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O
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NIEPRZYWIERAJĄCA POWŁOKA 
zapobiega przywieraniu oraz
przypalaniu się potraw
 
WYSOKIEJ JAKOŚCI ALUMINIUM
świetnie przewodzi ciepło i jest 
odporne na działanie rdzy
 
UCHWYTY BAKELITOWE 
zapewniają komfortowe 
i bezpieczne użytkowanie
 
INDUKCJA
nadaje się do użytkowania 
na każdym typie kuchenki



BONO
 

NACZYNIA Z DNEM
FULL INDUCTION

GOTUJ
bez ograniczeń,
ekspresowo
i w pełni smaku!

OBEJRZYJ

FILM

nagrzewa się niemal 
3 RAZY SZYBCIEJ 
niż dowolne naczynie 
o indukcji punktowej
 
MAKSYMALNIE 
SKRACA czas gotowania

MINIMALIZUJE 
KOSZT zużytej energii
 
daje możliwość 
używania naczynia 
o dowolnej średnicy 
na WSZYSTKICH 
PALNIKACH



BERRY



METALLICO
CZAS NA 
ZDROWĄ 
REWOLUCJĘ!

• Gwarancja najwyższej 
jakości wykonania
• Zero szkodliwych związków 
• Brak reakcji z żywnością 
w trakcie gotowania 
i przechowywania dań w lodówce
• Rekomendowane w szczególności 
do przyrządzania posiłków 
dla alergików i dzieci

Tak oznaczony 
produkt będzie
najlepszym 
i najzdrowszym 
wyborem 
dla klienta! 

OBEJRZYJ

FILM



CZAS NA 
ZDROWĄ 
REWOLUCJĘ!

• Gwarancja najwyższej 
 jakości wykonania
• Zero szkodliwych związków 
• Brak reakcji z żywnością 
 w trakcie gotowania 
 i przechowywania 
 dań w lodówce
• Rekomendowane 
 w szczególności 
 do przyrządzania 
 posiłków 
 dla alergików

Tak oznaczony produkt 
będzie najlepszym 
i najzdrowszym 
wyborem dla klienta! 

TRELLIS



Royal
• 6-ramienne ostrze 
ze stali nierdzewnej doskonale 
poradzi sobie z rozdrabnianiem 
dowolnych składników. 
• Dzięki 2- stopniowej regulacji 
prędkości możesz uzyskać 
pożądaną konsystencję zupy, 
koktajlu czy sosu. 
• Tryb pulsacyjny umożliwia 
kruszenie lodu.

• 6-stopniowa regulacja opiekania 
umożliwia przygotowanie tostów 
od lekko złocisty po chrupkie 
i bardzo spieczone. 
• Urządzenie ma dodatkowo 
funkcję podgrzewania i rozmrażania. 
• Przycisk anulowania daje możliwość 
przerwania pracy tostera 
w dowolnym 
momencie. • Płaska grzałka 

płytkowa jest łatwa 
w czyszczeniu 
i bardziej odporna 
na osadzanie 
się kamienia. 
• Termometr 
umożliwia zaparzenie 
dowolnej herbaty 
w odpowiedniej 
dla niej temperaturze.



przyrządzaj herbatę 
w odpowiedniej dla niej 
temperaturze.

idealny wybór 
dla młodych mam 
- funkcja przygotowania 
mleka modyfikowanego

dostępne 
warianty

kolorytyczne

OBEJRZYJ

FILM
CZAJNIK
ELEKTRYCZNY

DENVER



EBRO
&CUBE

24 
elementy

zestaw



SANTA
--- love ---


