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1/4 palety1/4



kubki ze słomką / 3

LETNIE 
ORZEŹWIENIE



4 / kubki ze słomką

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne 

12 460 ml 5901832396932 3S4047

szklanka Summer Party ze słomką

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne 
szklanka Summer Party ze słomką kolor

460 ml12 5901832396925 3S4046

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne , stal nierdz.
kubek New Retro ze słomką mix

36 420 ml 5902719535246 3K0826

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdz.
kubek Big Retro ze słomką mix

24 700 ml 5901832395270 3K5770

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne ,  stal nierdz.
szklanka Żarówka ze słomką mix 

400 ml 5902719518225 3S12126

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne 
szklanka Fresh ze słomką

400 ml 5901832396918 3S404012

1.

1. 3. 5.

2. 4. 6.

2.

4.

5.

3.

6.

MIX
KOLORÓW

MIX
KOLORÓW



kubki ze słomką / 5

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne 
szklanka Farm ze słomką

12 600 ml 5902719560965 3S9912

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdz.
szklanka Citro ze słomką

12 600 ml 5902719560958 3S9909

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdz.
szklanka Lemon ze słomką

12 460 ml 5902719560989 3S9914
12 460 ml 5902719560996 3S9915

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdz.
szklanka Prążki ze słomką 

12 500 ml 5902719561009 3S9916

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdz.
szklanka Dotty ze słomką kolor

12 460 ml 5902719514999 3S0939

MIX
KOLORÓW

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdz.
szklanka Motyle ze słomką kolor

12 500 ml 5902719515002 3S0937

MIX
KOLORÓW



6 / słoje z kranem

op.zb. szkło, stal nierdzewna
słój z kranem Summer Party

3,5 l 5901832396963 3S40354

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdz.
słój z kranem Juicy Dekor

4 3,7 l 5902719514975 3S0936

op.zb. szkło,  stal nierdz.
słój Colin z kranem

6 3,3 l 5901832396482 3S0233

op.zb. szkło, stal nierdzewna 
słój z kranem Farm

6,8 l2 5902719560972 3S9913

zobacz
kolekcję
Kaktus 
str 10

op.zb. szkło, stal nierdzewna 
słój z kranem kaktus

4 l 5902719532603 3S01194



dzbanki do napojów / 7

op.zb.

dzbanek Classic
szkło 
wyprofilowany dzióbek, wygodny uchwyt

6 1,5 l 5902719512100 3D1533

op.zb.

dzbanek Elba
szkło 
doskonała przejrzystość, wysoka odporność

6 1,8 l 5902719520204 3D5680

op.zb.

dzbanek Benny
szkło 
wyprofilowany dzióbek, wygodny uchwyt

6 1,4 l 5907508521462 3D4527

op.zb.

dzbanek Frigo
szkło 
szczelna pokrywka 

6
6

1 l 
500 ml

5901468231928
5902719505591

3D4568
3D4000

idealny 
do drzwi 
lodówki op.zb.

dzbanek Duck 
szkło 
wyprofilowany dzióbek, wygodny uchwyt

12 1,3 l 5901832384519 3D5462

op.zb.

dzbanek  Spring
szkło 
pokrywa, wyprofilowany dzióbek

48 1,9 1 szt. 5902719520457 3D0087

MIX
DEKORACJI1/4

5902719520457 3D99021/4 palety



8 / dzbanki do napojów

op.zb.

dzbanek kwiaty
tworzywo sztuczne

12 2,5 l 5902719567377 4D7377

op.zb.

dzbanek z mieszadłem
tworzywo sztuczne

12 2,2 l 5901832374527 4D0165

MIX
KOLORÓW

op.zb.

dzbanek żaroodporny Grand
szkło borowo-krzemowe
pokrywka ze stali nierdzewnej

12 2,4 l 5902719546983 3D9988

op.zb.

dzbanek żaroodporny Lord
szkło borowo-krzemowe
pokrywka ze stali nierdzewnej

18 1,8 l 5902719547003 3D9990

op.zb.

dzbanek żaroodporny Hrabia
szkło borowo-krzemowe
pokrywka ze stali nierdzewnej

12 2,4 l 5902719546990 3D9989

DO WYCZERPANIA 
ZAPASÓW
*

szczelna pokrywa 
zapewnia stałą temperaturę 
napojów oraz chroni przed 

dostaniem się owadów i innych 
zanieczyszczeń

op.zb.

dzbanek Fresco 
szkło sodowo-wapienne 
wyprofilowany dzióbek, wygodny uchwyt

6 1 l 5902719530319 3D2501

op.zb.

dzbanek Fresh
szkło sodowo-wapienne
wyprofilowany dzióbek, wygodny uchwyt

6 1 l 5902719563256 3D5851

op.zb.

dzbanek Friss
szkło sodowo-wapienne 
wyprofilowany dzióbek, wygodny uchwyt

6 1 l 5902719563232 3D5821

*
do wyczerpania 
zapasów

mieszadła wewnątrz dzbanka
pozwalają wydobyć esencje 
napoju z zawartych w nim

 kawałków owoców, liści mięty,
czy lepiej nasycić napój chłodem, 

mieszając go z kostkami lodu

MIX
KOLORÓW



kolekcja Kaktus / 9

op.zb.

półmisek kaktus
szkło barwione

3  33x26x2,5cm 5902719532573 3P0054

Skompletuj
produkty 
z motywem 
kaktusa!

patrz 
5 i 6

strona

zapytaj 
przedstawiciela

o tekstylia
z dekoracją 

Cactus

op.zb. szkło, tworzywo sztuczne 
szklanka Kaktus ze słomką

380 ml 5902719520426 3S094012

MIX
KOLORÓW

op.zb. szkło dekorowane 

6 300 ml 5902719536380 3S5602

szklanka Iris Kaktusy

op.zb. szkło, stal nierdzewna 
słój z kranem kaktus

4 l 5902719532603 3S01194

Zbierz wszystkie elementy 
z motywem kaktusa i zaproś 
tropiki do swojego domu!
Zapytaj przedstawiciela
o inne katalogi tematyczne.



10 / naczynia do serwowania

op.zb.

kufel do piwa
szkło 
wysoka odporność na obtłuczenia

2 550 ml 5902719518621 3K8991

op.zb.

kufel do piwa Champion
szkło 
wysoka odporność na obtłuczenia

2 550 ml 5902719519093 3K3104

op.zb.

pucharek do lodów Rafael
szkło 
wysoka odporność na obtłuczenia

6 280 ml 5901832388869 3P3840

op.zb.

łyżeczka Classic wysoka
stal nierdzewna 
proste i eleganckie idelane do deserów

40 wysoka 5901832358091 5K0393

op.zb.

pucharek do lodów IC26
szkło 
wysoka odporność na obtłuczenia

6 255 ml 5901468206476 3P4841

op.zb.

pucharek do lodów IC26 6 szt
szkło 
wysoka odporność na obtłuczenia

8 255 ml 5907530068676 3K5920

op.zb.

pucharek do lodów IC39
szkło 
wysoka odporność na obtłuczenia

6 285 ml 5907508527518 3P5214

op.zb.

pucharek do lodów IC39 6 szt
szkło 
wysoka odporność na obtłuczenia

8 285 ml 5907508522506 3K4296

op.zb.

pucharek do lodów Fredo
szkło sodowo-wapienne
nóżka zapewnia stabilność naczynia

9 425 ml 5901832369448 3P5004

*
do wyczerpania 
zapasów



słoiki / 11

PRZETWORY



12 /słoiki

op.zb. szkło, stal
słoik z nakrętką

1,7 l 5907508555740 3S50444

szkło, stal
słoik z nakrętką

1,7 l 5902719562617 3K9716

op.zb. szkło, stal
słoik z nakrętką 

2,65  l 5902719562471 3K97021

szkło, stal
słoik z nakrętką 

2,65  l 5902719562471 3K9702

op.zb. szkło, stal
słoik z nakrętką

4,25 l2

paletapaleta paleta

szkło, stal
słoik z nakrętką

4,25 l 5902719562624  

5902719562624  

3K9717

3K9717

204504 160

op.zb. szkło, stal nierdzewna
słoiki z nakrętką nadruk 6 szt.

720 ml 5902719562518 3K97061

192

op.zb. szkło, stal nierdzewna
słoiki z nakrętką złotą  6 szt.

720 ml 5902719562525 3K97071

192

3 w 1!

op.zb. antypoślizgowy uchwyt, łatwe w czyszczeniu
nylon / tpr

szczypce

Smart-Multi / przybory kuchenne

12 5902719551789 4S9911

łatwe wyciąganie 
zaprawionych warzyw 

i owoców



słoiki / 13

op.zb. guma
uszczelki do słoików wek

20 szt. 5904276012000 4U110050

op.zb. stal
sprężyny do słoików wek

10 szt. 5907508589691 5S23071

dostępne
kolory
nakrętek

dostępne
kolory
nakrętek

3.

1.

2.

ozdobne
tłoczenie

szkło, tworzywo sztuczneop.zb.

słoik do ogórków

6
6
2

3,0 l new
4,0 l new
5,0 l z nakrętką 

5902719562457
5902719562464
5902719562884

3K9700
3K9701
3K9744

1.

2.

3.

180
120
160



14 /słoiki

nie tylko 
zaprawiaj, 
ale również 

serwuj

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki komplet 6 szt.

315 ml 5902719562488 3K97031

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki komplet 6 szt.

500 ml 5902719562501 3K97451

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki komplet 6 szt.

900 ml 5902719562549 3K97091

op.zb. szkło, nakrętka stalowa złota
słoiki komplet 6 szt.

315 ml 5902719562495 3K97041

op.zb. szkło, nakrętka stalowa złota
słoiki komplet 6 szt.

500 ml 5902719562600 3K97151

op.zb. szkło, nakrętka stalowa złota
słoiki komplet 6 szt.

900 ml 5902719562556 3K97101



słoiki / 15

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki 6 szt. Ala

300 ml 5902719562808 3K97351

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki owoce grawerowane 6 szt.

335 ml 5902719562594 3K97141

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoik 6 szt. Amfora

314 ml 5902719562846 3K97391

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki 3 szt. Antek

350 ml 5902719562822 3K97371

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki 6 szt. Jaś 

550 ml 5902719562570 3K97121

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki 6 szt. Franek

720 ml 5902719562563 3K97111

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki 3 szt. owoce grawerowane

215 ml 5902719562587 3K97461

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
słoiki 3 szt. Antek

235 ml 5902719562815 3K97361

op.zb. szkło, nakrętka monokolor
słoik Amfora

1 l
1,7 l

5902719562853
5902719562860

3K9740
3K9741

3
3

MIX
KOLORÓW



16 / nakrętki

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki duże 10 szt. ogórki

6 zaczepowe 5902719562631 3K97181

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki duże 10 szt. owoce

6 zaczepowe 5902719562648 3K97191

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. grzyby

4 zaczepowe 5902719562662 3K97211

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki duże 10 szt. złote

4 zaczepowe
6 zaczepowe

5902719562693
5902719562723

3K9724
3K9727

1

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. miód

6 zaczepowe 5902719562747 3K97291

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. z nadrukiem

6 zaczepowe 5902719562730 3K97281

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. złote

4 zaczepowe 5902719562709 3K97251

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. warzywa

4 zaczepowe 5902719562686 3K97231

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. nadruk

4 zaczepowe 5902719562716 3K97261

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. nadruk

4 zaczepowe 5902719562716 3K97261

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki małe 10 szt. owoce

4 zaczepowe 5902719562679 3K97221

op.zb. stal nierdzewna
nakrętki duże 10 szt. warzywa

6 zaczepowe 5902719562655 3K97201

1



słoiki / 17

AKCESORIA 
DO PRZYGOTOWYWANIA 

PRZETWORÓW



18 / sokowniki

stal nierdzewna 
op.zb.

Divapore / do gotowania na parze

2 parniki, szklana pokrywa z odpowietrznikiem

4 18 cm 5907530060915 5G5684

stal nierdzewna 
op.zb.

sokownik

wielowarstwowe dno, parownik

4
4

5 l
8 l

5907508555993
5907508556006

5S5841
5S1684

sokownik
używaj jako
garnek do gotowania
na parze

stal nierdzewna
odporna na korozję, bezpieczna 
w kontakcie z żywnością

2 parniki
umożliwiają gotowanie jednocześnie 
kilku składników potrawy

szklana pokrywa 
z odpowietrznikiem
umożliwia kontrolę nad potrawą 
bez potrzeby otwierania naczynia

5 l8 l



 pozostałe akcesoria / 19

stal nierdzewna, tworzywo sztuczneop.zb.

Nożyk do jarzyn

25
25
25

do warzyw 60 mm
do warzyw 90 mm
z ząbkami 90 mm

5901832343288
5901832343301
5901832343295

5N0238
5N0240
5N0239

stal nierdzewna, tworzywo sztuczneop.zb.

Skrobak podłużny z ruchomym ostrzem 45 mm

25
25

ostrze gładkie
ostrze karbowane

5901832343332
5901832343349

5S0164
5S0165

stal nierdzewna, tworzywo sztuczneop.zb.

skrobak poprzeczny z ruchomym ostrzem 45 mm

25
25

ostrze gładkie
ostrze karbowane

5901832343318
5901832343325

5S0162
5S0163

1.

1.

4.

6.

2.

5.

7.

3.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MIX
KOLORÓW

MIX
KOLORÓW

op.zb. bambus, silikon
Turno deska kuchenna z silikonem

25,5 x 1cm 5901832305767 7D203220

MIX
KOLORÓW

op.zb. bambus, silikon
Titolare deska kuchenna z silikonem

40 x 29 x 1cm 5901832305705 7D202320



20 / pozostałe akcesoria

stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
op.zb.

Przecierak

wymienne tarcze 

12 5907530076916 4P5197

tworzywo sztuczne, stal nierdzewna 
op.zb.

Drylownica

szybkie drylowanie drobnych owoców i oliwek

12 5902719524844 4D5286

7.

4.

1.

3.

2.

6.

stal nierdzewna, tworzywo sztuczneop.zb.

Nóż Anton

12
12
12
12
12
12
12

do wędlin 20 cm
do chleba 20 cm
szefa kuchni 20 cm
do wędlin 12 cm
do jarzyn 7cm
do jarzyn 7cm zakrzywiony
uniwersalny 15 cm

5907530001390
5907530001437
5907530001444
5907530001567
5907530001468
5907530001628
5907530001666

5N8562
5N1090
5N1091
5N1092
5N1093
5N1094
5N1095 7.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

5.

op.zb.

tarka czworoboczna
stal nierdzewn, ocynkowana
stabilna konstrukcja

12 20 cm 5906031110013 5T8145



 pozostałe akcesoria / 21

op.zb.

tarka czworoboczna Fotyna
stal nierdzewna
antypoślizgowa podstawa

6 20 cm 5907508582999 5T5608

op.zb.

tarka czworoboczna Rubio
stal nierdzewna
antypoślizgowa podstawa

6 22 cm 5907508583026 5T5968

op.zb.

tarka sześcioboczna Rubi 
stal nierdzewna
antypoślizgowa podstawa

6 22 cm 5907508528638 5T0215

op.zb.

tarka czworoboczna Koryna
stal nierdzewna
antypoślizgowa podstawa

6 20 cm 5907508583088 5T5637

6 opcji
tarcia

op.zb.

tarka czworoboczna Hilda
stal nierdzewna
antypoślizgowa podstawa

6 18 cm 5901468226535 5T6589

op.zb. szkło, nakrętka stalowa z nadrukiem
butelka grawerowana

300 ml 5902719562877 3K97421

op.zb. tworzywo sztuczne
Kitchen Gadgets 

obierak pionowy
obierak poziomy
szczypce do sałatek
szczypce do serwowania

5901832317456
5901832317432
5902719504679
5902719504655

4O9998
4O9997
4S0171
4S0170

144
144
24
24

op.zb. szkło, dekiel ceramiczny
słoik Good Taste

4,1 L
1,7 L
2,8 L

5901832396505
5901832396529
5901832396512

3S0241
3S0217
3S0228

6

1.

1.
2.
3.
4.

2.

3.

5.

5. 6.

6.

7.

7.

8.

8.

4.

ceramiczna
ozdobna pokrywa



22 / pozostałe akcesoria

op.zb.

otwieracz do słoików 
tworzywo sztuczne
łatwe otwieranie weków

10 5904371003293 4O3290

op.zb.

lejek do przetworów 
tworzywo sztuczne
napełnianie słoików bez rozlewania

10 5905366002239 4L0001

op.zb.

otwieracz do słoików i butelek 
stal nierdzewna
łatwe otwieranie weków

10 5904371003309 4O6608

op.zb.

durszlak nierdzewny
stal nierdzewna
antypoślizgowa podstawa

48 24 cm 5901468207336 5C5526

op.zb.

garnek do gotowania soików
emalia
wewnątrz kratka do ustawienia słoików

1 32 cm 5901468241064 0G1064

2 w 1
łatwe otwieranie 
słoików i butelek

łatwe wyciąganie 
słoików bez obaw 

o poparzenie

MIX
KOLORÓW

MIX
KOLORÓW

op.zb.

Anide cedzak
silikon
możliwość składania

6 20 cm 5901832377849 4C2012

op.zb.

Anide łapka
silikon
odporna na wysokie temperatury

5901832377979
5901832377962

4Ł1007
4Ł1018

24
20



szatkownice / 23

op.zb.

szatkownica drewniana
drewno, stal nierdzewna
z ekologicznych materiałów

1
1

2 noże
3 noże

5905179940018
5905179940025

7S3001
7S3002

op.zb.

szatkownica
tworzywo sztuczne
łatwe do utrzymania w czystości

10
25

100

2 noże
3 noże
dwustronny

5903456001483
5903456001506
5903456004828

4S1483
4S1506
4S1130

1.

1.
2.
3.

2.

3.

szybko posiekasz 
cebulę bez łez!

op.zb. antypoślizgowy uchwyt
nylon

siekacz obrotowy

Smart / przybory kuchenne

4 5901832399605 4S0301



24 / szatkownice

PRAKTYCZNE
AKCESORIA 
KUCHENNE



sprytne i praktyczne akcesoria kuchenne / 25

op.zb.

wyciskacz do cytrusów
tworzywo sztuczne
podwójne filtrowanie soku

36 5902719532313 4W0205

op.zb.

wyciskacz do cytrusów Smart
tworzywo sztuczne
w zestawie tarka

12 5902719551918 4W9912

op.zb.

tworzywo sztuczne, silikon
foremka na kostki lodu

sześcienne kostki, silikonowy spód foremek

12
miętowy
morski
różowy

5902719540172
5902719540196
5902719540189

4F4017
4F4019
4F4018

op.zb.

tworzywo sztuczne, silikon
foremka na kostki lodu

obły kształt kostki, silikonowy spód foremek

12
miętowy
morski
różowy

5902719540202
5902719540226
5902719540219

4F4020
4F4022
4F4021

op.zb.

tworzywo sztuczne, silikon
foremka na kostki lodu

podłużne kostki, silikonowy spód foremek

12
miętowy
morski
różowy

5902719540233
5902719540257
5902719540240

4F4023
4F4025
4F4024

silikonowe dno foremki 
to łatwe wyciskanie 

kostek lodu

szczelne zamykanie
to łatwe nalewanie 
i zamrażanie wody

miska z cedzakiem 
- patrz str. 26

kształt 
kostki kształt 

kostki
kształt 
kostki

odmierz odpowiednią
ilość soku z cytryny

aby uniknąć
kwasów w kuchni

używaj również
jako tarki!



26 / sprytne i praktyczne akcesoria

op.zb.

miska cedzakowa
tworzywo sztuczne
odporne na korozję

6
6
6

3,7 l
3,7 l
3,7 l

5902719540301
5902719540318
5902719540325

4M4030
4M4031
4M4032

op.zb.

cedzak
tworzywo sztuczne
odporne na korozję

6
6
6

21 x 23,5 x 12 cm
21 x 23,5 x 12 cm
21 x 23,5 x 12 cm

5902719540271
5902719540288
5902719540295

4C4027
4C4028
4C4029

op.zb.

cedzak
tworzywo sztuczne
odporne na korozję

12
12
12

24 cm
24 cm
24 cm

5902719540691
5902719540707
5902719540714

4C4069
4C4070
4C4071

op.zb.

cedzak
tworzywo sztuczne
odporne na korozję

24
24
24

21 cm
21 cm
21 cm

5902719540660
5902719540677
5902719540684

4C4066
4C4067
4C4068

op.zb.

krajacz do jaj
tworzywo sztuczne
poręczny, zajmuje niewiele miejsca

36 5902719535833 4K5833

op.zb.

tworzywo sztuczne
deska do krojenia i cedzak w jednym

deska do krojenia i cedzak

27,5 x 36,5 x 3 cm
27,5 x 36,5 x 3 cm

24
24

5902719540776
5902719540769

4D4077
4D4076

op.zb.

pojemnik wiszący na odpady kuchenne
tworzywo sztuczne
możliwość zawieszenia na drzwiczkach szafki

2,2 l
2,2 l
2,2 l

5902719541070
5902719541063
5902719541087

4P9541
4P9540
4P9542

transp

2 w 1
miska + cedzak

2 w 1
deska do krojenia 

+ cedzak

wygodny 
uchwyt



sprytne i praktyczne akcesoria / 27

op.zb.

wirówka do sałaty
tworzywo sztuczne
łatwe oddcedzanie warzyw i owoców

12 4,75 l 5902719567353 4W7353

op.zb.

zestaw piknikowy 30 el.
tworzywo sztuczne
idelane na rodzinną wyprawę

12 5902719567445 4Z7445

op.zb.

pojemnik fresh box z wkładem 
tworzywo sztuczne
łatwe oddcedzanie warzyw i owoców

24 2,5 l 5902719567346 4P7346

op.zb.

zestaw sałatkowy kwadratowy
tworzywo sztuczne
łatwy do utrzymania w czystości

12 5,5 l 5902719567421 4Z7421

op.zb.

kosz piknikowy
tworzywo sztuczne
szczelna pokrywa

12 25 l 5902719567438 4K7438

op.zb.

moskitiera
100% bawełniana tkanina
zabezpiecza żywność przed owadami

12 44 x 44 x 25 cm 5901832359272 8M0023

łyżka - 6 szt. 
nóż - 6 szt.

widelec - 6 szt.
talerz - 6 szt.
kubek - 6 szt.

pojemnik - 1 szt.

MIX
KOLORÓW

MIX
KOLORÓW



28 / sprytne i praktyczne akcesoria

op.zb.

dzbanek z miarką
tworzywo sztuczne
posiadają miarki w różnych skalach

36
48
48

1,75 l
1 l
0,5 l

5902719567384
5902719567391
5902719567407

4D7384
4D7391
4D7407

op.zb.

lejek komplet 3 szt
tworzywo sztuczne
estetycznie wykonane

36 3 rozm. 5902719567414 4L7414

op.zb.

kubki
tworzywo sztuczne
idealne na piknik

16 400 ml 5902719534775 4K4775

op.zb.

gałkownica do lodów
tworzywo sztuczne, silikon
łatwe formowanie kulek, elastyczny spód

24 5902719567469 4G7469

op.zb.

foremki do lodów 
tworzywo sztuczne
idelane do domowych lodów

36 4 szt. 5902719567483 4F7483

op.zb.

foremki do lodów z łyżeczkami
tworzywo sztuczne
doskonałe na przyjcia dla dzieci

36
27

4 el
9 el

5902719534751
5902719534744

4F4751
4F4744

14,3 cm

odmierzaj w:
mililitrach

litrach
gramach

12,2 cm

10 cm

4 el. - 2 kubki i 2 łyżeczki
9 el. - 4 kubki, 4 łyżeczki,
1 gałkownica

Składy zestawów:

5902719567452  4G7452
5902719567476  4G7476

MIX
KOLORÓW
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katalog produktów



30 / Bormioli / butelki

op.zb.

butelka do wody Officyna
szkło
doskonała do wody, soków lub nalewek

6
6

1,2 l
750 ml

8004360079081
8004360088793

3B2841
3B2840

op.zb.

butelka Fiaschetta
szkło
doskonała do wody, soków lub nalewek

30
30

250 ml
500 ml

8001133358107
8001133358206

3B1236
3B9000

op.zb.

butelka Oxford
szkło
różne kolory korków dla odróżnienia smaku

12
12

500 ml
1 l

8004360082586
8004360074055

3B1235
3B3682

op.zb.

butelka do oliwy Swing
szkło
doskonała do wody, soków lub nalewek

20
28
12
20

125 ml
250 ml
500 ml
1 l

8004360081602
8004360051360
8004360054392
8001023362900

3B2586
3B0105
3B0104
3B0102

dostępne 
kolory korków

op.zb.

12
12

8 cm
11 cm

5901832377856
5901832377863

4L3006
4L3007

lejek Anide
silikon
odporna na szok 

idealne 
do nalewek

op.zb.

butelka do oliwy Emilia
szkło
doskonała do wody, soków lub nalewek

12
12
6

250 ml
500 ml
1 l

8004360086164
8004360086171
8004360086157

3B1250
3B1251
3B1252



Bormioli / słoiki / 31

Specjały domowej spiżarni
Niech wszystkie domowe przetwory zachwycają 

nie tylko smakiem, ale i wyglądem. 
Ich efektowną ekspozycję zapewnią słoiki Quattro 

Stagioni. Specjalna konstrukcja wieczka 
jest gwarancją szczelnego zamknięcia słoika, 

a tym samym, zachowania smaku 
i aromatu domowych specjałów.

1. 1.2. 2. 3.

op.zb.

Quattro Stag Anfora
szkło, stal nierdzewna, guma
idelane do zapraw, dekiel z uszczelką

12
12

300 ml
500 ml

8004360036688
8004360039191

3S9111
3S9112

1.
2.

op.zb.

Quattro Stagoni słoiki duże
szkło, stal nierdzewna, guma
idealne do zapraw

12
6

12

700 ml
1 l
1,5 l

8004360075243
8004360021721
8004360021738

3S9000
3S0133
3S0134

1.

3.
2.

op.zb.

Quattro Stagoni butelka
szkło, stal nierdzewna, guma
idealne do zapraw

12 1 l 8004360021745 3B0115

op.zb.

Quattro Stagoni słoiki małe
szkło, stal nierdzewna, guma
idealne do zapraw

12
12
12

150 ml
250 ml
500 ml

8004360030822
8004360020656
8004360020663

3S0130
3S0131
3S0132

1.

3.
2.

1. 3.2.



32 / Bormioli / słoiki

op.zb.

Quattro Stagoni Genietti
szkło wysokiej jakości
wieczko ze stali nierdzewnej wysokiej jakości

12
12
12
12

250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

8004360085754
8004360085716
8004360085778
8004360085730

3S9930
3S9931
3S9950
3S9940

słoik z nakrętką cukier puder
słoik z dozownikiem do cukru
słoik z nakrętką do przypraw
słoik z nakrętką tarka

op.zb.

Quattro Stagoni Genietti butelka
szkło wysokiej jakości
butelka z nakrętką do słomki

12 400 ml 8004360085655 3B8801

op.zb.

Quattro Stagoni Genietti słoik z uchem
szkło wysokiej jakości
słoik z uchwytem i nakrętką do słomki

12 400 ml 8004360085631 3S5203

1.

3. 4.

1.

1.

1.

2.

2.

2.



Bormioli / słoiki / 33

op.zb.

Quattro Stagoni kubek / słoik
szkło
idealne do serwowania koktali

12 400 ml 8004360077469 3S7476

op.zb.

Quattro Stag Wide Mouth
szkło
metalowe wieko z uszczelką szczelnie zamyka słoik

12
12

200 ml
320 ml

8004360085877
8004360085884

3S3435
3S3436

op.zb.

Quattro Stagoni butelka do smoothie
szkło
idealne do smoothie

12
12

200 ml
410 ml

8004360078596
8004360078657

3B8626
3B8627

1.

2.

1.

1.

1.
2.

2

2

2.



34 / Bormioli / słoiki

op.zb.

nakrętki Quattro Stagoni
aluminium
nakrętka z uszczelką szczelnie zamyka słoik

36
54
48

5,6 cm 3 szt.
7 cm 2 szt.
8,6 cm 2 szt.

8001023964616
8001023945684
8001023951623

5K4498
5K4499
5K4490

op.zb.

lejek Quattro Stagoni
tworzywo sztuczne
napełnianie słoików bez rozlewania

12 14 cm 8004360051537 4P9906

Słoiki Fido idealnie sprawdzą się 
w przechowywaniu domowych przetworów, 

a także artykułów sypkich, jak mąka, 
ryż czy cukier. 

Wieczka z uszczelką szczelnie 
zamykają naczynie, zachowując 
świeżość żywności na długi czas.

op.zb.

Quattro Stagoni Tutti Trutti butelki
szkło, stal nierdzewna
wygodne opakowanie dla całej rodziny

12
24
12

200 ml
400 ml
1000 ml

8004360088816
8004360088830
8004360089035

3B8803
3B8804
3B8805

Wypełnij swoimi 
przetworami  

i podziel się, w formie 
atrakcyjnego 

prezentu!

Pakowane 
w kolorowy 

display 
6 szt.



Bormioli / słoiki / 35

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 125 ml 8004360061208 3S0138

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 200 ml 8004360061239 3S0139

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 350 ml 8004360082227 3S3699

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 500 ml 8004360007961 3S0141

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 750 ml 8004360008104 3S0142

op.zb.

uszczelki do słoików Fido 6 szt.
guma
uszczelka gwarancją szczelności słoika

50
50

duże 9 cm
małe 8 cm

8004360023794
8004360062625

4U1112
4U1111



36 / Bormioli / słoiki

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 1 l 8004360007985 3S0143

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 1,5 l 8004360008005 3S0144

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 2 l 8004360008029 3S0145

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 3 l 8004360008043 3S0146

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 4 l 8004360008067 3S0147

op.zb.

słoik Fido
szkło wysokiej jakości
pałąkowe zamknięcie i uszczelka

6 5 l 8004360008081 3S0148



Bormioli / pucharki do lodów / 37

junior

220 ml 360 ml

540 ml360 ml

op.zb.

pucharki do lodów Ypsilon 2 sztuki
szkło
trwałość i odporność na uszkodzenia

8 375 ml 8004360047394 3K7898

op.zb.

pucharki do lodów Bahia 2 sztuki
szkło
gwarancja zachowania koloru

8
6

360 ml
540 ml

8004360026030
8004360026801

3P7919
3P7920

op.zb.

pucharek do lodów Alaska
szkło
doskonała przejrzystość i trwałość

24 260 ml 5901832345657 3P9999

op.zb.

pucharek do lodów Diamond
szkło
trwałość i odporność na uszkodzenia

12
12
6

220 ml
220 ml
360 ml

8004360065299
8004360077834
8004360077087

junior3P7923
3P1423
3P0076

do serwowania 
lodów, drinków 
i innych koktajli



38 / Bormioli / serwowanie napojów

op.zb.

szklanki Flora 12 sztuk
szkło
grube dno, ozdobna struktura

1 250 ml 8004360066418 3S3838

op.zb.

szklanki Dots 6 sztuk
szkło
grube dno, ozdobna struktura

1 300 ml 8004360074567 3K4576

op.zb.

szklanka Officyna do wody
szkło sodowe
odporne na uszkodzenia

6 300 ml 8004360078787 3S9852

op.zb.

karafka Officyna
szkło
idealna przejrzystość

6 1 l 8004360084313 3K9980

1.

1. 2.

op.zb.

szklanki Line 6 sztuk
szkło
trwałe i odporne na uszkodzenia 

1
1

290 ml
390 ml

8004360087765
8004360087796

3S0902
3S0903

do wody
long drink

1.
2.

2.

1.

2.

op.zb.

szklanki Glit 6 sztuk
szkło
trwałe i odporne na uszkodzenia 

1
1

300 ml
380 ml

8004360085013
8004360085020

3K7794
3K7795

do soków
long drink

1.
2.

1.

2.



Bormioli / serwowanie napojów / 39

op.zb.

szklanka Jazz
szkło
do napojów i deserów 

40 330 ml 8004360089387 3S0201

op.zb.

szklanka Iris 6 szt.
szkło wzmacniane

1 300 ml 8004360084979 3K7793
op.zb.

szklanki Kaleido 6 sztuk
szkło
wzmacniane dno

1
1

240 ml
370 ml

8004360081633
8004360084818

3K2365
3K7790

do napojów
long drink

1.
2.

1. 2.

doskonała 
do napojów
i deserów

elegancka
krystaliczna
struktura



40 / Bormioli / serwowanie napojów

op.zb.

dzbanek Linda
szkło
idealny do serwowania wody, soków

6 1,1 l 5902719534126 3D0200

dzbanek Linda
szkło
idealny do serwowania wody, soków

48 1,1 l 5902719534119 3D0300

op.zb.

dzbanek Bistrot
szkło
wyjątkowa trwałość i odporność na obtłuczenia

12
12
6

250 ml
500 ml
1 l

8004360016789
8004360015928
8004360012101

3D5025
3D5022
3D5023

op.zb.

dzbanek Kufra
szkło
wkład chłodzący, łyżka koktajlowa

6
6
6
6
6

2,1 l
2,1 l
2,1 l
2,1 l
2,1 l

8001133357209
8004360073478
8004360073515
8004360073485
8004360073508

3D6621
3D6623
3D6624
3D6627
3D6625

op.zb.

dzbanek Romantic
szkło
wysoka odporność na obtłuczenia 

1,8 l 8004360082470 3D1237

op.zb.

szklanki Romantic 3 sztuki
szkło
doskonała przejrzystość, etniczne tłoczenia

6 300 ml 8004360081596 3K9802

wypełnij lodem, 
a napój 
pozostanie 
chłodny 
na dłużej

                                 litraż 
      oznaczony      
na dzbanku   

6

paleta
1/4



Bormioli / serwowanie napojów / 41

op.zb.

karafka Misura
szkło
idealna do serwowania wody, soku lub wina

12
12
6

250 ml
500 ml
1 l

8001133841500
8001133841609
8001133841708

3K5575
3K5576
3K0380

op.zb.

karafka Capitol
szkło
idealna przejrzystość

6 700 ml 8001133398615 3K7892

op.zb.

karafka Loto
szkło
idealna przejrzystość 

6 1,25 l 8001133361008 3K7912

op.zb.

karafka Ypsilon
szkło star glass
korek zachowuje świeżość soków 

12
6
6

250 ml
500 ml
1 l

8004360082821
8004360082814
8004360082807

3K9892
3K9896
3K9897

Wykonane 
z ekskluzywnego szkła 

Star Glass - bezołowiowego 
surowca, który nadaje 

naczyniom idealną 
przejrzystość.



42 / termosy i kubki termiczne na upalne dni

TERMOSY 
I KUBKI TERMICZNE

NA UPALNE DNI



termosy i kubki termiczne na upalne dni / 43

op.zb.

plastik / pu
termos obiadowy

do mikrofali

6
6
6

750 ml
750 ml
750 ml

5902719536939
5902719553301
5902719536946

4T0146
4T0158
4T0147

op.zb.

Bon Apetit

12
12
12

1 l
1,2 l
1,4 l

5907530029738
5907508526436
5907508526405

4T4597
4T8452
4T5567

plastik / stal nierdzewna
do mikrofali op.zb.

Austin

12 1,8 l 5901832384090 4T5057

do mikrofali
plastik / stal nierdzewna

mix kolorów

Termosy obiadowe sprawdzą 
się  do  przenoszenia lodów 
domowej roboty, jako cooler 

do kostek lodu, a nawet 
zachowania świeżości sezono-

wych owoców



44 / termosy i kubki termiczne na upalne dni

op.zb. wieczko z blokadą
stal nierdzewna 201
Blocco

6 450 ml 5901832390749 5K1243

op.zb.

12 400 ml 5902719552915 5K1259

nowoczesny design
stal nierdzewna 201
Graves

op.zb. do szkoły i na wycieczkę
stal nierdzewna 201 / 304 w środku
Pulo

6 750 ml 5902719552854 5K1256

op.zb. mix 3 dekoracji w display'u 
stal nierdzewna 201 / 304 w środku
Jolly

6 360 ml 5902719552891 5K0383

matowe
wykończenie

op.zb.

6 450 ml
450 ml
450 ml

5902719563096
5902719563102
5902719563089

5K0367
5K0368
5K0366

matowe wykończenie
stal nierdzewna 201 / 304 w środku
Calore

op.zb.

420 ml
420 ml
420 ml

nakrapiana powierzchnia
plastik
Pedra

5901832374961
5901832374985
5901832374978

5K1242
5K1240
5K1241

6

op.zb.

420 ml
420 ml
420 ml

wygodny uchwyt
stal nierdzewna / tworzywo 
Ako

5902719566025
5902719566032
5902719566049

5K1274
5K1275
5K1276

op.zb.

Capsula
stal nierdzewna 201 / guma
antypoślizgowa opaska silikonowa

360 ml
360 ml
360 ml
360 ml
360 ml

6
6
6
6
6

5901832368991
5902719562983
5901832368984
5901832368960
5901832368977

5K0350
5K0365
5K0349
5K0347
5K0348

4

Orzeźwiające napoje 
pozostaną chłodne na dłużej, 

jeśli umieścisz je 
w kubkach termicznych!

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019



termosy i kubki termiczne na upalne dni / 45

op.zb. matowa powierzchnia

500 ml 5902719562914

Young Stars
stal nierdzewna 201

4 5T0382

op.zb. 2 kubki, uchwyt silikonowy

Go!

4 350 ml 
500 ml

stal nierdzewna 201

5901832383086 5T5004
5901832383109 5T5005

op.zb. matowe wykończenie

5902719552731500 ml4 5T3824

stal nierdzewna 201
Sencillo

op.zb. szczelne poręczne zamykanie
plastik
korek do termosu

350, 500, 750 ml
1 l

100
100

5901468206995
5901468207008

5K8774
5K9514

op.zb. poręczny uchwyt i pasek

1 l

stal nierdzewna 201
Moro

12 5901832383123 5T5006

op.zb. poręczny uchwyt i pasek

Pola
stal nierdzewna 201

1 l12 5901832383147 5T5007
4

Termos w kształcie butelki
czy kubek termiczny z uchwytem

idealnie sprawdzą się podczas 
biegania w upalny dzień.

Chłodny napój świetnie ugasi 
pragnienie!

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019
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D
LA D

ZIEC
I

na spacer 
po parku 

z wózkiem 

op.zb. utrzymuje ciepło do 12h
szkło / plastik

450 ml
1 l

24
24

5902719545740
5902719545764

4T5803
4T5806

Vetro

op.zb. utrzymuje ciepło do 12h
stal nierdzewna 201
Dots

250 ml
500 ml
750 ml
1 l

6
6
6
6

5902719514470
5902719514500
5902719514531
5902719514562

5T1509
5T1510
5T1511
5T1513

op.zb. utrzymuje ciepło do 12h

Junior
stal nierdzewna 201

250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

4
4
6
4
6

5902719514449
5902719514388
5901832344810
5902719514418
5901832357728

5T1508
5T1506
5T1501
5T1507
5T1504

Ptaszki
Jeżyki
Sówki
Liski
Yetti
Ships250 ml4 5902719563157 5K0369

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019
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PRZECHOWAJ
SMAKI LATA
NA DŁUŻEJ



48 / naczynia do serwowania

dzbanek
posiada szczelny
dekiel z uszczelką

zestaw 
do smoothie
przymocuj 

do blendera 
Elmas

ususz owoce 
lub warzywa

przechowuj 
przygotowany susz 

na dłużej

sporządź 
orzeźwiający 

napar 

op.zb. 5 - poziomowa

5901832309895250 W4 6S8592

suszarka do grzybów i owoców
Domenica

op.zb. zakrętka z dozownikiem/ustnikiem

590271956320112 6B3201

zestaw do smoothie
Elmas

op.zb. stalowa stopa, funkcja kruszenia lodu

5901832331209
5901832331186

12
12

6B5646
6B5645

blender ręczny
Elmas

op.zb.

dzbanek Frigoverre Basic
szkło
wieczko z uszczelką silikonową

6
6

2 l
1 l

8001023356411
8001023873703

3D0084
3P1060

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

Koktajle smoothie 
przygotowane z sezonowych 

owoców to doskonała 
bomba witaminowa!

op.zb. do artykułów sypkich
szkło, pokrywa szklana z uszczelką
Sisto

6
6
6

1 l
1,2 l
1,5 l

5902719513909
5902719513930
5902719513961

3P3812
3P3813
3P3814

op.zb.

dzbanek z zaparzaczem Magnat
szkło żaroodporne
pokrywka i zaparzacz ze stali nierdzewnej

18 1,4 l 5902719546976 3D9987
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op.zb.

59027195074031 6B7403

blender ręczny szary
Vendi

5902719511189 6B1189
5902719507427 6B7427
5902719507441 6B7441

op.zb.

59027195221851 6B2185

blender kielichowy Enzo
stalowa obudowa, szklany dzbanek

1,5 l

Owoce nie zgniotą się, 
a musli nie nasiąknie orzeźwiającym 
jogurtem, jeśli umieścisz je osobno 

w komorach lunchboxa.
Pozostaną piękne i świeże 

*do wyczerpania 
zapasów

rożowy
dostepne
kolory

turkus mięta limonka

op.zb.

plastik
pojemnik

do mikrofali

24
12

1l
800 ml

5901832373384
5901832373407

4P0324
4P0325

4P0325

4P0324

op.zb.

59014682447752 6S5305

sokowirówka na całe owoce 
Tetro

moc 
850 W

pojemność 
dzbanka na sok
1000 ml

pojemność 
zbiornika na 
miąższ 
2000 ml

Wielki otwór wsadowy 
nie wymaga krojenia owoców 

na drobniutkie kawałki

Doskonale radzi sobie 
z miękkimi, jak 

i twardymi owocami
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butelki 
filtrujące 
do wody

op.zb.

tworzywo sztuczne
butelka filtrujca do wody

filtr w zestawie

6
6
6

0,7 l
0,5 l
0,3 l

5902884100836
5900950928650
5902884100409

4B3700
4B3701
4B3702

MIX
KOLORÓW

Butelka wielokrotnego użytku, 
pozbawiona bisfenolu A
1 wymienny co miesiąc 
filtr = 300 butelek czystej wody 
Poprawia smak i zapach 
wody kranowej 
Posiada wskaźnik 
przypominający 
o wymianie filtra 
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obrotowy datownik 
sportowy korek
pozostawia w wodzie cenne minerały
(m.in. magnez oraz wapń)

op.zb. tworzywo sztuczne

Zestaw 2 PAK filtrów
do butelek   

10 2 szt. 5900950928636 4F3706

MIX
KOLORÓW

wymienna 
zakrętka 

w zestawue!

pasują do butelek
0,7 / 0,5  / 0,3 L

op.zb. tworzywo sztuczne
folia do zgrzewarki

1 28 cm x 5 m 4F3707

DOSTĘPNOŚĆ
TOWARU

CZERWIEC 2019

op.zb. tworzywo sztuczne
zgrzewarka próżniowa

1 110 W 4Z3704
DOSTĘPNOŚĆ

TOWARU
CZERWIEC 2019

Bezpieczne przechowuj żywność, 
aby na długo zachowała świeżość.

Pakując jedzenie próżniowo, 
oszczędzasz miejsce w lodówce 
i zamrażarce.
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op.zb.

59018323669661 6W6966

wentylator podłogowy Fresco
40 cm inoxop.zb.

59018323669591 6W6959

wentylator podłogowy Brezza
30 cm inox

op.zb.

59018323099491 6W4024

wentylator stołowy Eduardo
30 cm średnica czaszyop.zb.

59018323669971 6W6997

wentylator podłogowy Montana 
40 cm średnica czaszy

Poręczny wentylator 
na USB zapewni chłód

przy pracy w biurze 
i w domu

op.zb.

59018323950721 6W5072

mini wentylator Mistral
stołowy usb / 15 cm / czarny
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PROPOZYCJE
EKSPOZYCJI

SPRZEDAŻOWYCH

sekretariat:
e-mail: sekretariat@florentyna.com.pl
tel.: 0048625940330

media: 

www.zasmakujradosci.pl
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