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Perfektní indukční konvice na čaj a kávu

CHARAKTERISTIKA 
Vynikající k přípravě vařící vody pro zalévání čaje, 
kávy apod. 

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  
a odolného plastu. 

VLASTNOSTI  
Nerezové čajové konvice PERFECTA  
a PERFECTA Cream mají sklápěcí rukojeť  
a prostorný otvor pro snadné plnění. 

Konvice jsou opatřeny píšťalkou signalizující  
dosažení varu. Po dosažení varu není píšťalku  
nutné z konvice snímat, je sklápěcí a při použití 
nepálí.

Konvice PERFECTA a PERFECTA Cream mají 
indukční dno vhodné pro všechny typy sporáků,  
díky sklápěcí rukojeti jsou konvice lépe skladné. 

POUŽITÍ 
Před prvním použitím naplňte konvici vodou,  
povařte a vodu vylijte. Plňte pod spodní okraj  
vylévací hubičky, prázdnou konvici nezahřívejte.  

Volte odpovídající velikost plotýnky, při vaření  
na plynovém sporáku používejte rozptylovací síťku. 
Víčko nesundávejte, dokud voda vře. Konvici 
neochlazujte studenou vodou, nechte samovolně 
vychladnout. Nespotřebovanou vodu nebo čaj 
nenechávejte v konvici, předejdete tím tvorbě 
usazenin uvnitř nádoby. Myjte běžnými čisticími 
prostředky, v případě silného znečištění nechte 
odmočit. K čištění nepoužívejte prostředky  
na bázi písku ani ostré předměty. Po umytí  
osušte, nenechávejte oschnout. Nemyjte v myčce. 
Manipulaci s horkou konvicí věnujte zvýšenou 
pozornost, v případě potřeby používejte chňapku.

HLAVNÍ VÝHODY
• Nerezové konvice s indukčním dnem. 
• Velký otvor a sklápěcí rukojeť 
 pro snadné plnění.
• Píšťalka s bezpečným otvíráním.
• Skladné.

PERFECTA
677450 Čajová konvice 1,5 l 699 Kč
677452 Čajová konvice 2,0 l 799 Kč
677454 Čajová konvice Cream 1,5 l 799 Kč
677456 Čajová konvice Cream 2,0 l 899 Kč

 

Snadné 
plnění 

a čištění

Píšťalka 
s bezpečným 

otvíráním

Sklápěcí rukojeť
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Hlídat si váhu je přeci tak snadné!

CHARAKTERISTIKA 
Ucelená řada mini pánví, rendlíků a woku.

MATERIÁL 
Nádobí s kvalitním antiadhezním povlakem  
a protiskluzovou rukojetí. 

VLASTNOSTI 
Nádobí PRESTO MINI je vynikající pro rychlou 
přípravu malých porcí pokrmů. 

Je opatřeno kvalitním antiadhezním povlakem proti 
připalování a odolnou vnější povrchovou úpravou. 

Rukojeť nádobí PRESTO MINI je protiskluzová. 

POUŽITÍ  
Určeno pro elektrické, plynové a sklokeramické 
sporáky, vhodné do myčky.

HLAVNÍ VÝHODY 
• Mini pánve, rendlíky a wok pro přípravu  
 malých množství pokrmů. 
• Kvalitní antiadhezní povlak. 
• Protiskluzová rukojeť.

PRESTO MINI
594000 Pánev ø 12 cm               189 Kč
594001 Pánev ø 14 cm               199 Kč
594003 Pánev grilovací 12 x 12 cm               239 Kč
594004 Pánev grilovací 14 x 14 cm               259 Kč
594006 Rendlík ø 14 cm               259 Kč
594008 Rendlík hluboký ø 12 cm               259 Kč
594010 Wok ø 16 cm               259 Kč

 

pánev 
ø 12 cm 
ø 14 cm 

rendlík hluboký
ø 12 cm 
 

wok
ø 16 cm 
 

pánev grilovací 
12 x 12 cm 
14 x 14 cm 

rendlík
ø 14 cm  
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ONLINE
900891 Univerzální blok na nože               499 Kč

 

CHARAKTERISTIKA 
Vynikající pro skladování až deseti různě velkých 
kuchyňských nožů, včetně nůžek na drůbež a ocílky. 

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu, 
s protiskluzovou úpravou. 

VLASTNOSTI  
Blok na nože ONLINE je univerzální. Díky 
důmyslnému rozmístění otvorů pro nože v něm 
lze přehledně skladovat až 10 kuchyňských nožů 
s rozdílnými šířkami i délkami čepelí a rukojetí. 

Mřížku s otvory pro nože lze otočit o 90 stupňů  
a nože v bloku skladovat s čepelemi uloženými  
kolmo nebo naplocho.

Blok ONLINE má samostatný zásobník pro nůžky  
na drůbež a ocílku. 

Blok ONLINE lze snadno rozložit a vyčistit i uvnitř, 
na rozdíl od klasických dřevěných bloků je dokonale 
hygienický. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA 
Skladování nožů: Nože lze v bloku skladovat 
uložené kolmo nebo naplocho. Pro změnu uložení 

stiskněte spodní část bloku a blok vyjměte  
ze základny. Křidélko mřížky uvnitř bloku zlehka 
vyhněte a vyjměte ji z bloku. Mřížku vložte  
v požadované poloze zpět do bloku. Čištění: Blok 
rozložte, umyjte pod tekoucí vodou a osušte.  
Vhodné do myčky, základnu bloku v myčce nemyjte.  

HLAVNÍ VÝHODY
• Až pro 10 různě velkých kuchyňských nožů. 
• Se zásobníkem na ocílku a nůžky na drůbež.
• Nože lze skladovat kolmo nebo naplocho.
• Blok lze rozložit a vyčistit i uvnitř. 

SLOVO DESIGNÉRA 
PETR TESÁK 
„Rozhodl jsem se vyrobit blok, do kterého bude možné 
vkládat nože čepelí nejenom kolmo, ale i naplocho,  
což chrání ostří nožů při jejich vkládání a odebírání 
z bloku. Řešením je mřížka s otvory pro nože, kterou  
lze otočit o 90 stupňů a nože skladovat s čepelí 
vloženou vertikálně nebo horizontálně. Blok ONLINE 
se dá rozložit a vyčistit i uvnitř.“

Konečně dokonale hygienický blok! 

Zásobník 
na nůžky  

a ocílku

Uložení nožů naplocho nebo kolmo

nožů
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PRESTO
863054 Nůž jídelní 12 cm, 6 ks, béžová               169 Kč
863056 Nůž steakový 12 cm, 6 ks, béžová               169 Kč

 

CHARAKTERISTIKA 
Vynikající pro stolování, přípravu svačin, snadné 
krájení všech druhů masa a steaků. 

MATERIÁL 
Čepele z prvotřídní nerezavějící oceli, ergonomická 
rukojeť z odolného plastu.

VLASTNOSTI  
Oblíbené jídelní a steakové nože PRESTO jsou  
nyní dodávány s rukojetí v atraktivní béžové barvě.

Nůž jídelní PRESTO je díky jemným zoubkům  
na čepeli vynikající pro krájení kuřecího a vepřového 
masa, ryb, pečiva i snadné roztírání pomazánek 
apod. 

Nůž steakový PRESTO je vynikající pro krájení 
propečených i krvavých steaků. Díky speciálně 
broušeným zoubkům nůž nezatrhává ani při krájení 
méně propečeného nebo prorostlého masa.  

Jídelní i steakové nože PRESTO jsou používány pro 
běžné stolování zejména ve středomořských zemích, 
např. v Itálii, ale mohou být zajímavou alternativou  
ke klasickým příborovým nožům i v jiných zemích.  

Nože PRESTO jsou vynikající také pro grilování  
a venkovní stolování, jejich výhodou je mimo jiné 
i velmi příznivá cena. 

Jídelní a steakové nože PRESTO lze kombinovat  
se všemi druhy nerezových vidliček.

ÚDRŽBA 
Jídelní a steakové nože PRESTO po použití omyjte  
a osušte, jsou vhodné do myčky.

HLAVNÍ VÝHODY 
• Jídelní nože pro snadné krájení kuřecího  
 a vepřového masa, ryb i pečiva. 
• Steakové nože pro snadné krájení  
 hovězích steaků i prorostlého masa. 

S lehkostí do masa i pečiva!

6 ks 
jídelní 

6 ks 
steakový Dostupné i v těchto 

barevných variantách:
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CHARAKTERISTIKA 
Silikonová formička pro přípravu dekorovacích 
cukrářských korálků z marcipánu a potahovacích 
hmot.

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídního pružného silikonu. 

VLASTNOSTI  
Elastické formička DELÍCIA je vynikající pro snadné  
a rychlé tvarování originálních marcipánových korálků 
při dekorování dortů a moučníků.

Marcipán ve formičce se vloží na 5–10 minut  
do mrazničky, poté se korálky mírným zatlačením  
na dno vyloupnou a umístí jako dekorace na dort 
apod. 

Dobrý tip: Formičku lze použít i pro přípravu 
dekorovacích korálků z rozpuštěné čokolády, která 
se nevkládá do mrazničky, ale nechává se ztuhnout 
v lednici.

POUŽITÍ 
Vhodné do ledničky, mrazničky a do myčky.

HLAVNÍ VÝHODY 
• Snadná a rychlá příprava cukrářských  
 dekorací z marcipánu apod. a čokolády.  
• Korálky lze z elastické silikonové formy  
 snadno vyloupnout. 

DELÍCIA
630554 Formička korálky 299 Kč

 

Perličky na dortu!

CHARAKTERISTIKA 
Moderní pečicí formy v atraktivním barevném 
provedení pro snadnou přípravu originálně 
tvarovaných domácích bábovek. 

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídního žáruvzdorného silikonu, 
odolné do 230 °C. 

VLASTNOSTI  
Široký sortiment silikonových forem DELÍCIA 
SiliconPRIME doplňují 3 nové formy pro přípravu 
vysokých bábovek originálních tvarů „klínky, rozeta  
a malina“.

Tvar, konstrukce a tloušťka forem DELÍCIA 
SiliconPRIME byly pečlivě zvoleny tak, aby se 
bábovky během pečení nedeformovaly a zachovaly  
si dokonalý tvar. 

Pečení bábovek ve formách DELÍCIA SiliconPRIME  
probíhá rychle, rovnoměrně a bez připalování, 
bábovky pečené při 170 °C jsou upečené za cca 70 min.

Díky speciální povrchové úpravě „sametový mat“ 
lze hotové bábovky ze silikonových forem snadno 
vyklopit.

Silikonové formy pro přípravu bábovek DELÍCIA 
SiliconPRIME jsou dodávány s originálními recepty 
včetně bezlepkové varianty. 

Silikonové formy DELÍCIA SiliconPRIME jsou vhodné  
do plynové, elektrické i horkovzdušné trouby, snadno  
se čistí, stačí je opláchnout nebo dát do myčky. 

ÚDRŽBA 
Před prvním použitím formu umyjte, osušte  
a důkladně vymažte pokrmovým tukem, jako ideální 
doporučujeme Olej do pečicích forem DELÍCIA  
300 ml (art. 630687). Formu znovu vymažte jen  
v případě potřeby, např. po častém mytí v myčce 
nebo před pečením pokrmů ze suchých těst.   
Formu s těstem vkládejte do trouby vždy 
na rovné podložce, roštu, plechu apod. 
Plňte rovnoměrně, pokrmy pečte podobně jako  
v klasických formách, doba pečení v silikonové  

DELÍCIA SiliconPRIME
629415 Bábovka vysoká ø 23 cm, klínky               299 Kč
629416 Bábovka vysoká ø 24 cm, rozeta               299 Kč
629417 Bábovka vysoká ø 24 cm, malina               299 Kč
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230

Tři královské bábovky!

formě může být kratší. Hotový pokrm vyklopte 
jemným zatlačením na pružné dno formy. Nemyjte 
abrazivními prostředky, v případě silného znečištění 
nechte odmočit. Vhodné do myčky. 

HLAVNÍ VÝHODY  
• Moderní silikonové formy  
 pro přípravu originálně tvarovaných 
 domácích bábovek. 
• Pečení je rychlé a rovnoměrné, bábovka  
 drží tvar, lze ji snadno vyklopit. 
• Recept na klasickou i bezlepkovou bábovku  
 je součástí výrobku.  
 

SLOVO GRAFICKÉ DESIGNÉRKY 
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ 
„Dát tradičnímu moučníku, jakým je bábovka, originální 
tvar, a to hned ve třech variantách, to pro mne bylo 
velkou výzvou. Inspirovala jsem se pouštními písečnými 
dunami (klínky), japonským uměním skládání papíru 
„origami“ (rozeta) a moravskými svatebními koláčky 
(malina). Z těchto mých grafických návrhů tvarů pak 
vycházel designér Jiří Hoferek při konstrukci nových 
forem na bábovky DELÍCIA SiliconPRIME.“  
 
SLOVO DESIGNÉRA 
JIŘÍ HOFEREK 
„Naším úkolem bylo vyrobit tři nové formy na bábovky 
originálních tvarů. Základní návrhy „klínky, rozeta 
a malina“ naskicovala grafická designérka Bára 
Čižmářová a společně jsme tvary forem konstrukčně 
dolaďovali tak, aby upečené bábovky byly dokonale 
tvarované a šly zároveň snadno vyklopit.“  

Lze snadno 
vyklopit

recepty
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DELÍCIA
630874 Stojan pro sušení těstovin               599 Kč

 

CHARAKTERISTIKA 
Vynikající pro odkládání plátů těsta a sušení 
domácích těstovin.

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu, 
s protiskluzovou úpravou.

VLASTNOSTI  
Stojan DELÍCIA je vynikající pro odkládání plátů 
těsta a pro sušení dlouhých těstovin, např. špaget, 
tagliolini, fettuccine a nudlí. Je skvělým pomocníkem 
v domácnostech, ve kterých se těstoviny připravují 
pomocí strojků na těstoviny.  

Stojan je otočný a má 12 odnímatelných ramen. 
Těstoviny připravené ve strojku lze ramenem snadno 
podebrat, přenést a na stojanu DELÍCIA usušit.  

Aby byly těstoviny zavěšené na ramenech stojanu  
po obou stranách stejně dlouhé a aby odložené 
pláty těsta v místě dotyku s ramenem neztvrdly, jsou 
ramena stojanu otočná. 

Žluté rameno slouží pro označení prvního plátu těsta, 
zbývajících 11 ramen je bílých. Dodržením správné 
posloupnosti při zpracování jednotlivých plátů lze 
zabránit nežádoucímu přeschnutí těsta. 

Stojan je výsuvný, vhodný pro sušení těstovin  
o délce až 50 cm. Základna stojanu je opatřena 
závažím, stojan je stabilní při odkládání těstovin 
i při jejich odebírání. 

Stojan pro sušení těstovin DELÍCIA je dokonale 
skladný. Ramena jsou uložena uvnitř složeného 
stojanu, který je horizontálně uložený v základně. 

POUŽITÍ 
Odkládání plátů: Vyválený plát těsta o délce  
max. 50 cm a šířce max. 14 cm podeberte sušicím 
ramenem a nasuňte na trny stojanu. Otáčením 
ramene plát těsta posuňte tak, aby byl po stranách 
stejně dlouhý. Sušení těstovin: Čerstvě nakrájené 
špagety, tagliolini, fettucine nebo nudle podeberte 
sušicím ramenem, nasuňte je na trny stojanu  
a nechte 24 hodin schnout. Usušené těstoviny 
sejměte ze stojanu a uskladněte. Čištění: Stojan 
rozložte a opláchněte, základnu neoplachujte, 
v případě potřeby ji otřete vlhkou utěrkou  
a osušte. Stojan ani základnu nemyjte v myčce! 
Skladování: Ramena skladujte uvnitř složeného 
stojanu. Dobrý tip: Žluté sušicí rameno použijte 
pro označení prvního odloženého plátu těsta.  
Ostatní pláty umístěte na stojan postupně za první 

plát, během zpracování plátů těsta pootočte krátce 
všemi sušicími rameny, aby těsto v místě zavěšení 
neztvrdlo. Plát těsta na žlutém rameni zpracujte jako 
první a dále pokračujte v pořadí, ve kterém jste pláty  
na stojan odložili.

HLAVNÍ VÝHODY 
• Otočný stojan pro odkládání plátů 
 a sušení domácích těstovin. 
• Vhodný pro těstoviny o délce až 50 cm. 
• 12 sušicích ramen. 
• Perfektně skladný.

SLOVO DESIGNÉRA 
MARTIN KOVAL 
„Mým cílem bylo vytvořit stojan pro sušení nejenom 
krátkých, ale i dlouhých těstovin. Ovšem takový, 
který bude zároveň při skladování zabírat co nejméně 
místa. Stojan je proto výsuvný, vhodný pro odkládání 
plátů a sušení těstovin dlouhých až 50 cm. Díky 
zaváží v základně stojanu je dokonale stabilní.  
Po použití jsou sušicí ramena uložena uvnitř stojanu. 
Ten lze vyšroubovat a skladovat v horizontální poloze 
v základně.“
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„Sušička“ domácích těstovin!

12 ramen

Otočný

Dokonale skladný
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CHARLIE
306416 Sklenice na koňak 700 ml               69 Kč
306417 Sklenice na gin & tonic 640 ml               69 Kč
306418 Sklenice na matini 450 ml               79 Kč

 

CHARAKTERISTIKA 
Rozšíření sortimentu linie CHARLIE o 3 nové sklenice 
pro podávání koňaku a míchaných nápojů gin&tonic  
a martini (gin/vodka a vermut).   

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídního křišťálového skla, s tvrzeným 
okrajem. 

VLASTNOSTI  
Nové sklenice CHARLIE mají klasický tvar a potřebný 
objem pro správné podávání koňaků a míchaných 
nápojů gin&tonic a martini. 

Sklenice CHARLIE jsou kvalitní a odolné, vhodné 
nejen do domácností, ale i do barů a restaurací. 

Sklenice CHARLIE jsou vyrobeny mistrnými  
českými skláři.

POUŽITÍ 
Díky použitému vysoce kvalitnímu křišťálovému 
sklu lze sklenice CHARLIE mýt v myčce nádobí.

HLAVNÍ VÝHODY 
• Vyrobeno z odolného křišťálového skla.  
• Vhodné do myčky. 
• Optimální objem i tvar pro plné rozvinutí  
 vůně, chuti a barvy nápojů.

SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA 
FILIP MARKYTÁN 
„Po úspěšném uvedení sklenic na víno CHARLIE 
prodávaných jednotlivě jsme se rozhodli linii CHARLIE 
rozšířit o další tři oblíbené tvary sklenic, které budeme 
rovněž dodávat jako kusovku.“ 

Klasické nápoje, ikonické sklenice! 

gin a tonic
640 ml 

koňak
700 ml 

martini
450 ml 
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Jednoduché, důmyslné, praktické!

CHARAKTERISTIKA 
Vynikající pro snadné a rychlé strouhání zázvoru.

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu, 
s protiskluzovou úpravou.

VLASTNOSTI  
Třecí struhadlo na zázvor PRESTO má na vnitřní 
straně plochu s třecími zoubky a pod ní prostor  
zachytávání nastrouhané dužiny a zázvorové šťávy.  

Zázvorová šťáva nevytéká na plochu, ale zůstává 
spolu s dužinou ve struhadle.

Dužinu i se šťávou lze pohodlně přemístit  
do pokrmu nebo nápoje a beze zbytku je využít. 

Boční strana struhadla slouží jako škrabka  
pro oloupání kořene zázvoru.

Třecí struhadlo na zázvor PRESTO je opatřeno 
protiskluzovou úpravou.  

Dobrý tip: Vhodné i pro přípravu třeného česneku. 

POUŽITÍ 
Oloupaný zázvor rozmělněte třením po ploše 
struhadla se zoubky a utřenou zázvorovou dužinu  
i se šťávou přeneste do nápoje nebo pokrmu.

HLAVNÍ VÝHODY  
• Snadné a rychlé strouhání zázvoru. 
• Dužina zůstává ve struhadle i se šťávou. 
• Lze je snadno přenést do nápoje nebo pokrmu. 
• Boční strana struhadla slouží jako škrabka  
 pro oloupání kořene zázvoru.

SLOVO DESIGNÉRA 
PETR TESÁK 
„Při strouhání zázvoru na klasickém plochém 
struhadle dochází ke zbytečným ztrátám zázvorové 
šťávy, která bez užitku odtéká ze struhadla na plochu. 
Komplikované je i přemístění nastrouhané zázvorové 
dužiny do nápoje nebo pokrmu, obvykle je nutné 
použít stěrku apod. Proto jsem navrhl struhadlo 
s třecí plochou a pod ní umístěným prostorem  
pro zachycení zázvorové dužiny i šťávy. Dužina 
i šťáva zůstávají ve struhadle a do nápoje nebo 
pokrmu je lze snadno přemístit. Hranu struhadla  
jsem doplnil praktickou škrabkou na zázvorovou 
slupku.“

PRESTO
420198 Třecí struhadlo na zázvor 129 Kč
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DINO
668310 Talíř                   99 Kč
668312 Miska                  79 Kč
668314 Velká miska                  89 Kč
668320 Talíř s poklopem               149 Kč
668322 Miska s poklopem               129 Kč
668324 Velká miska s poklopem               139 Kč
668328 Hrníček s víčkem               139 Kč

 

CHARAKTERISTIKA 
Dětský jídelní servis s dinosaury a pravěkými motivy.

MATERIÁL 
Vyrobeno z prvotřídního polypropylenu, který  
je na rozdíl od melaminu (původní dětská linie 
BAMBINI i ostatní dětské nádobí) vhodný  
do mikrovlnné trouby.

VLASTNOSTI 
Dětský jídelní servis DINO je vynikající pro krmení 
nejmenších dětí a pro děti, které se učí samy jíst. 

Talíř, miska a velká miska DINO jsou dodávány 
samostatně nebo s transparentním poklopem. 

Pokrmy přikryté poklopem zůstávají déle teplé,  
lze je ohřívat v mikrovlnné troubě a hygienicky 
skladovat v lednici.

Dna talířů a misek jsou opatřena protiskluzovou 
úpravou, při dětském stolování po stole nekloužou.

Hrnek s víčkem DINO má velké úchyty a speciální 
silikonový ventil pro snadné sání nápoje. 
 

POUŽITÍ  
Nekrájejte přímo v nádobí. Vhodné do myčky. 

HLAVNÍ VÝHODY  
• Dětské misky a talíře s atraktivními  
 motivy  dinosaurů. 
• Poklopy pro uchování teploty, ohřívání   
 v mikrovlnce a hygienické skladování v lednici. 

SLOVO DESIGNÉRA 
JIŘÍ HOFEREK 
„Pro tuto linii jsem kromě klasického talíře a misky 
navrhl také objemnější misku, která je vynikající  
pro dětmi oblíbené těstoviny. K oběma miskám  
a talíři jsem navrhl i praktický poklop, protože  
z vlastní zkušenosti vím, že představy dětí a rodičů  
o tom, kdy se má začít jíst, se často zásadně liší.“

SLOVO GRAFICKÉ DESIGNÉRKY 
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ 
„Motiv dinosaurů na miskách a talířích navazuje  
na oblíbené svačinové boxy DINO. Nově jsou  
ale dinosauři zobrazeni v pradávné krajině  
s pravěkými rostlinami a plody.“ 
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Dobrou chuť přejí dinosauři!

talíř ø 22 cm 

talíř s poklopem ø 22 cm 

velká miska s poklopem ø 18 cm 
hrníček s víčkem 

miska s poklopem ø 16 cm 

miska ø 16 cm 

velká miska ø 18 cm 
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Do všech zapalovačů!

CHARAKTERISTIKA 
Vynikající pro plnění kuchyňských i domácích 
plynových zapalovačů.

MATERIÁL 
Vysoce hořlavý butan.

VLASTNOSTI  
Kvalitní plyn do kuchyňských zapalovačů  
dodávaný v kompaktním balení s objemem 90 ml. 

Plyn do kuchyňských zapalovačů PRESTO  
je univerzální. Je vhodný pro plnění kuchyňských 
plynových zapalovačů, flambovacích pistolí, 
plynového hořáku TESCOMA i pro ostatní kuchyňské 
plynové zapalovače s odpovídajícím plnicím otvorem.

Všechny plynové spotřebiče značky TESCOMA  
lze plynem do zapalovačů PRESTO plnit bez použití 
redukce přímo z nádoby. 

Šest redukcí umístěných ve víčku nádoby je určeno 
pro plnění zapalovačů s atypickými plnicími otvory, 
např. pro malé plynové cigaretové zapalovače apod.

POUŽITÍ  
Nádobu s plynem otočte tryskou dolů a nasuňte 
shora do plnicího otvoru zapalovače, flambovací 
pistole, fondue hořáku atd. a opakovaným, několik 
sekund trvajícím stlačením, zapalovač naplňte. 
Při použití plynu do zapalovačů PRESTO věnujte 
zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům 
uvedeným na obale. 

HLAVNÍ VÝHODY  
Kvalitní plyn do kuchyňských 
zapalovačův kompaktním balení  
s objemem 90 ml. 

PRESTO
354940 Plyn do kuchyňských zapalovačů 90 ml 59 Kč

 

Šest různých redukcí
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Kód Název  Cena v Kč KS

677450 Čajová konvice PERFECTA 1,5 l 699

677452 Čajová konvice PERFECTA 2,0 l 799

677454 Čajová konvice PERFECTA Cream 1,5 l 799

677456 Čajová konvice PERFECTA Cream 2,0 l 899

594000 Pánev PRESTO MINI ∅ 12 cm 189

594001 Pánev PRESTO MINI ∅ 14 cm 199

594003 Pánev grilovací PRESTO MINI 12 x 12 cm 239

594004 Pánev grilovací PRESTO MINI 14 x 14 cm 259

594006 Rendlík PRESTO MINI ∅ 14 cm 259

594008 Rendlík hluboký PRESTO MINI ∅ 12 cm 259

594010 Wok PRESTO MINI ∅ 16 cm 259

900891 Univerzální blok na nože ONLINE 499

863054.40 Nůž jídelní PRESTO 12 cm, 6 ks, béžová 169

863056.40 Nůž steakový PRESTO 12 cm, 6 ks, béžová 169

630554 Formička korálky DELÍCIA 299

629415 Bábovka vysoká DELÍCIA SiliconPRIME ∅ 23 cm, klínky 299

629416 Bábovka vysoká DELÍCIA SiliconPRIME ∅ 24 cm, rozeta 299

629417 Bábovka vysoká DELÍCIA SiliconPRIME ∅ 24 cm, malina 299

630874 Stojan pro sušení těstovin DELÍCIA 599

306416 Sklenice na koňak CHARLIE 700 ml 69

306417 Sklenice na gin & tonic CHARLIE 640 ml 69

306418 Sklenice na martini CHARLIE 450 ml 79

Září 2019 objednávkový list



Kód Název  Cena v Kč KS

420198 Třecí struhadlo na zázvor PRESTO 129

668310 Talíř DINO 99

668312 Miska DINO 79

668314 Velká miska DINO 89

668320 Talíř s poklopem DINO 149

668322 Miska s poklopem DINO 129

668324 Velká miska s poklopem DINO 139

668328 Hrníček s víčkem DINO 139

354940 Plyn do kuchyňských zapalovačů PRESTO 90 ml 59

Zaří 2019 objednávkový list

razítko prodejce

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


