně nádoby, volný otvor uzavřete záslepkou. 
Nádobu postavte na stojan, nasaďte víko a vložte 
košík. Do košíku nasypte nakrájené ovoce, bylinky 
nebo led. Nádobu naplňte vlažnou nebo studenou 
vodou, nasaďte víčko a nápoj nechte luhovat. 
Podávání nápojů: Stiskněte kohoutek a pohárky 
naplňte nápojem. Pokud kohoutek zvednete, nápoj 
poteče nepřetržitě. Pohárky můžete skladovat pod 
stojanem nebo na víku zásobníku. Zásobník 
na nápoje myDRINK s vyluhováním je vhodný 
do myčky, myjte v rozloženém stavu. Kohoutek 
a záslepku v myčce nemyjte, před čištěním 
je sundejte z nádoby zásobníku a rozložte. 

HLAVNÍ VÝHODY
• Zásobník pro přípravu a podávání 
 až 5 l osvěžujících nápojů.
• Prostorný košík pro vyluhování 
 kousků ovoce, zeleniny a bylinek. 
• S dávkovacím kohoutkem a 4 pohárky.
• Kohoutek lze umístit na širší 
 nebo užší stranu zásobníku. 
• Dokonale skladný, všechny díly 
 lze skladovat uvnitř nádoby. 
• S dětskými dekorovacími nálepkami 
 s motivy mořského světa. 
• Vyrobeno z materiálu certifi kovaného 
 pro použití ve zdravotnictví a farmacii.

SLOVO DESIGNÉRA
FRANTIŠEK FIALA
„Velký a malý zároveň, takový je Zásobník na nápoje 
myDRINK s vyluhováním. Velký svým objemem: 
pět litrů nápoje postačí i na párty pro více hostů. 
Velký svou variabilitou: kohoutek můžete upevnit 
na čelní nebo na boční stranu zásobníku, proto na 
stole zabere jen nezbytně nutný prostor. A malý 
svými rozměry, třeba když je složený a čeká na další 
použití. Všechny jeho části včetně kelímků a stojanu 
se vejdou dovnitř, takže místo ve skříňce zásobník 
zbytečně rozhodně zabírat nebude.“

myDRINK
308770 Zásobník na nápoje 5,0 l, s vyluhováním             v prodeji od 10. 6 . 599 Kč

308772 Pohárky 250 ml, 4 ks                                            v prodeji od 15. 7 . 69 Kč

Pohárky 250 ml, 4 ks 
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Originální samolepky 
jsou součástí balení

Dokonale skladné!

Dětská party může začít!
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DELLA CASA
895240 Souprava pro přípravu sirupů 1500 ml               399 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou přípravu domácích ovocných 
a bylinkových sirupů za studena.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.

VLASTNOSTI 
Domácí ovocné a bylinkové sirupy vyrobené 
za studena v soupravě DELLA CASA jsou bohaté 
na vitamíny, neobsahují žádná umělá barviva 
ani konzervanty.

Odšťavňování ovoce a bylinek za studena, tedy 
bez jejich zahřívání, zachová v takto získaném sirupu 
maximální množství vitamínů a cenných nutričních 
látek. Sirup připravený za studena má přirozenou 
a původní chuť ovoce nebo bylinek. 

Při výrobě domácích sirupů za studena v soupravě 
DELLA CASA lze výrazně omezit použití cukru 
nebo cukr zcela nahradit přírodní stévií.

Pro přípravu ovocných sirupů v soupravě DELLA CASA
jsou vhodné zejména bobuloviny a lesní plody: rybíz, 
maliny, borůvky, ostružiny, brusinky, angrešt, jahody 
apod. 

Pro přípravu bylinkových sirupů v soupravě DELLA CASA
jsou vhodné zejména květy černého bezu, máta, 
meduňka, kopřiva atd. 

POUŽITÍ
Ovocné sirupy: Rozmačkejte 750 g ovoce, přidejte 
400 ml vody, dvě lžičky kyseliny citronové a směs 
dejte na 2 hodiny do lednice vychladit. Po vychlazení 
směs přelijte do nádoby s vloženým odšťavňovacím 
sítem, nasaďte víko a soupravu dejte na 12 hodin 
do lednice. Čistá ovocná šťáva překape do nádoby, 
dužina zůstane v sítu. Pro běžně sladký ovocný sirup 
přidejte do nádoby stejné objemové množství cukru 
krystal, jako je množství odkapané šťávy a směs 
důkladně promíchejte, až se cukr rozpustí. Hotový 
domácí ovocný sirup přelijte do láhve s uzávěrem, 
skladujte v lednici a spotřebujte do 30 dnů. 
Dobrý tip: Odšťavněnou ovocnou dužinu můžete 
použít pro přípravu ovocných džemů, jako náplň 
do moučníků apod. Bylinkové sirupy: Do hrnce dejte 
1 l vody a 1 kg krystalového cukru, za stálého míchání 
přiveďte k varu, odstavte a nechte vychladnout. 
Do vychladlého rozvaru vložte čerstvé bylinky 
a plátky citronu, uzavřete poklicí a dejte na 12 hodin 
do lednice. Směs nalijte do nádoby s vloženým 
odšťavňovacím sítem a nechte scedit. Čistý bylinkový 

sirup bude po scezení v nádobě, vyluhované bylinky 
zůstanou v sítu. Hotový bylinkový sirup přelijte 
do láhve s uzávěrem, skladujte v lednici 
a spotřebujte do 30 dnů. 

HLAVNÍ VÝHODY
• Domácí sirupy připravované za studena
 jsou bohatší na vitamíny a cenné nutriční látky. 
• Domácí sirupy neobsahují žádná barviva
 a chemické konzervanty. 
• Cukr lze omezit nebo nahradit přírodní stévií.

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Odšťavňovač jsem opatřil velmi jemným a zároveň 
vysoce účinným nylonovým sítkem, aby sirup během 
odkapávání nepřišel do styku s žádnými kovovými 
materiály. Víko chrání rozmačkané ovoce během 
přípravy sirupů před nežádoucím aroma ostatních 
potravin skladovaných v lednici.“

Jedině domácí sirup máte pod kontrolou! 

v prodeji od 1. 8.
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CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro intenzivní ruční šlehání.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu.

VLASTNOSTI
S ručním šlehačem DELÍCIA připravíte snadno 
a bez námahy domácí šlehačku, bílkový sníh, 
tekutá těsta, cukrářské krémy, dresinky a řadu 
dalších pokrmů.  

Šlehač DELÍCIA je opatřen 4 proti sobě rotujícími 
šlehacími metlami, šlehání je díky tomu rychlé 
a účinné. Šlehání navíc usnadňuje dlouhá rukojeť. 

Nádoba šlehače má odměrku, nálevku, 
komfortní úchyt a protiskluzové dno. 

Šlehač DELÍCIA lze snadno rozložit a dokonale 
vyčistit včetně šlehacího mechanismu. 

POUŽITÍ
Šlehejte otáčením po směru hodinových ručiček, 
během šlehání přidržujte víčko rukou. 
Čištění: Vyšroubujte rukojeť, vyjměte šlehací metly, 
všechny díly opláchněte a nechte oschnout. Nádobu 
šlehače lze mýt v myčce nádobí.  

HLAVNÍ VÝHODY
• Intenzivní ruční šlehání s rychlým 
 dosažením žádoucího výsledku.
• Šlehač lze snadno rozložit a dokonale vyčistit. 

SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Ve spolupráci s Centrem aplikovaného výzkumu 
TESCOMA jsme během testování vývojových 
prototypů ručního šlehače důsledně řešili optimální 
počet a tvar šlehacích metel, důležitá byla i délka 
a tvar otočné rukojeti. Šlehací metly rotují i při 
nejvyšších otáčkách plynule a bez zadrhávání kolem 
sebe, šlehání je rychlé a zároveň snadné, ruce 
se zbytečně neunaví.“

DELÍCIA
630279 Ruční šlehač 1000 ml 399 Kč

Lze dokonale 
vyčistit!

Opravdu rychlý šlehač!

v prodeji od 15. 7.
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EMOTION
388036.30 Hrnek 440 ml, modrá               159 Kč

388036.25 Hrnek 440 ml, zelená               159 Kč

388036.35 Hrnek 440 ml, hnědá               159 Kč

388036.43 Hrnek 440 ml, šedá               159 Kč

CHARAKTERISTIKA
Luxusní hrnky pro podávání nápojů s unikátní 
barevnou glazurou. 

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní keramiky s glazurou v modré, 
zelené, hnědé a šedé barvě. 

VLASTNOSTI 
Nové hrnky ve 4 barvách doplňují sortiment misek 
a talířů EMOTION. 

Hrnky EMOTION jsou výjimečné svou unikátní 
krakelovou glazurou. Rozdíly v kresbě pod glazurou 
vtisknou každému hrnku jedinečný charakter, každý 
hrnek EMOTION je originál! 

Unikátní charakter hrnků EMOTION vynikne zejména 
při kombinování s talíři a miskami EMOTION různých 
barev.  

Hrnky, talíře i misky EMOTION jsou kvalitní a odolné, 
vynikající pro každodenní stolování.

POUŽITÍ 
Hrnky EMOTION jsou vhodné do mikrovlnné trouby 
a do myčky. Pro dlouhodobé udržení unikátního 
vzhledu glazury doporučujeme nádobí EMOTION 
umývat ihned po použití. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Luxusní hrnky s unikátní 
 krakelovou glazurou.
• Každý kus je originál!
• Kvalitní a odolné, vhodné 
 pro každodenní používání.

Dejte prostor emocím!

šedá

hnědá

modrá

zelená

v prodeji od 10. 6.
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JACQUARD
387920.30 Dezertní talíř ø 20 cm, modrá               149 Kč

387920.43 Dezertní talíř ø 20 cm, šedá               149 Kč

387922.30 Mělký talíř ø 26 cm, modrá               199 Kč

387922.43 Mělký talíř ø 26 cm, šedá               199 Kč

387924.30 Hluboký talíř ø 17 cm, modrá               169 Kč

387924.43 Hluboký talíř ø 17 cm, šedá               169 Kč

387928.30 Miska ø 14 cm, modrá               129 Kč

387928.43 Miska ø 14 cm, šedá               129 Kč

387936.30 Hrnek 380 ml, modrá                 99 Kč

387936.43 Hrnek 380 ml, šedá                 99 Kč

CHARAKTERISTIKA
Luxusní keramické nádobí s unikátní glazurou. 

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní keramiky, s unikátní glazurou 
v modré a šedé barvě. 

VLASTNOSTI 
Keramické nádobí JACQUARD je výjimečné svým 
originálně strukturovaným dekorem s charakterem 
ručně tkaného lnu, tzv. žakáru. 

Nádobí JACQUARD je vyráběno ručně, rozdíly 
ve tvarech, barvách a dekoru glazury vtisknou 
každému výrobku jedinečný charakter a jsou 
přirozenou vlastností této linie. 

Dezertní, mělké a hluboké talíře, misky i hrnky 
JACQUARD jsou kvalitní a odolné, vynikající 
pro každodenní i slavnostní stolování. 

POUŽITÍ 
Nádobí JACQUARD je vhodné do mikrovlnné 
trouby a do myčky. 

HLAVNÍ VÝHODY 
• Unikátní glazura inspirovaná tkaným lnem.  
• Každý kus je originál!
• Kvalitní a odolné, vhodné 
 pro každodenní používání.

SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
FILIP MARKYTÁN
„Společně s grafickou designérkou Bárou Čižmářovou 
jsme navrhli barevně klidnější protipól úspěšné linie 
talířů, misek a hrnků EMOTION. Při vývoji dekoru 
glazury JACQUARD jsme se inspirovali tkanými 
textiliemi obtisknutými na povrch nevypáleného 
keramického nádobí.“ 

Pro každodenní stolování jako stvořené! I na zahradě ☺

šedá

modrá

mělký
talíř ∅ 26 cm

dezertní
talíř ∅ 20 cm

hluboký
talíř ∅ 17 cm

miska
∅ 14 cm

hrnek
380 ml

v prodeji od 15. 7.
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hod.

UNO VINO
695474 Chladicí brašna               399 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vychladí rychle láhve s vínem, minerálkou apod.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolné syntetické textilie s chladicí 
gelovou náplní a aluminiovou termoizolační vložkou.

VLASTNOSTI 
Díky účinné chladicí gelové náplni brašna UNO VINO 
vychladí láhve s bílým, růžovým, šampaňským nebo 
červeným vínem, minerálkou apod. na potřebnou 
teplotu a udrží nápoje vychlazené během podávání. 

Brašna je opatřena unikátním textilním úchytem 
pro komfortní nalévání vína bez vyjmutí z brašny. 

Vychlazení nápojů v brašně UNO VINO je rychlé 
a jejich nalévání je snadné. 

POUŽITÍ
Chladicí brašnu vložte na nejméně 6 hodin 
do mrazničky, vyjměte ji těsně před použitím. 
Do brašny vložte láhev s nápojem a uzavřete. 
Pokud nápoj nemá teplotu určenou k podávání, 
nechte jej v brašně krátce vychladit. Během 
podávání uchovávejte nápoj v brašně, pro nalévání 
používejte úchyt. Čistěte vlhkou utěrkou, nemyjte 
v pračce ani myčce nádobí.

HLAVNÍ VÝHODY
• Vychladí rychle láhve s vínem,
 minerálkou apod.
• Udrží nápoje vychlazené
 během podávání. 
• Umožňuje nalévání vína
 bez vyjmutí láhve z brašny.

SLOVO GRAFICKÉ DESIGNÉRKY
BÁRA ČIŽMÁŘOVÁ
„Pro brašnu UNO VINO jsem vybrala standardní 
vínovou barvu v odstínu bordeaux, přední 
strana je pak oživena rustikálním motivem 
vinného hroznu. Aby láhev zůstala pevně 
uchycena v brašně, vymyslela jsem 
a přidala stahovací textilní úchyt, takže 
láhev není třeba z brašny vyjímat, nalévání 
je pohodlné, víno nezteplá a kapky 
z orosené láhve nekapou na stůl.“

Chytré chlazení!

Víno nalévejte 
přímo z brašny 

v prodeji od 15. 7.
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Neabsorbuje pachy 
a nezabarvuje se

Drážky pro 
cirkulaci 
vzduchu

Zastřihněte 
na potřebný 
rozměr

150 × 50 cm

Udrží čistotu ve vaší lednici!

CHARAKTERISTIKA
Ochrání skleněné police v lednici před poškozením 
a znečištěním.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu revoluční technologií 
nanoCARE™.

VLASTNOSTI 
Podložka FlexiSPACE chrání skleněné police 
a přispívá k udržování čistoty uvnitř lednice. 

Díky použité revoluční technologii nanoCARE™ 
je podložka do lednice FlexiSPACE:

- antibakteriální,

- neabsorbuje pachy,

- nezabarvuje se,

- snadno se čistí, stačí ji otřít, případně 
  bez saponátu opláchnout.

Profi lovaný povrch podložky umožňuje cirkulaci 
vzduchu pod uloženými potravinami. 

POUŽITÍ
Podložku zastřihněte na potřebnou velikost 
a umístěte hladší stranou na polici v lednici. 
V případě potřeby opláchněte podložku pod tekoucí 
vodou, nechte oschnout, v případě silného znečištění 
umyjte měkkou stranou houbičky. Nemyjte v myčce, 
nesušte na topení.  

HLAVNÍ VÝHODY
• Ochrání skleněné police v lednici 
 před poškozením a znečištěním. 
• Lze snadno zastřihnout 
 na potřebnou velikost. 
• S drážkami pro cirkulaci vzduchu 
 pod potravinami.
• Vyrobeno revoluční 
 technologií nanoCARE™.

SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
MAREK STIBORA
„Klasickou podložku do lednice jsme vyrobili 
technologií nanoCARE™. Podložka tím získala 
řadu skutečně užitečných vlastností, je antibakteriální, 
nezabarvuje se, neabsorbuje pachy a snadno 
se čistí.“

FlexiSPACE
899496 Antibakteriální podložka do lednice 150 × 50 cm 199 Kč

v prodeji od 1. 7.
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210 ºC

CHARAKTERISTIKA
Kuchyňské náčiní vynikající pro nádobí 
s antiadhezním povlakem.   

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, 
pracovní část ze žáruvzdorného nylonu.

VLASTNOSTI 
Linie celonerezového náčiní GrandCHEF je nyní 
doplněna uceleným sortimentem náčiní s pracovní 
částí ze žáruvzdorného nylonu GrandCHEF+.

Kuchyňské náčiní GrandCHEF+ s nylonovým 
zakončením je vhodné do všech druhů nádobí, 
vynikající zejména pro antiadhezní povlaky, které 
nepoškodí.

Kuchyňské náčiní GrandCHEF+ je cenově dostupné 
a vychází vstříc těm zákazníkům, kteří upřednostňují 
profesionální design a špičkovou kvalitu za příznivou 
cenu. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Odolné do 210 °C, vhodné do myčky. 

HLAVNÍ VÝHODY
• Nerezové náčiní s pracovní částí 
 ze žáruvzdorného nylonu.
• Vhodné do všech druhů nádobí, 
 vynikající pro antiadhezní povlaky, 
 které nepoškodí.

GrandCHEF+
428296 Naběračka 189 Kč

428298 Naběračka na špagety 149 Kč

428299 Lžíce 149 Kč

428301 Pěnovačka 149 Kč

428302 Obracečka s otvory 149 Kč

428304 Obracečka na omelety 149 Kč

428306 Vidlička 129 Kč

Pro nádobí i pánve s nepřilnavým povrchem!

v prodeji od 1. 7.
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CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro podebrání, scezení a přenesení 
vařených nebo smažených pokrmů. 

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli.

VLASTNOSTI
Sběračka GrandCHEF snadno podebere 
uvařené knedlíčky, těstoviny, zeleninu apod. 
i pokrmy smažené v rozpáleném oleji.

HLAVNÍ VÝHODY
Podebere, scedí a přenese
vařené i smažené pokrmy. 

428426 Sběračka ø 13 cm 299 Kč

GrandCHEF

Rošt dostane kartáč ☺ !

Scedí a přenese velkou porci!

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro čištění kovových grilovacích roštů.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, kvalitního 
dřeva gumovníku brazilského a odolného plastu.

VLASTNOSTI
Kartáč na grilovací rošty doplňuje ucelenou řadu 
výrobků pro zahradní grilování PRIVILEGE 
(čti „privilidž“). 

Kartáč na grilovací rošty PRIVILEGE je opatřen 
hustými štětinami z prvotřídní nerezavějící oceli.

Pro odstranění silně připečených nečistot má kartáč 
masivní nerezovou čepel, pozor, čepel je ostrá!

Dva různě velké výkroje po stranách čepele 
zbaví nečistot i hůře dostupná místa na příčkách 
kovových roštů.  

Pro komfortní a bezpečné použití má kartáč 
PRIVILEGE masivní dřevěnou rukojeť s očkem 
pro zavěšení. 

Kartáč na grilovací rošty PRIVILEGE je vynikající 
pro použití s Power grilem PARTY TIME TESCOMA, 
je vhodný i pro všechny ostatní zahradní grily 
s kovovými rošty.  

POUŽITÍ
Kartáč nepoužívejte v průběhu grilování, 
před čištěním rošt nechte vychladnout, 
plastová část kartáče je odolná do 100 °C.

HLAVNÍ VÝHODY
• Husté a odolné štětiny 
 z prvotřídní nerezavějící oceli.

• S ostrou čepelí pro seškrabání
 připečených pokrmů.
• Výkroje po stranách čepele pro čištění
 kovových příček roštů.
• Masivní rukojeť z odolného dřeva.

SLOVO DESIGNÉRA- FRANTIŠEK FIALA
„Při vývoji se grilovalo a grilovalo, až se podařilo 
správně nastavit všechny délky, úhly, průměry
a křivky nového Kartáče na grilovací rošty PRIVILEGE. 
A pak se znovu grilovalo, až kartáč fungoval přesně 
tak, jak jsme potřebovali, čili výborně!“

PRIVILEGE
707432 Kartáč na grilovací rošty 169 Kč

v prodeji od 1. 7.

v prodeji od 1. 7.
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HANDY
643632 Odpeckovač švestek                299 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadné odpeckování švestek.

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

VLASTNOSTI 
Odpeckovač HANDY švestku jedním stisknutím 
rukojetí podélně rozpůlí a zbaví ji pecky.

Je vynikající pro odpeckování čerstvých, 
zavařovaných i rozmražených švestek.

Odstraněné pecky se shromažďují v zásobníku 
opatřeném víčkem, který lze kdykoliv snadno 
vyprázdnit. 

Odpeckovač švestek HANDY s ostrou nerezovou 
čepelí má pojistku pro bezpečné skladování. 

POUŽITÍ
Povytáhněte pojistku a švestku zbavenou stopky 
vložte užším koncem do odpeckovací komory. 
Stiskněte rukojeť a pecka propadne do zásobníku. 
Myjte v rozloženém stavu. Pozor: Čepel je velmi 
ostrá, švestku v odpeckovací komoře nikdy 
nepřidržujte rukou, manipulaci s odpeckovačem 
věnujte zvýšenou pozornost. 

HLAVNÍ VÝHODY
• Snadné odpeckování čerstvých, 
 zavařovaných i rozmražených švestek. 
• Se zásobníkem na pecky.

SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Vycházel jsem z ověřené konstrukce Odpeckovače 
třešní/oliv PRESTO, na jehož designu jsem v minulosti 
pracoval. Unikátní čepel, která švestku jedním 
stisknutím rukojetí rozpůlí a současně zbaví pecky, 
jsme vyvinuli ve spolupráci s oddělením aplikovaného 
výzkumu TESCOMA. Během testování čepele jsme 
se rozhodli odpeckovač doplnit o praktický zásobník 
na pecky. Díky zásobníku je práce s odpeckovačem 
švestek mnohem rychlejší a pohodlnější.“

Všecky švestky zbaví pecky!

v prodeji od 1. 8.
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CHARAKTERISTIKA
Oblíbené skládací nákupní tašky v nových barvách 
a dekorech. 

MATERIÁL
Vyrobeno z vysoce odolné syntetické tkaniny. 

VLASTNOSTI 
Nové skládací nákupní tašky FANCY HOME navazují 
na své úspěšné „předchůdkyně“ v linii SHOP! 
a refl ektují současné trendy omezování 
neekologických jednorázových plastových tašek. 

Nové tašky FANCY HOME jsou vyrobené z vysoce 
odolného syntetického tkaného materiálu a jsou 
vhodné pro dlouhodobé, opakované a intenzivní 
používání. 

Jsou dodávány ve 4 nových barvách s originálními 
dekory. Lze je snadno složit na minimální velikost, 
nezaberou téměř žádné místo a pohodlně se vejdou 
do kabelky nebo do kapsy.  

Přes svou minimální velikost mají tašky FANCY HOME 
po rozložení dostatečně velký objem (17 l) 
a vysokou nosnost (až 20 kg).

Nákupní tašky FANCY HOME budou do prodeje 
dodávány v balení po 12 ks.

POUŽITÍ
Nákupní tašky FANCY HOME lze prát v pračce 
v režimu šetrného praní a při nejnižší teplotě 
i sušit v sušičce prádla. Lze je také žehlit 
při teplotě max. 110 °C. 

HLAVNÍ VÝHODY
• Malý rozměr 
 (ve složeném stavu 12 × 12 × 1cm), 
 velký objem (17 l) a vysoká nosnost (20 kg).
• 4 atraktivní barvy a dekory. 

SLOVO GRAFICKÉHO DESIGNÉRA
BÁRA ČIŽMÁŘOVÁ
„Při tvorbě dekorů jsem si uvědomovala, 
že nákupní taška je ženami vnímána nejen 
jako pomůcka pro nakupování, ale i jako módní 
doplněk. Vytvořila jsem proto desítky decentnějších 
i odvážnějších návrhů, ze kterých jsme nakonec 
ve spolupráci s řadou potenciálních zákazníků 
„tescomáků“ vybrali 4 nejúspěšnější dekory.“  

FANCY HOME
906138 Nákupní taška, zelená 99 Kč

906140 Nákupní taška, modrá 99 Kč

906142 Nákupní taška, červená 99 Kč

906144 Nákupní taška, antracitová 99 Kč

Dejte vale igelitkám, letos frčí FANCY HOME!

červenámodrázelená antracitová

v prodeji od 3. 6.
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CHARAKTERISTIKA
Nová řada špičkových čisticích prostředků 
do kuchyně a domácnosti.

MATERIÁL 
Ekologické čističe vyrobené s rozložitelnými látkami 
na bázi rostlinných a minerálních surovin a přírodní 
vůní Aloe vera. Všechny čističe jsou dodávány 
s kvalitním sprejovým dávkovačem, čistič 
na nerezové nádobí s klasickým dávkovacím 
uzávěrem. 

VLASTNOSTI 
Nová linie výrobků Profi MATE (čti „profi mejt“, volně 
přeloženo „profesionální pomocník“) je zaměřena 
na udržování pořádku v kuchyni a domácnosti.

Jako první uvádíme na trh pět v kuchyni nejčastěji 
používaných čisticích prostředků. 

Čističe Profi MATE vynikají svým vysokým čisticím 
účinkem a současně šetrným přístupem k životnímu 
prostředí, jsou vyrobeny s ekologicky rozložitelnými 
látkami na bázi rostlinných a minerálních surovin.

Univerzální čistič Profi MATE 500 ml, Aloe vera, 
antibakteriální 
Je vynikající pro čištění všech omyvatelných ploch 
v kuchyni, např. kuchyňské linky, nerezových, 
skleněných, keramických a laminovaných povrchů, 
dřezů, lednic uvnitř i vně apod. S antibakteriálními 
účinky, čistič odstraní 99,99 % bakterií. Čistič 
nastříkejte na znečištěný povrch a utřete dosucha. 

Čistič na nerezové nádobí Profi MATE 500 ml, 
Aloe vera
Je vynikající pro čištění nerezového nádobí, dřezů, 
nerezových a chromovaných povrchů apod. Odstraní 
minerální usazeniny, skvrny, zaschlé nečistoty a jemné 
škrábance, obnoví lesk a přirozený vzhled. Čistič 
naneste na znečištěný povrch, nechte několik sekund 
působit a opláchněte nebo utřete.

Čistič na trouby, sporáky a grily Profi MATE 500 ml, 
Aloe vera 
Je vynikající pro odstranění silného znečištění 
a mastnoty z pečicích a mikrovlnných trub, 
elektrických a plynových sporáků, grilů apod.
Čistič nastříkejte na znečištěný povrch a nechte 
až 20 minut působit. Vyčistěte drsnou stranou 
houbičky nebo kartáčem a utřete vlhkou utěrkou.

Čistič na sklokeramické desky Profi MATE 500 ml, 
Aloe vera 
Je vynikající pro snadné čištění sklokeramických 
a indukčních varných desek. Odstraní připálené 
nečistoty, mastnotu i jemné škrábance a obnoví 
přirozený lesk. Čistič nastříkejte na povrch, nechte 
až 5 minut působit a utřete dosucha.

Čistič na sklo, zrcadla a glazované povrchy 
Profi MATE 500 ml, Aloe vera
Je vynikající pro snadné čištění skel, oken, zrcadel 
a glazovaných keramických povrchů. S vysokým 
lešticím účinkem, nezanechá šmouhy, skla a zrcadla 
zůstanou déle čistá. Čistič nastříkejte na povrch 
a vyleštěte dosucha.

V blízké budoucnosti bude řada čističů do kuchyně 
a domácnosti Profi MATE rozšířena o další položky. 

POUŽITÍ
Čističe Profi MATE spotřebujte do 3 let od data 
uvedeného na výrobku.

HLAVNÍ VÝHODY
• Vynikající čisticí účinek.
• Šetrné vůči životnímu prostředí.
• S přírodní vůní Aloe vera. 
• Vyrobeno s ekologicky rozložitelnými látkami
 na bázi rostlinných a minerálních surovin.

SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
RICHARD NOVÁK
„Vývoji čisticích prostředků ProfiMATE jsme v centru 
aplikovaného vývoje věnovali řadu měsíců, zejména 
pro dosažení jejich co nejlepší čisticí funkce. Například 
čistič na nerezové nádobí dokáže odstranit i jemné 
vlasové škrábance, podobně jako čistič na indukční 
a sklokeramické desky. U čističe na sklo a zrcadla 
jsme se soustředili na to, aby po vyčištění na skle 
nezůstávaly žádné šmouhy a univerzální čistič má 
antibakteriální účinky. Čističe ProfiMATE jsou vyrobené 
podle nejpřísnějších ekologických norem platných 
v EU a patří mezi absolutní špičku na trhu.“

Profi MATE
903110 Univerzální čistič 500 ml, Aloe vera, antibakteriální 99 Kč

903130 Čistič na nerezové nádobí 500 ml, Aloe vera 99 Kč

903140 Čistič na trouby, sporáky a grily 500 ml, Aloe vera 99 Kč

903150 Čistič na indukční a sklokeramické desky 500 ml, Aloe vera 99 Kč

903160 Čistič na sklo, zrcadla a glazované povrchy 500 ml, Aloe vera 99 Kč
 

v prodeji od 1. 7.
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Parta           profíků!

Odstraní silné 
znečištění 

a mastnotu.

Odstraní připálené 
nečistoty i jemné 

škrábance, obnoví lesk.

Vysoký lešticí účinek, nezanechá 
šmouhy, skla a zrcadla zůstanou 

déle čistá.

Odstraní nečistoty 
i jemné škrábance, 

obnoví lesk.

Na všechny omyvatelné 
plochy v kuchyni. 

S antibakteriálními účinky, 
odstraní 99,99 % bakterií.

S přírodní vůní 
ALOE VERA
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Kód Název  Cena v Kč KS

909810 Stolní ventilátor FANCY HOME ∅ 30 cm, chrom 1999

909812 Stolní ventilátor FANCY HOME ∅ 30 cm, antracit 1999

909820 Stojanový ventilátor FANCY HOME ∅ 40 cm, chrom 2999

909822 Stojanový ventilátor FANCY HOME ∅ 40 cm, antracit 2999

308816.19 Láhev s vyluhováním myDRINK 0,7 l, růžová 299

308816.25 Láhev s vyluhováním myDRINK 0,7 l, zelená 299

308816.30 Láhev s vyluhováním myDRINK 0,7 l, modrá 299

643579 Odšťavňovač HANDY 1599

308770 Zásobník na nápoje myDRINK  5,0 l, s vyluhováním 599

308772 Pohárky myDRINK 250 ml, 4 ks 69

895240 Souprava pro přípravu sirupů DELLA CASA 1500 ml 399

630279 Ruční šlehač DELÍCIA 1000 ml 399

388036.30 Hrnek EMOTION 440 ml, modrá 159

388036.25 Hrnek EMOTION 440 ml, zelená 159

388036.35 Hrnek EMOTION 440 ml, hnědá 159

388036.43 Hrnek EMOTION 440 ml, šedá 159

387920.30 Dezertní talíř JACQUARD ∅ 20 cm, modrá 149

387920.43 Dezertní talíř JACQUARD ∅ 20 cm, šedá 149

387922.30 Mělký talíř JACQUARD ∅ 26 cm, modrá 199

387922.43 Mělký talíř JACQUARD ∅ 26 cm, šedá 199

387924.30 Hluboký talíř JACQUARD ∅ 17 cm, modrá 169

387924.43 Hluboký talíř JACQUARD ∅ 17 cm, šedá 169

387928.30 Miska JACQUARD ∅ 14 cm, modrá 129

387928.43 Miska JACQUARD ∅ 14 cm, šedá 129

387936.30 Hrnek JACQUARD 380 ml, modrá 99

objednávkový listLéto 2019 / červen, červenec, srpen



Kód Název  Cena v Kč KS

387936.43 Hrnek JACQUARD 380 ml, šedá 99

695474 Chladicí brašna UNO VINO 399

899496 Antibakteriální podložka do lednice FlexiSPACE 150 x 50 cm 199

428296 Naběračka GrandCHEF+ 189

428298 Naběračka na špagety GrandCHEF+ 149

428299 Lžíce GrandCHEF+ 149

428301 Pěnovačka GrandCHEF+ 149

428302 Obracečka s otvory GrandCHEF+ 149

428304 Obracečka na omelety GrandCHEF+ 149

428306 Vidlička GrandCHEF+ 129

428426 Sběračka GrandCHEF ∅ 13 cm 299

707432 Kartáč na grilovací rošty PRIVILEGE 169

643632 Odpeckovač švestek HANDY 299

906138 Nákupní taška FANCY HOME, zelená 99

906140 Nákupní taška FANCY HOME, modrá 99

906142 Nákupní taška FANCY HOME, červená 99

906144 Nákupní taška FANCY HOME, antracitová 99

903110 Univerzální čistič Profi MATE 500 ml, Aloe vera, antibakteriální 99

903130 Čistič na nerezové nádobí Profi MATE 500 ml, Aloe vera 99

903140 Čistič na trouby, sporáky a grily Profi MATE 500 ml, Aloe vera 99

903150 Čistič na indukční a sklokeramické desky Profi MATE 500 ml, Aloe vera 99

903160 Čistič na sklo, zrcadla a glazované povrchy Profi MATE 500 ml, Aloe vera 99

objednávkový listLéto 2019 / červen, červenec, srpen

razítko prodejce

Neručíme za případné tiskové chyby. pouze pro interní použití fi rmy TESCOMA


