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PRESIDENT
909060

Kuchyňský robot

CHARAKTERISTIKA
Celokovový kuchyňský robot s bohatou výbavou
a příslušenstvím.
MATERIÁL
Prvotřídní nerezavějící ocel, kvalitní kov, tvrzené
sklo a odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Nový celokovový kuchyňský robot značky
TESCOMA přichází na trh v prémiové linii
PRESIDENT.
Je výkonný (1 500 W) a vyniká kultivovaným
chodem a bohatou výbavou.
Díky dodávanému příslušenství zahrnuje
Kuchyňský robot PRESIDENT rovnou 4 obvykle
samostatně prodávané kuchyňské výrobky
v jednom.
Kromě míchacího, šlehacího a hnětacího stroje
pro přípravu těst, krémů apod. zahrnuje robot
také kovový mlýnek na maso se speciálními
nástavci, bubnové struhadlo na zeleninu a výkonný
kuchyňský mixér.
Těsta a krémy připraví robot ve velkokapacitní
nerezové míse s objemem 6 l pomocí kovové
mísicí metly nebo hnětacího háku s antiadhezním
povrchem nebo s pomocí velké nerezové šlehací
metly.
Mlýnek na maso s dostatečně velkým plnicím
zásobníkem je kovový, tzn. odolný a účinný.
Součástí mlýnku na maso jsou nástavce pro
domácí výrobu uzenin a cukroví.
Bubnové struhadlo se 3 výměnnými nerezovými
čepelemi nastrouhá zeleninu a ostatní pokrmy
snadno a rychle na požadovaný tvar či hrubost.
Kuchyňský robot PRESIDENT je vybaven také
výkonným mixérem s ostrými nerezovými noži
a mixovací nádobou ze silnostěnného skla
s objemem 1,5 l.
Kuchyňský robot PRESIDENT je celokovový. To
znamená, že všechny jeho součásti, které mohou
být vyrobeny z kovu, a to včetně samotného pláště
přístroje, jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící
oceli a odolného kovu, nikoliv plastu.

Jeden robot, spousta funkcí!

14 990 Kč
Kovové jsou dokonce i pohonné převody
v mechanické části přístroje. Použití kovových
pohonných součástek přispívá k vyšší odolnosti
přístroje a ke kultivovanému chodu robota v celém
spektru otáček.
Ovládání Kuchyňského robota PRESIDENT
je snadné. Rychlost mísení, mletí, strouhání
a mixování je nastavitelná v 6 stupních.
Součástí ovladače rychlosti je pulzní pohon
umožňující krátké spuštění mixéru při vysokých
otáčkách s rychlým vypnutím.
Pro pohodlné a bezpečné použití je Kuchyňský
robot PRESIDENT vybaven účinnými přísavkami,
které zaručují stabilní a bezpečné ukotvení na ploše
kuchyňské linky.
POUŽITÍ
Připojení veškerého příslušenství k pohonné
jednotce robota je snadné a intuitivní. Robot je
dodáván s podrobným Návodem k použití.
HLAVNÍ VÝHODY
• Výkonný kuchyňský robot s bohatým
příslušenstvím.
• Celokovový a odolný, s kultivovaným chodem.
• Mísicí stroj, mlýnek na maso, bubnové
struhadlo a mixér v jednom přístroji.
• Nerezová mísicí nádoba s objemem 6 l
a nerezová šlehací metla.
• Kovový hnětací hák a kovová mísicí metla
s antiadhezním povrchem.
• Kovový mlýnek na maso s nástavci pro výrobu
uzenin a cukroví.
• Bubnové struhadlo na zeleninu se 3 nerezovými
čepelemi.
• Výkonný mixér se skleněnou nádobou 1,5 l.
• Šest rychlostí a funkce pulzního pohonu.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Kuchyňský robot zasahuje svými vlastnostmi,
použitými materiály a důkladným zpracováním
do segmentu profesionálních přístrojů. Proto bylo
logickou volbou zařadit jej do nabídky v rámci
prestižní linie PRESIDENT. Multifunkční výkonný
přístroj jednoduchých tvarových linií působí
kompaktním dojmem s přiznaným akcentem
na velký kruhový ovladač s působivým modrým
podsvícením.“
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15oo W

Celokovový,
s kultivovaným
chodem

6 rychlostí a funkce
pulzního pohonu

Stabilní přichycení
na plochu

Nerezová šlehací metla

Nástavec pro
výrobu klobás

Kovová mísicí metla
s antiadhezním povrchem

Nástavec pro výrobu
cukroví

Kovový hnětací hák
s antiadhezním povrchem

Struhadlo se
3 nerezovými čepelemi

Kovový mlýnek na maso

Výkonný mixér se
skleněnou nádobou 1,5 l

MOVE
906230
906234

Multifunkční kapesní nůž
Multifunkční kapesní nůž, velký

CHARAKTERISTIKA
Malý a velký multifunkční kapesní nůž pro pobyty
v přírodě.
MATERIÁL
Prvotřídní nerezavějící ocel, rukojeť z odolného
plastu, pouzdro ze syntetické tkaniny. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Malý a velký kapesní nůž jsou uváděny na trh
v rámci nové linie MOVE (čti „mův“, anglicky
„pohyb“) zaměřené na výrobky pro volnočasové
aktivity.
Malý i velký kapesní nůž mají ostré sklápěcí
nerezové čepele.
Oba nože jsou multifunkční, vybaveny otvíráky
na korunkové uzávěry a konzervy, vývrtkou,
křížovým šroubovákem, malým a velkým plochým
šroubovákem i závěsným kroužkem.
Velký multifunkční nůž MOVE má navíc
bezpečnostní pojistku bránící samovolnému
sklopení čepele během používání.
Oba multifunkční nože MOVE jsou dodávány
s ochranným magnetickým pouzdrem s poutkem
pro uchycení na opasek.

389 Kč
439 Kč

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Po použití velkého multifunkčního nože zatlačte
na bezpečnostní pojistku směrem do středu nože
a čepel sklopte. Pro přenášení na opasku apod.
uvolněte patentní uzávěr poutka a pouzdro s nožem
přichyťte. Čištění: Čistěte vlhkou utěrkou a osušte,
nemyjte v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
• Kvalitní kapesní nože s dokonale ostrou
nerezovou čepelí.
• Multifunkční, s vývrtkou, otvíráky na konzervy
a korunkové uzávěry, plochým a křížovým
šroubovákem a očkem pro zavěšení.
• Textilní ochranné pouzdro pro zavěšení na
opasek apod.
SLOVO DESIGNÉRA
FRANTIŠEK FIALA
„Jako malí kluci jsme všichni chtěli mít svůj vlastní
nůž. A já měl teď nečekanou možnost si ‚svůj‘
kapesní nůž dokonce navrhnout. Když se rozkřiklo,
že na tom pracuji, kolegové z různých oddělení
za mnou chodili a zajímali se. Hodně jsme mluvili
o tom, co vše musí správný tábornický kapesní nůž
umět zvládnout. Výsledkem jsou dva kompaktní,
odolné a funkcemi nabité kapesní nože s pouzdrem
pro přenášení na opasku.“

Křížový
šroubovák

906230
Vývrtka

Otvírák
na konzervy
906234

Malý plochý
šroubovák

Otvírák na
korunkové
uzávěry

Nůž
Velký plochý
šroubovák

Nože stvořené pro dobrodružství

Ochranné
pouzdro
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MOVE
906250

Cestovní organizér na kuchyňské potřeby

799 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro bezpečné převážení a přehledné uložení
kuchyňských potřeb při cestování.

Díky háčkům můžete rozevřený organizér při vaření
snadno zavěsit a uložené kuchyňské potřeby
pohodlně odebírat a po umytí ukládat zpět.

MATERIÁL
Odolná polyesterová textilie. 3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Kompaktní cestovní organizér na kuchyňské
potřeby.
• Pojme všechny základní pomůcky včetně
pánve s poklicí, krájecí desky i příborů.
• S háčky pro zavěšení a snadné používání na
cestách.

VLASTNOSTI
Pokud se chystáte vařit na cestách, je organizér
na kuchyňské potřeby, uváděný na trh společně
s noži nové „outdoorové“ linie MOVE, ideálním
společníkem.
Pohodlně a přehledně do něj uložíte a bezpečně
v něm přepravíte všechny základní kuchařské
potřeby včetně pánve s poklicí, krájecí desky
i základní kuchyňské nářadí s dlouhou či krátkou
rukojetí.
Pro hygienické uložení jídelních příborů najdete
v organizéru speciální pouzdro.

SLOVO VÝVOJÁŘE
PETR ČEVELA
„Když s rodinou cestujeme na hory nebo k moři,
kuchyňské vybavení v apartmánech bývá často
v žalostném stavu a nevyhovuje našim potřebám.
Proto jsem se rozhodl navrhnout kompaktní cestovní
brašnu, do které se snadno umístí veškeré základní
kuchyňské vybavení a bezpečně se přepraví na
dovolenou. Místo jsme našli dokonce i pro pánev
s poklicí, kuchyňské nářadí, jídelní příbory a krájecí
desku.“

Kapsa
na pánev

Přehledné
uložení
Háčky pro
zavěšení
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Kuchyně sbalená na cesty
c

AZZA
884554

Keramický brusný kámen

CHARAKTERISTIKA
Keramický kámen pro broušení kovových nožů
s hladkým ostřím.
MATERIÁL
Keramický kámen. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
V prémiové linii AZZA uvádíme na trh keramický
kámen s brusnými povrchy pro hrubé i jemné
broušení kovových nožů s hladkým ostřím.
Na povrchu kamene AZZA s hrubší zrnitostí
J600 lze obnovit ostří čepelí kuchyňských nožů
a na povrchu s jemnější zrnitostí J2000 docílíte
dokonale ostrého břitu.
Pro trvalé udržování vysoké ostrosti kovových nožů
s hladkou čepelí postačí jejich pravidelné broušení
čepelí na jemnějším povrchu se zrnitostí J2000.
Keramický brusný kámen AZZA je pro
bezpečné použití uložen v plastovém stojánku
s protiskluzovou úpravou.
Pro zákazníky, kteří s broušením nožů na brusném
kameni nemají předchozí zkušenost, je součástí
soupravy úhlové vodítko s keramickými válečky,
které během broušení udržuje optimální úhel
čepele.
Keramický brusný kámen AZZA je výrobek, se
kterým vrátíte kuchyňským nožům s hladkým
kovovým ostřím dokonalou ostrost a budete je
moci udržovat v perfektní kondici po celý jejich
životní cyklus.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Před každým použitím ponořte brusný kámen
na 10 minut do nádoby s vodou. Opakovaným

1 199 Kč
oblým pohybem ostří nože po celé ploše
brusného kamene od sebe a od rukojeti ke špičce
rovnoměrně nabruste jednu stranu nahrubo a poté
obdobným způsobem stranu druhou. Pro hrubé
broušení jedné strany obvykle postačí 5 až 40 tahů
po brusném kameni. Pro jemné broušení jedné
strany obvykle postačí 5 až 20 tahů po brusném
kameni. Zkouška ostří: Pro rychlé otestování
ostrosti použijte tenký list papíru, např. kancelářský
nebo novinový. Správně nabroušený nůž rozřízne
papír snadno a bez zatrhávání. Čištění: Brusný
kámen, stojánek i úhlové vodítko opláchněte po
každém použití čistou vodou a nechte vyschnout,
nemyjte v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
• Kvalitní brusný kámen se 2 brusnými povrchy.
• Pro hrubé i jemné broušení kovových nožů
s hladkým ostřím.
• Stabilní a bezpečné použití díky plastovému
protiskluzovému stojánku.
• S úhlovým vodítkem pro správný sklon čepele
při broušení.
SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
„Na první pohled není na brusném kameni co
vymýšlet ani vylepšovat. Přesto jsem od začátku
projektu věnoval hodně času praktickým zkouškám,
abych proces broušení dokonale pochopil
a zákazníkům jej zpříjemnil. K broušení nožů patří
neodmyslitelně voda. Pro navlhčený brusný kámen
jsem vytvořil stabilní neklouzavý stojánek, který
brusný kámen drží spolehlivě na místě a zároveň
zachytí přebytečnou stékající vodu. Broušení nožů je
díky tomu pohodlné, kuchyňská linka zůstává čistá.
Do volného prostoru ve dně zásobníku jsem uložil
pomocné vodítko, které při nasazení na nůž pomáhá
během broušení držet konstantní úhel čepele vůči
brusnému kameni.“

Bezpečné
použití

Pro dokonale ostré nože
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DELÍCIA
623264

Forma na dort rozkládací ∅ 26 cm, s poklopem

CHARAKTERISTIKA
Rozkládací forma na dort s ochranným poklopem.
MATERIÁL
Kvalitní kov s antiadhezním povlakem a odolný
plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Rozkládací forma na dort DELÍCIA s prvotřídním
antiadhezním povlakem proti připalování je
dodávána s plastovým ochranným poklopem.
Ve formě s nasazeným poklopem jsou dorty
skladovány hygienicky, chráněny proti osychání.
Pro pohodlné přenášení dortů má poklop
prostornou sklápěcí rukojeť, díky které je výrobek
perfektně skladný.

699 Kč

uzávěrem formy a pootočením poklopu o 90° jej
na formě zajistěte. Upozornění: Plastový poklop
nepoužívejte v troubě!
HLAVNÍ VÝHODY
• Rozkládací antiadhezní forma na dorty
s poklopem.
• Dorty jsou skladovány hygienicky a chráněny
před osycháním.
• Sklápěcí rukojeť pro pohodlné přenášení, forma
je perfektně skladná.
SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Víko rozkládací formy na dorty DELÍCIA je
opatřeno rukojetí, která je pro pohodlné přenášení
dortů dostatečně prostorná. Pro úsporu místa při
skladování dortů v lednici a pro ergonomické uložení
formy po použití je rukojeť navíc také sklápěcí.“

POUŽITÍ
Poklop nacvakněte na složenou formu tak, aby
snímací úchyt na jeho okraji lícoval s kovovým

OPEN

90˚

CLOSED
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Praktická pro přenos i uchování dortů

DELÍCIA
630344

Dávkovač na med a sirup

CHARAKTERISTIKA
Pohodlné dávkování tekutého medu nebo sirupu
a jejich hygienické uchování.
MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Dávkovač DELÍCIA je vynikající pro pohodlné
dávkování tekutého (nepastovaného) medu nebo
sirupu a jejich hygienické uchování.
Dávkovač se našroubuje přímo na sklenici
s medem skladovaným s běžně používaným
víčkem o průměru 82 mm nebo na domácí
ovocný sirup ve sklenici se stejným průměrem
víčka. Stisknutím rukojeti se pak med nebo sirup
pohodlně dávkují do nápojů nebo pokrmů přímo ze
sklenice.
Doba stisknutí rukojeti určuje velikost dávky, jedno
krátké stisknutí odpovídá zhruba jedné lžičce
medu. Po ukončení dávkování zůstává med ve
sklenici s nasazeným dávkovačem, je hygienicky
skladován na lince nebo ve skříňce, stále připravený
pro okamžité použití s přesným dávkováním.
Dávkovač na med a sirup DELÍCIA je univerzální
a může být používán na zavařovacích sklenicích
s nízkým víčkem (běžné sklenice ze supermarketů)
i vysokým víčkem (Zavařovací sklenice DELLA CASA).

319 Kč
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Zavařovací sklenice s nízkým víčkem: Dávkovač
našroubujte na hrdlo sklenice s medem nebo
sirupem a pevně jej dotáhněte. Zavařovací
sklenice s vysokým víčkem: Z dávkovače vyjměte
bílý těsnicí kroužek. Dávkovač našroubujte na
hrdlo sklenice s medem nebo sirupem a pevně
jej dotáhněte. Použití: Sklenici s dávkovačem
otočte dnem vzhůru a z dávkovače sejměte víčko.
Pro oddělení porce medu nebo sirupu stiskněte
a uvolněte rukojeť dávkovače. Skladování: Med
a sirup skladujte ve sklenici s dávkovačem
uzavřeným víčkem dnem vzhůru. Čištění: Čistěte
pod tekoucí vodou s přídavkem saponátu, k čištění
nepoužívejte abrazivní prostředky ani ostré
předměty. Vhodný do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Pohodlné dávkování a hygienické uchování
tekutého medu nebo sirupu.
• Univerzální, vhodný pro zavařovací sklenice
s nízkým i vysokým víčkem.
SLOVO VÝVOJÁŘE
DAVID BŘEZÍK
„Protože doma sladíme čaj medem, všiml jsem si
už dávno, že jeho nabírání ze sklenic a dávkování do
pití či jídel je činnost, která nepřináší žádnou radost.
Spíš naopak. Tak jsem si vzpomněl na Dávkovač
na litá těsta DELÍCIA a jeho princip využil při vývoji
dávkovače na tekutý med nebo sirup. Při testování
prototypů jsme museli mimo jiné vyřešit problém
dvou tvarů okrajů zavařovacích sklenic s nízkými
a vysokými zavařovacími víčky tak, aby dávkovač na
med perfektně pasoval na oba typy.“

Těsnicí kroužky pro sklenice
s nízkým i vysokým víčkem

Už ani kapka medu vedle

8

DELÍCIA
630103

Tvarovací šablony, 3 ks

199 Kč

CHARAKTERISTIKA
Rolovací šablony pro dokonale tvarované cukroví.
MATERIÁL
Odolný plast. 2 roky záruka.
VLASTNOSTI
Tvarovací šablony DELÍCIA, 3 ks umožňují snadnou
a rychlou přípravu sladkého i slaného, pečeného
i nepečeného cukroví z tuhých těst. Jsou ideální pro
přípravu dokonale tvarovaných sušenek, perníčků
a krekrů, vhodné i pro přípravu rolovaného sushi.
V sadě jsou tři pružné šablony pro přípravu cukroví
ve tvarech čtverečků, trojúhelníků a malých nebo
velkých koleček.
Těsto se srolováním v šabloně podélně vytvaruje,
zajistí objímkami a uloží do lednice. Po vychlazení
a sejmutí šablony se vytvarované podélné díly těsta
nakrájí podle stupnic na šablonách na dokonale
souměrné kousky cukroví, které se upeče v troubě.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Tvarování těsta: Těsto zformujte do válečku
o velikosti odpovídající zvolené šabloně, šablonu

položte na plochu potištěnou stranou dolů
a váleček těsta umístěte na šablonu. Šablonu
srolujte a vytvarujte požadovaný tvar. Na šablonu
s vytvarovaným těstem navlečte objímky. Těsto
v šablonách nechte několik hodin vychladit
v lednici. Krájení těsta: Sejměte objímky a šablonu
rozevřete. Podle stupnic na šabloně krájejte
z vychlazeného těsta cukroví o zvolené tloušťce.
Malé a velké kulaté cukroví: Při tvarování těsta
pro velké kulaté cukroví šablonu s těstem částečně
srolujte, spodní konec šablony přiložte k rysce
označené ∅ 5,0 cm a srolování dokončete. Při
tvarování těsta pro malé kulaté cukroví postupujte
stejně, ale spodní konec šablony přiložte k rysce
označené ∅ 3,5 cm. Čištění: Myjte pod tekoucí
vodou a osušte, vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Rolovací šablony pro dokonale tvarované
cukroví z tuhých těst.
• Čtyři tvary: čtverečky, trojúhelníky, malá
a velká kolečka.
• Se stupnicemi pro přesné krájení a objímkami
pro tuhnutí v lednici.

čtverečky

trojúhelníky

kolečka
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Ušetří čas, nahradí klasické vykrajovátko

DELÍCIA
630556

Podložky pro přípravu dortů, 3 ks

199 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou manipulaci s dorty.

ČIŠTĚNÍ
Čistěte pod tekoucí vodou, lze mýt v myčce nádobí.

MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Vynikající pro snadnou a bezpečnou
manipulaci s dorty.
• Usnadňují práci při nanášení náplní, roztírání
polev, dekorování dortů i jejich přenášení.
• Vhodné pro dorty všech běžných velikostí
s průměry od 20 do 30 cm.
• Ideální jako ochrana povrchů při porcování
hotových dortů.
• Původním řešení Vývojového a design centra
TESCOMA.

VLASTNOSTI
Podložky pro přípravu dortů DELÍCIA dodávané ve
3 velikostech (∅ 19, 22 a 26 cm) jsou vynikající pro
pohodlnou a bezpečnou manipulaci s dorty.
Výrazně usnadňují práci při zdobení dortů tekutou
čokoládou, krájení dortových korpusů, nanášení
krémových a ovocných náplní, roztírání tekutých
a krémových polev, při dekorování dortů i jejich
přenášení. Pro snadnou manipulaci jsou podložky
opatřeny úchytem.
Tři dodávané velikosti podložek jsou určeny pro
dorty všech běžných velikostí s průměry korpusů
od 20 do 30 cm.
Podložky jsou rovněž ideální jako ochrana povrchů
při porcování hotových dortů.
Podložky pro přípravu dortů DELÍCIA jsou
původním řešením Vývojového a design centra
TESCOMA.

Ocení je každá cukrářka

SLOVO VÝVOJÁŘE
VERONIKA ŠPRTELOVÁ
„V experimentální kuchyni Centra aplikovaného
výzkumu TESCOMA ve Zlíně připravujeme v rámci
testování výrobků a tvoření nových receptů desítky
dortů ročně. A právě díky tomu přišel nápad, jak
sami sobě i našim zákazníkům výrazně usnadnit
práci s jejich přípravou. Podložky pro přípravu dortů
DELÍCIA umožnují bezpečně přenášet a otáčet
i křehké kulaté korpusy, pohodlně manipulovat
s dorty při jejich podélném krájení, nanášení
krémových náplní i tekutých polev. S použitím
podložek také nehrozí poškození povrchu dortových
servírovacích podnosů nebo plochy kuchyňské linky
či stolu při krájení dortů před jejich servírováním.“
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DELÍCIA
630705
630706
630708

59 Kč
69 Kč
89 Kč

Papír na pečení kulatý ∅ 20 cm, 20 ks
Papír na pečení kulatý ∅ 23 cm, 20 ks
Papír na pečení kulatý ∅ 27 cm, 20 ks

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní pečicí papír do kulatých pečicích forem.

Pečicí papír kulatý DELÍCIA je odolný do 220 °C,
vhodný do všech typů pečicích trub.

MATERIÁL
Speciální papír s oboustranně nepřilnavým
povrchem pro jednorázové použití.

POUŽITÍ
Pečicí papír kulatý DELÍCIA slouží pro jednorázové
použití. V rozkládacích dortových formách
s menším průměrem než je průměr papíru,
umístěte pečicí papír na kulaté dno a jeho okraj
přichyťte nasazením dílu s pružinovým uzávěrem.
Ve formách s větším nebo stejným průměrem
umístěte pečicí papír dovnitř formy.

VLASTNOSTI
Kulatý papír na pečení DELÍCIA usnadňuje pečení
v dortových i ostatních kulatých pečicích formách.
Tři dodávané velikosti pečicího papíru pokrývají
všechny běžně používané průměry kulatých
dortových a pečicích forem.
Papír na pečení o průměru 20 cm je vhodný do
forem o průměrech 18 a 20 cm, papír o průměru
23 cm do forem 22 a 24 cm a papír o průměru
27 cm do forem 26 a 28 cm.

HLAVNÍ VÝHODY
• Vynikající pro pečení v kulatých dortových
a ostatních kulatých pečicích formách.
• Tři velikosti papírů pokrývají všechny běžně
používané průměry kulatých forem.
• Pokrmy se během pečení ke dnům forem
nelepí, formy zůstávají čisté a není třeba je
vymazávat.

Pokrmy se během pečení k papíru nelepí, dno
forem zůstává čisté a není třeba je vymazávat.

Pečicí papír umístěte
na kulaté dno a jeho
okraj přichyťte nasazením dílu s pružinovým
uzávěrem.

Při použití větších
forem umístěte pečicí
papír dovnitř formy.
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Na míru dortové formě

DELÍCIA SiliconPRIME
629431

Forma 10 medvídků

CHARAKTERISTIKA
Žáruvzdorná silikonová forma pro přípravu
pečených medvídků se sladkou náplní.
MATERIÁL
Žáruvzdorný silikon odolný do 230 °C.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Pokud si chcete připravit oblíbené pečené
medvídky se sladkou náplní typu „Brumíci“
z vlastních surovin, s formou medvídci DELÍCIA
SiliconePRIME máte jedinečnou příležitost.
Ve formě DELÍCIA SiliconPRIME připravíte
s pomocí přiložených původních receptů snadno
a rychle 10 pečených medvídků s čokoládovou
nebo nugátovou náplní nebo 10 bezlepkových
medvídků. Pečení trvá 30 minut.
Silikonová forma medvídci DELÍCIA SiliconPRIME
nepřipaluje, peče rychle a rovnoměrně, hotové
medvídky z formy pohodlně vyklopíte.
Forma se snadno čistí, stačí ji umýt pod tekoucí
vodou nebo v myčce, a je perfektně skladná.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Forma je vhodná do plynové, elektrické
a horkovzdušné trouby. Nemyjte abrazivními

599 Kč
prostředky, v případě silného znečištění nechte
odmočit. Vhodná do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Vynikající pro přípravu pečených medvídků se
sladkou náplní včetně bezlepkových.
• Snadná příprava podle přiložených původních
receptů.
• Forma nepřipaluje, peče rovnoměrně, hotové
medvídky z formy pohodlně vyklopíte.
• Forma se snadno čistí pod tekoucí vodou nebo
v myčce, je perfektně skladná.
SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
„Zdánlivě jednoduchý úkol, tedy návrh tvaru tradiční
dětské svačinky v podobě medvídka plněného
sladkou náplní, v sobě skrýval určitá úskalí. Během
vývoje jsem musel vybalancovat objem a rozměry
medvídka tak, aby se v co nejvyšším počtu vešel
do rozměrů naší zaběhlé linie forem na pečení
DELÍCIA SiliconPRIME. Zároveň bylo třeba upravit
tloušťku a proporce uvnitř jednotlivých formiček,
aby se všechny partie propékaly rovnoměrně
a nepřipalovaly se. Především se ale upečený
medvídek musí líbit. A tak mě potěšila pochvala
od kolegyně Olgy Mohylové, která v rámci přípravy
prodejního obalu jako jedna z prvních medvídky ve
formě DELÍCIA SiliconPRIME upekla a výsledkem
byla nadšená.“

30 min
min / 170
0 °C

Domácí „Brumíci“ jsou nejlepší
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FlexiSPACE
899508
899509
899516

Závěsný držák sáčku na odpadky
Závěsný zásobník na sáčky
Závěsná lišta nastavitelná 280–420 mm

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro využití volného prostoru na dvířkách
linky s úsporou místa v kuchyni.

Sáčky se do zásobníku vkládají shora a odebírají
z čelní strany. Zásobník má odnímatelnou horní
část pro pohodlné vkládání většího množství sáčků
a snadné čištění.

MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Závěsný držák sáčku na odpadky, Závěsný
zásobník na sáčky a Závěsná lišta nastavitelná
FlexiSPACE přispívají k úspoře místa, přehlednému
skladování kuchyňských potřeb a udržování
pořádku v kuchyni.
Závěsný držák sáčku na odpadky FlexiSPACE
umístěný na vnější nebo vnitřní stranu dvířek linky
pod pracovní deskou umožňuje rychlé odklízení
zbytků potravin a drobných nečistot z plochy
linky přímo do plastového sáčku. Je určený pro
Zatahovací sáčky do odpadkových košů CLEAN
KIT 5 l (kód 900694), vhodný i pro běžné plastové
sáčky podobných rozměrů. Vkládání i odebírání
odpadkového sáčku ze závěsného držáku
FlexiSPACE je snadné a rychlé.
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Závěsná lišta nastavitelná FlexiSPACE je
vynikající pro odkládání a sušení utěrek na dvířkách
kuchyňské linky s úsporou místa. Lištu lze snadno
nastavit pro úzká i široká dvířka a zavěsit na vnější
nebo vnitřní stranu dvířek.
HLAVNÍ VÝHODY
• Držák sáčku na odpadky pro rychlé odklízení
nečistot na lince.
• Zásobník na sáčky pro opakované použití
plastových sáčků a nákupních tašek.
• Závěsná lišta nastavitelná pro odkládání
a sušení kuchyňských utěrek.
• Využívá volný prostor na dvířkách kuchyňské
linky.
• Šetří místo v kuchyni a přispívá k přehlednému
skladování kuchyňských potřeb.
SLOVO DESIGNÉRA
DAVID VELEBA
„Držák sáčku na odpadky FlexiSPACE je
zavěšený přímo na dvířkách linky. To znamená,
že během přípravy pokrmů nemusíte opakovaně
a donekonečna otvírat dvířka s velkým odpadkovým
košem. Veškeré slupky, zbytky a odřezky pohodlně
shrnete přímo z linky do odpadkového sáčku
v závěsném držáku FlexiSPACE.“

Závěsný zásobník na sáčky FlexiSPACE
určený pro opakované použití plastových sáčků
a plastových nákupních tašek přispívá k ochraně
životního prostředí. Plastové sáčky umístěné
v zásobníku zavěšeném na vnější nebo vnitřní
stranu dvířek kuchyňské linky jsou vždy snadno
dostupné a připravené k opakovanému použití.

899508

189 Kč
299 Kč
149 Kč

899509

899516

Praktické vychytávky do každé kuchyně

FlexiSPACE
899487
899477

Stojan na láhve a plechovky 284 × 125 mm
Zásobník na kořenky 148× 148 mm

129 Kč
119 Kč

CHARAKTERISTIKA
Přehledné skladování láhví a plechovek na polici
nebo v lednici a přehledné uložení kořenek.

Zásobník je opatřen protiskluzovými nožkami
a spojkami a lze jej snadno spojit s ostatními
zásobníky FlexiSPACE.

MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Stojan pro přehledné uložení až 10 nápojů
v láhvích nebo plechovkách.
• Zásobník pro přehledné uložení a snadné
odebírání kořenek.

VLASTNOSTI
Sortiment linie FlexiSPACE rozšiřujeme také
o 2 praktické kuchyňské organizéry.
Stojan na láhve a plechovky FlexiSPACE je
vynikající pro přehledné skladování nápojů v láhvích
a plechovkách s úsporou místa v lednici, na polici
nebo ve skříňce. Nápoje ve stojanu lze skládat do
pyramidy. Takto lze s úsporou místa skladovat
až 10 běžných láhví nebo plechovek. Stojan
s protiskluzovou úpravou dna je vhodný i pro větší
PET láhve o objemu až 2 l.
Zásobník na kořenky FlexiSPACE je vynikající pro
přehledné uložení a snadné odebírání Kořenek
SEASON, 3 ks (kód 657076) nebo kořenek
podobných rozměrů v zásuvkách kuchyňské linky.

899487

Vše má své místo

SLOVO DESIGNÉRA
FRANTIŠEK FIALA
„Zejména při skladování v lednici platí, že větší
množství láhví a plechovek s nápoji je možné
skladovat jen naležato. V takovém případě ale
nevyhnutelně hrozí, že se nápoje rozkutálejí
a zůstanou na polici jen tak ‚halabala‘. Stojan na
láhve a plechovky FlexiSPACE jsem proto navrhl
tak, aby nápoje byly uloženy stabilně i v horizontální
poloze. Láhve a plechovky lze ve stojánku stohovat,
tzn. skládat je vzájemně na sebe do pyramidy
a optimálně tak využít volný prostor v lednici, na
polici nebo ve skříňce.“

899477
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GrandCHEF
428309

Váleček na maso

CHARAKTERISTIKA
Pro rychlé zjemnění masa před jeho tepelnou
úpravou.
MATERIÁL
Odolný plast a prvotřídní nerezavějící ocel.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Váleček GrandCHEF zjemní plátky masa před jeho
tepelnou úpravou. Pro zjemnění tedy nemusíte
používat ani paličku na maso, ani tenderizer.
Opakovaným přejetím po plátku váleček zjemní
maso rovnoměrně a důkladně, na rozdíl od paličky
nebo tenderizeru je však zcela bezhlučný a navíc
hygienický.
To znamená, že při jeho použití, právě na rozdíl od
paličky nebo tenderizeru, šťáva z masa nestříká
a neznečistí pracovní plochu.
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189 Kč
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Váleček položte na plátek masa umístěný na krájecí
desce. Váleček k masu přitlačte a opakovaným
přejetím všemi směry maso z obou stran zjemněte.
Vhodný do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Snadné a rychlé zjemnění masa před tepelnou
úpravou.
• Nahrazuje paličku na maso i tenderizer.
• Bezhlučný a hygienický.
SLOVO DESIGNÉRA
DAVID VELEBA
„Aby zjemňování masa s válečkem GrandCHEF
bylo co nejdokonalejší, opatřil jsem jeho pracovní
část sto dvanácti speciálně tvarovanými zoubky.
Díky tomu je použití válečku komfortní a jeho
účinnost vysoká. Maso stačí přejet oběma směry
po obou stranách a bude dokonale připravené
k tepelné úpravě. Bez bouchání paličkou a s čistou
kuchyňskou linkou.“

Tichá a čistá práce

GrandCHEF
428736

Multifunkční lis na hamburgery

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu až 9 klasických hamburgerů
nebo hamburgerů s náplní.
MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Lis GrandCHEF je vynikající pro rychlou přípravu,
krátkodobé skladování a snadné odebírání
dokonale tvarovaných hamburgerů.
Lis je vybaven stupnicí pro lisování tenkých
hamburgerů o váze 100 g a stupnicí pro lisování
silnějších hamburgerů o váze 150 g.
Výhodou je, že si do zásoby můžete připravit
dostatečné množství hamburgerů a přímo v lisu
je hygienicky skladovat v lednici až do začátku
grilování.
S multifunkčním lisem zvládnete navíc pohodlně
i přípravu hamburgerů se sýrovou náplní.
Jednotlivé hamburgery skladované v lisu pohodlně
odeberete a dokonale vytvarované je dáte na
rozpálený gril. Po ugrilování budou mít všechny
vaše hamburgery jednotnou velikost.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Hamburgery bez náplně: Na spodní část lisu
nasaďte víčko a dovnitř vložte porci mletého masa.
Na maso položte tvarovací disk a stlačovacím
diskem s rukojetí rovnoměrným tlakem vytvarujte
hamburger. Na tvarovací disk umístěte další
porci masa a stejným způsobem vytvarujte další
hamburger. Dále postupujte stejně až do naplnění
lisu požadovaným množstvím hamburgerů.

Hamburgery jeden jako druhý

359 Kč

Hamburgery s náplní: Na stlačovací disk
s rukojetí nasaďte díl pro tvarování náplně. Do lisu
s nasazeným víčkem vložte porci mletého masa
o váze 100 g a pomocí stlačovacího disku s rukojetí
vytvarujte hamburger s důlkem uprostřed. Do
důlku vložte lžíci náplně, např. strouhaný sýr. Na
náplň rozprostřete porci mletého masa o váze
cca 50 g. Na maso s náplní položte tvarovací disk
a pomocí stlačovacího disku vytvarujte hamburger
s náplní. Dále postupujte stejně až do naplnění lisu
požadovaným množstvím hamburgerů s náplní.
Skladování hamburgerů: Na naplněný lis nasaďte
víčko a hamburgery skladujte v uzavřeném lisu
v lednici. Čištění: Lis rozložte, umyjte pod tekoucí
vodou a nechte oschnout, všechny díly jsou vhodné
do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Snadná a rychlá příprava dokonale tvarovaných
hamburgerů.
• Vhodné pro klasické i sýrem plněné
hamburgery.
• Stupnice pro tenké (100 g) a silnější
hamburgery (150 g).
• Hygienické skladování hamburgerů v lednici
a snadné odebírání z lisu při grilování.
SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Pro rodinné a sousedské grilovací párty jsem navrhl
Multifunkční lis na hamburgery GrandCHEF. Ten
umožňuje snadno vytvarovat dostatečné množství
stejných hamburgerů, hygienicky je skladovat
v lednici a postupně je z lisu odebírat a pohodlně
vkládat na gril. Lis je vhodný pro přípravu klasických
masových hamburgerů i masových hamburgerů
plněných sýrem. Je velmi dobře skladný, po použití
lze všechny jeho části skladovat uvnitř nádoby lisu.“
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HANDY
643894

Oddělovač skořápek

219 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadné odstranění vršku skořápky
vařených vajec.
MATERIÁL
Nerezavějící ocel, silikon, odolný plast.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Oddělovač skořápek HANDY je vítanou novinkou
pro servírování vajec vařených nahniličko, naměkko
i natvrdo.
Vejce v oddělovači při potřepání narazí díky
pohyblivému těžišti na kruhovou nerezovou čepel,
která rovnoměrně naruší jeho skořápku v horní
části tak, že ji lze při podávání snadno, rychle
a vcelku odstranit.
Vejce pak není třeba poklepávat lžičkou a drobné
kousky skořápky z něj obtížně odstraňovat.
Oddělovač skořápek HANDY je vhodný pro všechny
obvyklé velikosti slepičích vajec.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Uvařené vejce vložte širším koncem do
silikonového kloboučku, na užší konec vejce
ženým vejcem
nasaďte oddělovač. Oddělovač s vloženým
m dolů
a nasazeným kloboučkem směřujícím
ce na čepel
uchopte pevně do dlaně tak, aby vejce
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v oddělovači dobře doléhalo. Skořápku narušte
několikerým rázným potřepáním směrem nahoru
a dolů, v případě potřeby přidržujte oddělovač
i druhou rukou. Vejce vyjměte z oddělovače, vložte
do stojánku a horní část skořápky sloupněte.
Čistěte pod tekoucí vodou, oddělovač je vhodný do
myčky. Dobrý tip: Při oddělování skořápek menších
vařených vajec vkládejte vejce do silikonového
kloboučku užším koncem a do oddělovače koncem
širším.
HLAVNÍ VÝHODY
• Usnadňuje sloupnutí vršku skořápky vařených
vajec.
• Vhodné pro vejce vařená nahniličko, naměkko
i natvrdo.
• Oddělenou část skořápky lze při konzumaci
vajec snadno a rychle odstranit.
• Vhodný pro všechny obvyklé velikosti slepičích
vajec.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Kdo má rád vejce nahniličko podávaná ve stojánku,
ví, že loupání horní části skořápky bývá krkolomné.
Oddělovačem skořápek HANDY jsme tento problém
vyřešili. Na rozdíl od konkurenčních výrobků
jsem při jeho designování šel cestou maximální
závaží uvnitř
jednoduchosti s využitím pohyblivého
p
oddělovače.“

Odstranění skořápky nebylo nikdy snazší

PRESTO
420869

Úchyty pro krájení potravin, 3 velikosti

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro pohodlné, přesné a bezpečné krájení
potravin.
MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Úchyty pro krájení potravin PRESTO dodávané ve
3 velikostech umožňují pohodlné, přesné
a bezpečné krájení rolád, uzenin, sýrů, knedlíků,
ovoce, zeleniny, pečiva apod.
Krájené pokrmy mohou být studené i horké, horké
pokrmy s nasazeným úchytem při krájení nepálí.
Díky rovnému a plynulému řezu vedenému kolmo
podél svislého okraje úchytu se drolivější potraviny
při krájení nerozpadají a s pomocí úchytů můžete
snadno připravit i tenké plátky.
V horní části každého úchytu je průhledná plocha
pro kontrolu délky zbývajícího krájeného pokrmu.
Úchyty pro krájení potravin PRESTO můžete po
použití vložit vzájemně do sebe a spojit je v jeden
celek, jsou perfektně skladné.

Pohodlné a bezpečné krájení

189 Kč

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Úchyt nasaďte na potravinu tak, aby dosedl na
krájecí desku a posunutím úchytu zvolte sílu plátku.
Úchyt stiskněte a podle svislého okraje úchytu
potravinu ukrojte. Vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Přesné, bezpečné a pohodlné krájení potravin.
• Krájené pokrmy se nerozpadají.
• Lze snadno připravit i rovnoměrné tenké plátky.
• Úchyty jsou stohovatelné a perfektně skladné.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Když jsem viděl svého syna, jak se poprvé pokouší
ukrojit plátek chleba, měl jsem přirozeně obavy, že
se může snadno poranit. Ani výsledek jeho snahy za
moc nestál. Tak jsem si řekl, že zkusím navrhnout
a zkonstruovat univerzální krájecí pomůcku nejenom
pro děti, ale i pro dospělé kuchaře a kuchařky.
Takovou, která usnadní krájení různých druhů
pečiva, ale i uzenin a zeleniny. Zároveň bylo jasné, že
musí jít o výrobek, který nebude náročný na výrobu,
jeho použití bude jednoduché a bezpečné a zároveň
nebude zabírat místo v kuchyni.“
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PROVENCE
385412
385420
385424
385428
385432

Sada talířů, 12 ks
Dezertní talíř ∅ 20 cm
Mělký talíř ∅ 27 cm
Hluboký talíř ∅ 23 cm
Hrnek 320 ml

CHARAKTERISTIKA
Elegantní jídelní nádobí s atraktivním dekorem.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního porcelánu. 2 roky záruka.
VLASTNOSTI
Nová linie porcelánového nádobí PROVENCE vyniká
svým atraktivním dekorem s motivem levandule.
Talíře PROVENCE jsou dodávány v sadě 12 ks
a jednotlivě.

2 599 Kč
139 Kč
229 Kč
179 Kč
159 Kč
HLAVNÍ VÝHODY
• Nová linie nádobí s originálním atraktivním
dekorem.
• Vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky.
SLOVO GRAFICKÉHO DESIGNÉRA
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ
„Oblíbenou ikonou jižní Francie jsou velké
levandulové záhony. A právě tuto voňavou rostlinku
jsem vybrala jako stěžejní motiv, který dal nové
linii jméno PROVENCE. Drobné akvarelové kvítky
v různých kompozicích zdobí celý jídelní servis
a připomínají teplé letní dny.“

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Vhodné do mikrovlnné trouby a do myčky.

385412

4×

4×

4×

385420

385424

385432
385428
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Stolování s chutí Provence

NIKKO
389510
389520
389530
389532

Jídelní hůlky s podložkou, 6 setů
Podložka na sushi 24 × 24 cm
Napařovací košík bambusový ∅ 20 cm, dvoupatrový
Podložky do napařovacího košíku, 50 ks

CHARAKTERISTIKA
Nová linie výrobků pro přípravu pokrmů exotické
kuchyně.
MATERIÁL
Bambusové dřevo a papírové podložky do
napařovacího košíku. 2 roky záruka.
VLASTNOSTI
TESCOMA uvádí na trh novou linii výrobků NIKKO
zaměřených na přípravu pokrmů exotické kuchyně.
Tvoří ji jídelní hůlky s podložkami, rolovací podložka
na sushi, bambusový napařovací košík a papírové
podložky do napařovacího košíku.
Jídelní hůlky s podložkami NIKKO zahrnují 6 párů
bambusových hůlek s originálním autorským
dekorem a 6 podložek.
Bambusová podložka NIKKO je vynikající pro
snadnou přípravu dokonale tvarovaného tradičního
japonského rolovaného sushi.
Bambusový košík NIKKO se 2 napařovacími
nádobami a víkem umožňuje zdravé vaření pokrmů
v páře bez použití tuků. Je ideální zejména pro
delikátní tepelnou úpravu ryb, zeleniny, knedlíčků
s náplní apod.
Papírové podložky s nepřilnavým povrchem
chrání Napařovací košík bambusový NIKKO před
znečištěním během vaření.

209 Kč
109 Kč
699 Kč
69 Kč

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Napařovací košík bambusový NIKKO ∅ 20 cm,
dvoupatrový: Do košíku vkládejte jen přiměřeně
velké nebo naporcované potraviny tak, aby všechny
části košíku po složení do sebe zapadaly. Pokrmy
vyžadující delší tepelné zpracování připravujte ve
spodní nádobě. Do woku nebo pánve o průměru
alespoň 26 cm nalijte tolik vody, aby se její hladina
nedotýkala perforovaného dna spodní nádoby
košíku a vodu přiveďte k varu. Naplněný košík
s nasazeným víkem vložte do nádoby s vařící
vodou, snižte výkon sporáku a pokrmy připravte
podle konkrétního receptu. Čistěte pod tekoucí
vodou.
HLAVNÍ VÝHODY
• Nová linie výrobků pro přípravu pokrmů
exotické kuchyně.
• Odolné bambusové jídelní hůlky s originálním
dekorem a podložkami.
• Tradiční bambusová rolovací podložka na sushi.
• Dvoupatrový bambusový napařovací košík
s víkem.
• Podložky chrání bambusový košík před
znečištěním při vaření.
SLOVO DESIGNÉRA
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ
„Jídelní hůlky jsou tradičním prvkem stolování ve
východní Asii. Proto jsem inspiraci pro jejich dekor
hledala právě v asijském umění. Použité motivy
vycházejí z tradiční japonské výšivky ‚sashiko‘
kombinované s moderní technikou ‚blackwork‘.“

Podložky jsou určené pro jednorázové použití,
vhodné i pro ostatní kulaté bambusové košíky
odpovídající velikosti.

bamboo

Šikovná výbava pro milovníky asijské kuchyně
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Jídelní hůlky s podložkou
NIKKO, 6 setů

Podložka na sushi
NIKKO 24 × 24 cm

Napařovací košík bambusový
NIKKO ∅ 20 cm, dvoupatrový

Podložky do napařovacího košíku
NIKKO, 50 ks
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SIENA
388410
388414
388418

199 Kč
289 Kč
219 Kč

Dezertní talíř ∅ 21 cm
Mělký talíř ∅ 27 cm
Hluboký talíř ∅ 19 cm

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní keramické talíře pro každodenní i sváteční
stolování.

sebe vzájemně mírně liší, každý talíř linie SIENA je
tedy originál.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Nádobí SIENA je vynikající pro každodenní
stolování, vhodné do mikrovlnné trouby a do
myčky. Pro dlouhodobé udržení unikátního vzhledu
doporučujeme nádobí SIENA umývat ihned po
použití.

MATERIÁL
Prvotřídní keramika s odolnou glazurou.
VLASTNOSTI
Nabídku keramických glazovaných talířů
rozšiřujeme o nové jídelní talíře SIENA.

HLAVNÍ VÝHODY
• Kvalitní keramické talíře s atraktivní a odolnou
glazurou, každý kus je originál.
• Vhodné pro každodenní i sváteční stolování.
• Vhodné do mikrovlnné trouby a do myčky.

Ruční výroba keramického nádobí SIENA
dává každému talíři této linie punc originality
a jedinečnosti.
Společně s unikátní povahou glazurovaného
povrchu se barevné odstíny jednotlivých talířů od

Dezertní talíř
SIENA ∅ 21 cm

Mělký talíř
SIENA ∅ 27 cm

Hluboký talíř
SIENA ∅ 19 cm

Originální nádobí v netradiční barvě
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PRESTO
420573
420577
420583

Napichovátka bambusová 9 cm, 50 ks
Špejle bambusové s hrotem 30 cm, 100 ks
Napichovátka bambusová 18 cm, 50 ks

39 Kč
49 Kč
49 Kč

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní bambusová napichovátka a špejle pro
domácí použití.

s délkou 9 cm jsou ideální pro přípravu a podávání
chuťovek. Velká napichovátka s délkou 18 cm pro
přípravu a podávání špízů, hamburgerů apod.

MATERIÁL
Bambusové dřevo. 2 roky záruka.

Bambusové špejle s hrotem o délce 30 cm jsou
dodávány v balení 100 ks.

VLASTNOSTI
V linii PRESTO uvádíme na trh napichovátka
a špejle z odolného bambusového dřeva.

HLAVNÍ VÝHODY
• Napichovátka dvou velikostí a špejle s hrotem
z odolného bambusového dřeva.
• Vynikající pro podávání chuťovek, hamburgerů,
přípravu špízů apod.

Napichovátka PRESTO jsou k dispozici ve dvou
velikostech v balení po 50 ks. Menší napichovátka

Napichovátka
bambusová
PRESTO
9 cm, 50 ks

Špejle bambusové
s hrotem PRESTO
30 cm, 100 ks

Napichovátka
bambusová
PRESTO
18 cm, 50 ks
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„Píchnou“ vám s přípravou pohoštění

PRESIDENT
909121

Ochranná fólie pro kontaktní gril, 2 ks

CHARAKTERISTIKA
Ochrání Kontaktní gril PRESIDENT před znečištěním.
MATERIÁL
Žáruvzdorná syntetická tkanina s antiadhezním
povrchem odolná do 260 °C. 2 roky záruka.
VLASTNOSTI
Ochranná fólie pro Kontaktní gril PRESIDENT
dodávaná v balení 2 ks ochrání grilovací desky před
znečištěním a připáleninami při grilování.
Fólie jsou vynikající pro použití při zapékání
sýrových toastů, grilování masa, ryb i zeleniny.
S ochrannými fóliemi sýrová náplň ani výpek
nestékají na grilovací plochy a nepřipalují se.
Díky fóliím je pravidelné čištění Kontaktního grilu
PRESIDENT mnohem snazší a pohodlnější.
Fólie jsou vhodné pro kontaktní grilování, tedy
grilování se sklopenou grilovací deskou i pro tzv.
BBQ grilování, tedy grilování na rozloženém grilu.
Ochranné fólie pro Kontaktní gril PRESIDENT lze
snadno vyčistit a jsou určeny pro dlouhodobé
opakované používání.

Čistý gril bez práce

129 Kč

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Kontaktní grilování: Gril otevřete a fólii umístěte na
spodní grilovací desku tak, aby její okraje kopírovaly
obvod desky. Na fólii položte pokrm, gril uzavřete
a zapékejte nebo grilujte obvyklým způsobem.
BBQ grilování: Fólie umístěte na obě grilovací
desky a pokrmy připravte obvyklým způsobem.
Dobrý tip: Pro snadné odebrání grilovaných
pokrmů přiložte ke grilovací desce dřevěné krájecí
prkénko nebo podnos či talíř s nízkým okrajem
a fólii i s připravenými pokrmy na ně pomocí úchytu
na fólii přesuňte. Upozornění: Fólie nesmí být
vystavena otevřenému ohni, je určena výhradně pro
použití v elektrickém Kontaktním grilu PRESIDENT.
Čištění: Před prvním a po každém použití
opláchněte fólie pod tekoucí vodou s přídavkem
saponátu a nechejte oschnout.
HLAVNÍ VÝHODY
• Spolehlivě ochrání Kontaktní gril PRESIDENT
před znečištěním.
• Vynikající k přípravě sýrových toastů,
grilovaného masa, ryb i zeleniny.
• Vhodné pro kontaktní grilování i BBQ grilování.
• Fólie se snadno čistí, jsou určeny pro
dlouhodobé opakované používání.
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FEELWOOD
637618
637642

Vařečka hnětací
Kleště s magnetem 20 cm

CHARAKTERISTIKA
Vařečka s otvorem pro snadné a rychlé hnětení těst.
Kleště s magnetem pro snadnou a bezpečnou
manipulaci s opečenými toasty.
MATERIÁL
Vysoce odolné dřevo gumovníku brazilského.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Vařečka hnětací a kleště s magnetem rozšiřují
sortiment moderního dřevěného kuchyňského
nářadí FEELWOOD.
Vařečka s velkým otvorem je vynikající pro snadné
a rychlé hnětení těst.
Kleště s magnetem slouží pro bezpečné vyjímání
opečených horkých toastů z topinkovačů,
výborné jsou i při vyjímání horkých sendvičů ze
sendvičovače.
Pro komfortní odkládání přímo na nerezový povrch
Topinkovače PRESIDENT (kód 909110) nebo
ostatních topinkovačů s ocelovým pláštěm jsou
kleště FEELWOOD opatřeny magnetem.
Kleště není nutné skladovat v zásuvkách, zůstávají
přichyceny na topinkovači, jsou stále připravené
k použití a perfektně skladné.

637618
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119 Kč
99 Kč
ČIŠTĚNÍ
Čistěte pod tekoucí vodou, nemyjte v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
• Masivní dřevěná vařečka s otvorem pro snadné
hnětení těst.
• Dřevěné pinzetové kleště pro bezpečné
vyjímání horkých toastů z topinkovače.
• Kleště jsou opatřeny magnetem a lze je
odkládat na nerezový povrch topinkovače.
• Ideální pro používání s Topinkovačem
PRESIDENT.
SLOVO DESIGNÉRA
DARJA ŠKODOVÁ, MARTIN KOVAL
„Při navrhování Vařečky hnětací FEELWOOD
jsem vycházela z možností tradičního přírodního
dřevěného materiálu s cílem moderního tvarového
pojetí i zachování dokonalé funkčnosti.
Kleště s magnetem FEELWOOD pro bezpečnou
manipulaci s právě opečenými tousty jsou vždy po
ruce, protože dobře drží na magneticky vodivém
plášti toustovače. Jsou tedy přirozeně ideálním
doplňkem Topinkovače PRESIDENT s jeho
charakteristickým luxusním nerezovým povrchem.
Kleště odložené na topinkovači nebudete muset
hledat v šuplících, budete je mít při každé přípravě
toastů po ruce a díky kompaktnímu tvaru nebudou
nikdy překážet.“

637642

Odolné, stylové, praktické!

SENSE
899075

Souprava pro pěstování bylinek, meduňka

CHARAKTERISTIKA
Souprava pro pěstování meduňky v domácí
kuchyni.
MATERIÁL
Semínka a půdní substrát v bio kvalitě, plastový
květináč s víčkem.
VLASTNOSTI
Souprava pro pěstování bylinek se semínky
meduňky doplňuje sortiment pěstebních
bylinkových souprav s kuchařskými bylinkami
SENSE.
Součástí soupravy jsou semínka meduňky,
půdní substrát v bio kvalitě a designový květináč
s víčkem, který slouží jako miska pod květináč.

79 Kč

Díky soupravám SENSE a Pěstírně bylinek SENSE
si naši zákazníci mohou užívat svých vlastních
čerstvých bylinek i mimo jejich přirozené vegetační
období.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Substrát nasypte do květináče a všechna semínka
ze sáčku vysejte cca 0,4 cm hluboko. Po vysetí
květináč umístěte na teplé světlé místo nebo
do Pěstírny bylinek SENSE a substrát udržujte
přiměřeně vlhký.
HLAVNÍ VÝHODY
• Kompletní souprava pro pěstování meduňky
v domácí kuchyni.
• Semínka meduňky, půdní substrát v bio kvalitě
a designový květináč.
• Ideální pro použití v Pěstírně bylinek SENSE.

Plastový květináč s vysetou meduňkou je ideální
pro použití v Pěstírně bylinek SENSE (kód 899082).

Není nad čerstvé bylinky
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4FOOD
897040

Svačinové sáčky papírové 22 × 19 cm, 50 ks

CHARAKTERISTIKA
Univerzální svačinové sáčky do školy, zaměstnání
i na cesty.
MATERIÁL
Plně kompostovatelný papír. 2 roky záruka.
VLASTNOSTI
Univerzální svačinové sáčky 4FOOD nepropustí
mastnotu. Jsou proto vynikající pro hygienické
skladování a bezpečné přenášení pokrmů včetně
uzenin, sýrů a smažených pokrmů.
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59 Kč

Papírové sáčky jsou plně kompostovatelné. Po
použití je můžete zužitkovat v zahradním kompostu
nebo odkládat do bio odpadu či směsného
komunálního odpadu.
HLAVNÍ VÝHODY
• Univerzální papírové sáčky, které nepropustí
mastnotu.
• Vhodné pro svačiny včetně uzenin, sýrů
a smažených pokrmů.
• Plně kompostovatelné, ekologické.

Do školy, na výlet i do práce

LAGOON
903650
903652

Odkládací miska na sprchovou tyč
Odkládací miska na sprchovou tyč, velká

CHARAKTERISTIKA
Univerzální odkládací misky na sprchovou tyč.
MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Ucelenou linii koupelnových doplňků LAGOON
pro přehledné uspořádání a komfortní používání
toaletních potřeb v koupelně rozšiřujeme o dvě
praktické odkládací misky určené pro jinak
nevyužitý prostor na sprchových tyčích.
Obě misky LAGOON slouží pro odkládání mýdla
a kosmetických potřeb ve sprše. Malá i velká
odkládací miska LAGOON jsou univerzální, vhodné
pro uchycení na sprchové tyče všech obvyklých
průměrů.
Přichycení misky je snadné. Pro přichycení na užší
sprchové tyče se posuvný aretační díl zasune do
drážek misky v jedné pozici, pro přichycení na širší
sprchové tyče v pozici opačné.
Aretační díl je opatřen protiskluzovým povrchem,
přichycení odkládacích misek LAGOON ke
sprchovým tyčím je pevné a stabilní. Perforované
dno odvádí z misek vlhkost.

903650

129 Kč
219 Kč

POUŽITÍ
Z odkládací misky vyjměte aretační díl a dle
průměru sprchové tyče jej k zadní části kulaté
sprchové tyče umístěte takto: pro uchycení na tyč
o průměru od 18 do 21 mm tak, aby k tyči doléhal
malý výkroj aretačního dílu, pro uchycení na tyč
o průměru od 19 do 25 mm tak, aby k tyči doléhal
velký výkroj. Na aretační díl doléhající ke sprchové
tyči nasaďte misku a jejím posunutím proti
aretačnímu dílu misku ke sprchové tyči upevněte.
HLAVNÍ VÝHODY
• Ucelený program praktických výrobků do
koupelen.
• Přehledné uspořádání toaletních potřeb
v jednotném designu.
• Všechny výrobky s dokonale promyšlenými
funkčními prvky.
SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Cílem produktové řady LAGOON je nabídnout
zákazníkům možnost sjednotit vizuálně všechny
běžně používané koupelnové doplňky tak, aby svým
designem i barevností příliš nevyčnívaly a přirozeně
doplnily každou koupelnu. Střídmý zaoblený design
bez ostrých hran je důležitý především z funkčního
hlediska, protože se dá velice snadno rozebrat
a vyčistit. Linie LAGOON zachovává otevřený prostor
pro rozšíření o další koupelnové a toaletní doplňky
v jednotném designu.“

903652

Koupelna v jednotném designu
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CLEAN KIT
900729

Míčky do sušičky, 2 ks

CHARAKTERISTIKA
Pro rychlejší a dokonalejší sušení prádla v sušičkách.
MATERIÁL
Odolný plast. 2 roky záruka.
VLASTNOSTI
Míčky do sušičky CLEAN KIT načechrávají
a přirozeně změkčují prádlo v sušičkách a zkracují
dobu jeho sušení.

129 Kč
Jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadného
odolného plastu, určeny pro dlouhodobé
opakované použití.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Míčky vložte spolu s vypraným prádlem do
sušičky a nechte v sušičce po celou dobu sušení.
Uchovávejte mimo dosah dětí, není určeno jako
hračka pro domácí zvířata.
HLAVNÍ VÝHODY
Načechrávají a přirozeně změkčují prádlo
v sušičkách prádla a zkracují dobu sušení.
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Pro načechrané a měkké prádlo

FANCY HOME
899825.11
899825.36
899826.11
899826.36

Organizér na ponožky a spodní prádlo 40 × 18 × 10 cm, smetanová

179 Kč

Organizér na ponožky a spodní prádlo 40 × 18 × 10 cm, cappuccino

179 Kč

Organizér na ponožky a spodní prádlo 40 × 35 × 10 cm, smetanová

219 Kč

Organizér na ponožky a spodní prádlo 40 × 35 × 10 cm, cappuccino

219 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro přehledné skladování ponožek a spodního
prádla s úsporou místa.
MATERIÁL
Prodyšný syntetický materiál s kvalitním zipem.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Malý a velký organizér umožňují skladovat ponožky
a spodní prádlo přehledně a s úsporou místa.

Oba organizéry lze snadno složit a skladovat
s úsporou místa.
ČIŠTĚNÍ
Čistěte vlhkou utěrkou a nechte uschnout, neperte
v pračce.
HLAVNÍ VÝHODY
• Přehledné skladování ponožek a spodního
prádla s úsporou místa.
• Perfektně skladné, lze snadno složit.

Malý organizér má pro uložení ponožek a prádla
10 stejně velkých oddílů, velký organizér 20 oddílů.

899825

899826

Už žádné hledání ponožek!
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Kód

Název

objednávkový list
Cena v Kč

909060

Kuchyňský robot PRESIDENT

14 990

906230

Multifunkční kapesní nůž MOVE

389

906234

Multifunkční kapesní nůž MOVE, velký

439

906250

Cestovní organizér na kuchyňské potřeby MOVE

799

884554

Keramický brusný kámen AZZA

623264

Forma na dort rozkládací DELÍCIA ∅ 26 cm, s poklopem

699

630344

Dávkovač na med a sirup DELÍCIA

319

630103

Tvarovací šablony DELÍCIA, 3 ks

199

630556

Podložky pro přípravu dortů DELÍCIA, 3 ks

199

630705

Papír na pečení kulatý DELÍCIA ∅ 20 cm, 20 ks

59

630706

Papír na pečení kulatý DELÍCIA ∅ 23 cm, 20 ks

69

630708

Papír na pečení kulatý DELÍCIA ∅ 27 cm, 20 ks

89

629431

Forma 10 medvídků DELÍCIA SiliconPRIME

599

899508

Závěsný držák sáčku na odpadky FlexiSPACE

189

899509

Závěsný zásobník na sáčky FlexiSPACE

299

899516

Závěsná lišta nastavitelná FlexiSPACE 280 – 420 mm

149

899477

Zásobník na kořenky FlexiSPACE 148 × 148 mm

119

899487

Stojan na láhve a plechovky FlexiSPACE 284 × 125 mm

129

428309

Váleček na maso GrandCHEF

189

428736

Multifunkční lis na hamburgery GrandCHEF

359

643894

Oddělovač skořápek HANDY

219

420869

Úchyty pro krájení potravin PRESTO, 3 velikosti

189

1 199
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Kód

objednávkový list

Název

Cena v Kč

385412

Sada talířů PROVENCE, 12 ks

385420

Dezertní talíř PROVENCE ∅ 20 cm

139

385424

Mělký talíř PROVENCE ∅ 27 cm

229

385428

Hluboký talíř PROVENCE ∅ 23 cm

179

385432

Hrnek PROVENCE 320 ml

159

388410

Dezertní talíř SIENA ∅ 21 cm

199

388414

Mělký talíř SIENA ∅ 27 cm

289

388418

Hluboký talíř SIENA ∅ 19 cm

219

389510

Jídelní hůlky s podložkou NIKKO, 6 setů

209

389520

Podložka na sushi NIKKO 24 × 24 cm

109

389530

Napařovací košík bambusový NIKKO ∅ 20 cm, dvoupatrový

699

389532

Podložky do napařovacího košíku NIKKO, 50 ks

69

420573

Napichovátka bambusová PRESTO 9 cm, 50 ks

39

420577

Špejle bambusové s hrotem PRESTO 30 cm, 100 ks

49

420583

Napichovátka bambusová PRESTO 18 cm, 50 ks

49

909121

Ochranná fólie pro kontaktní gril PRESIDENT, 2 ks

129

637618

Vařečka hnětací FEELWOOD

119

637642

Kleště s magnetem FEELWOOD 20 cm

99

899075

Souprava pro pěstování bylinek SENSE, meduňka

79

897040

Svačinové sáčky papírové 4FOOD 22 × 19 cm, 50 ks

59

903650

Odkládací miska na sprchovou tyč LAGOON

129

903652

Odkládací miska na sprchovou tyč LAGOON, velká

219

2 599
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Kód

900729

Název

objednávkový list
Cena v Kč

Míčky do sušičky CLEAN KIT, 2 ks

129

899825.11

Organizér na ponožky a spodní prádlo
FANCY HOME 40 × 18 × 10 cm, smetanová

179

899825.36

Organizér na ponožky a spodní prádlo
FANCY HOME 40 × 18 × 10 cm, cappuccino

179

899826.11

Organizér na ponožky a spodní prádlo
FANCY HOME 40 × 35 × 10 cm, smetanová

219

899826.36

Organizér na ponožky a spodní prádlo
FANCY HOME 40 × 35 × 10 cm, cappuccino

219

Neručíme za případné tiskové chyby.

KS

pouze pro interní použití ﬁrmy TESCOMA

