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GrandCHEF
908670

Sendvičovač

CHARAKTERISTIKA
Pro dokonale zapečené sendviče z malých
i velkých plátků toastového chleba.
MATERIÁL
Kvalitní kov s odolnou povrchovou úpravou
a tepelně odolný plast. 2 roky záruka.
VLASTNOSTI
Sendvičovač GrandCHEF je kvalitní přístroj
pro přípravu dokonale zapečených sendvičů.
Zapékací desky s prvotřídním antiadhezním
povlakem jsou tvarovány tak, že v nich lze snadno
a rychle připravit buď 2 ks malých, nebo 2 ks
velkých zapékaných sendvičů, tzn. sendvičů
připravovaných z malých nebo z velkých plátků
toastového chleba.
Sendvičovač GrandCHEF je na rozdíl od řady
konkurenčních výrobků vybavený samostatným
tlačítkem pro zapnutí a vypnutí přístroje.
To znamená, že po ukončení přípravy sendvičů není
třeba vypínat přístroj odpojením napájecího kabelu
ze zástrčky, jak je běžné u jiných sendvičovačů.
POUŽITÍ
Na spodní zapékací desku umístěte dva naplněné
sendviče připravené z malých nebo velkých plátků
toastového chleba. Ujistěte se, že vložené sendviče

Pro malé i velké sendviče

1 699 Kč
nepřesahují vnitřní okraje zapékacích desek. Víko
zavřete, zajistěte je zámkem a sendviče nechte
zapéct. Příprava zapékaných sendvičů obvykle trvá
do 3 minut. Dobu zapékání lze upravit podle typu
použitého pečiva a druhu náplně nebo osobní chuti.
HLAVNÍ VÝHODY
• Špičkový přístroj pro přípravu sendvičů
z malých i velkých plátků toastového chleba.
• Zapékací desky s prvotřídním antiadhezním
povlakem.
• S tlačítkem pro zapnutí a vypnutí přístroje.
SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
MAREK STIBORA
Namísto univerzálního modelu s výměnnými
deskami jsme se v linii GrandCHEF rozhodli
vyvinout a uvést na trh přístroj zaměřený výhradně
na přípravu dokonale zapečených toastů. Vysoký
výkon (900 W) a topná tělesa implementovaná
přímo v masívních zapékacích deskách zajistí
rychlou přípravu perfektně křupavých toastů jak
z malých, tak z velkých plátků sendvičového chleba.
Bonusem pro zákazníky je i samostatné tlačítko pro
zapnutí a vypnutí ohřevu, které u většiny domácích
sendvičovačů nebývá standardním prvkem výbavy.
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DELÍCIA
622212

Keramická forma srdce

1 199 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro snadnou a rychlou přípravu originální domácí
bábovky ve tvaru srdce.

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Keramická forma srdce DELÍCIA je vhodná
do všech typů trub. Je vhodná do myčky.

MATERIÁL
Vyrobena ze silnostěnné keramiky s kvalitní
dvoubarevnou glazurou, sytě červenou barvou
vně a smetanovou uvnitř formy. 3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Masivní silnostěnná keramická forma, ve které
se bábovka propéká rovnoměrně.
• Hotová bábovka má dokonale prokreslené detaily.
• Atraktivní dvoubarevná glazura, forma může sloužit
i jako kuchyňská dekorace.
• Vyladěný a vyzkoušený recept pro přípravu domácí
bábovky.

VLASTNOSTI
V masivní keramické formě DELÍCIA připravíte
domácí bábovku s dokonale propracovanými
detaily ve tvaru srdce.
Glazura formy DELÍCIA má přirozeně antiadhezní
vlastnosti, a proto z ní bábovku ve tvaru srdce
snadno vyklopíte.
V balení najdete také původní recept na dokonale
tvarovanou domácí „srdcovou“ bábovku.
Keramická forma srdce doplňuje oblíbené
keramické formy beránek, vánočka, bábovka
a toastový chléb DELÍCIA.
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SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
Při navrhování formy na pečení DELÍCIA jsem
dbal především na to, aby bylo použití formy, tedy
manipulace s ní i její plnění, co nejsnazší.
A pochopitelně také, aby hotová bábovka z formy
ve tvaru srdce byla svůdná přímo k nakousnutí.

Forma, která chytne za srdce

DELÍCIA
630834

Servírovací podnos na dort ∅ 31 cm, porcelánový

CHARAKTERISTIKA
Luxusní podnos pro servírování dortů a moučníků.
MATERIÁL
Prvotřídní porcelán. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Masivní porcelánová plocha s kvalitní glazurou
a elegantní design výrobku předurčují podnos
DELÍCIA k servírování slavnostních dortů a moučníků.
Podnos s průměrem 31 cm je ideální pro použití
s Poklopem kulatým DELÍCIA ∅ 29 cm (kód 630836).
Moučníky servírované na porcelánovém podnosu,
zakryté kulatým poklopem s nastavitelnou ventilací
DELÍCIA jsou chráněny před osycháním
i nečistotami a vydrží déle svěží.

1 199 Kč

HLAVNÍ VÝHODY
• Reprezentativní porcelánový podnos
pro servírování dortů a moučníků.
• Ideální v kombinaci s Poklopem kulatým
DELÍCIA ∅ 29 cm.
SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
Už samotný použitý materiál, tedy porcelán,
mě naváděl ke klasickému tvaru stojanu. Právě
tradiční kulatý stojan totiž nejlépe poslouží jak při
sestavování, tak při zdobení dortu. Drážka po obvodu
podnosu zachytí drobky vzniklé při krájení a zároveň
do ní skvěle zapadne Kulatý poklop DELÍCIA. Stojan
s poklopem pak tvoří vynikající pár pro prezentaci
i podávání cukrářských dobrot a laskomin.

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Servírovací podnos čistěte pod tekoucí vodou
a osušte, nemyjte v myčce.

Ideální v kombinaci s Poklopem
kulatým DELÍCIA ∅ 29 cm.

Noblesní porcelánový podnos
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DELÍCIA
630833

Etažérka skleněná 3patrová

CHARAKTERISTIKA
Elegantní etažérka se skleněnými talíři
pro servírování cukrovinek a chuťovek.
MATERIÁL
Odolné sklo a kov. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Nová etažérka DELÍCIA má 3 nad sebou umístěné
talíře z odolného čirého skla.
Je vynikající pro slavnostní servírování cukrovinek
nebo chuťovek i pro každodenní servírování ovoce
apod.

999 Kč
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Talíře a stojánek vyjměte z obalu, odstraňte
přepravní pojistku a etažérku sestavte podle
návodu. Skleněné talíře jsou vhodné do myčky,
kovové části v myčce nemyjte.
HLAVNÍ VÝHODY
• Etažérka se skleněnými talíři pro sváteční
i každodenní použití.
• Stabilní a pevná konstrukce, snadné složení
i rozložení, skladná.
• Skleněné talíře jsou vhodné do myčky.

Skleněnou etažérku DELÍCIA lze snadno rozložit
i složit, je perfektně skladná.

∅ 17 cm

∅ 21 cm

∅ 25 cm
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Moderní designová etažérka

ONLINE
900823
900824
900825
900826
900885
900887
900892
900838
900839
900840
900841
900868

Stojánek na ubrousky
Stojánek na kořenky a dochucovadla
Zásobník na papírové kapesníky
Zásobník na čajové sáčky
Stojan na papírové utěrky
Zásobník na příbory
Krájecí deska na chléb
Dóza na potraviny 10 cm
Dóza na potraviny 14 cm
Dóza na potraviny 18 cm
Dóza na potraviny 28 cm
Džbán s víčkem 1,0 l

439 Kč
439 Kč
529 Kč
499 Kč
679 Kč
539 Kč
999 Kč
279 Kč
299 Kč
319 Kč
379 Kč
399 Kč

900824

900825
900823

900826

900885

900892

900887
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CHARAKTERISTIKA
Designové doplňky do kuchyně s dominantním
využitím přírodního bambusu.
MATERIÁL
Přírodní bambusové dřevo, borosilikátové sklo,
prvotřídní keramika, kvalitní kov, odolný plast.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
TESCOMA přichází s uceleným sortimentem výrobků
pro umístění a používání na kuchyňské lince nebo
přímo na jídelním stole.
Charakteristické tvarosloví této řady s akcentovaným
využitím přírodního bambusového dřeva (navazuje
na Chlebovku ONLINE) vnáší do každé domácnosti
atraktivní jednotící prvek.
Stojánek na ubrousky ONLINE je vynikající pro
přehledné uložení a snadné odebírání ubrousků
a jejich pohodlné přenášení.
Stojánek na kořenky a dochucovadla ONLINE
je vynikající pro stolování i vaření. Je dostatečně
prostorný a snadno se přenáší.
Do Zásobníku na papírové kapesníky ONLINE
s bambusovým víkem uložíte kapesníky v nízkých
i vysokých krabicích.
Zásobník na čajové sáčky ONLINE s bambusovým
víkem slouží k přehlednému uložení porcovaných čajů.
Díky přepážce s 6 oddíly pojme až 60 čajových sáčků
nebo například různé druhy cukrovinek.
Stojan na papírové utěrky ONLINE z porvotřídní
keramiky a přírodního bambusu je určen pro role
všech běžných velikostí. Odebírání utěrek z role je
snadné a plynulé díky brzdicímu silikonovému kroužku.
V keramickém Zásobníku na příbory ONLINE
s kvalitní glazurou a bambusovou přepážkou
se 3 oddíly uložíte přehledně jídelní nože, vidličky,
lžíce apod. a připravíte je ke stolování.

Masivní dvoudílná Krájecí deska na chléb ONLINE
z vysoce odolného bambusového dřeva je ideální
pro komfortní a bezpečné krájení chleba a pečiva.
Prostorná krájecí plocha s otvory propustí drobky
z pečiva do spodní části desky, ze které je snadno
vysypete.
Dózy na potraviny ONLINE s bambusovým víčkem
dodávané ve 4 velikostech jsou ideální pro skladování
zrnkové kávy, sypaných čajů, těstovin apod. Nádoba
z kvalitního kovu má odolnou povrchovou úpravu,
víčko je opatřeno silikonovým těsněním.
Džbán s víčkem ONLINE 1,0 l ze žáruvzdorného
borosilikátového skla a přírodního bambusu je vhodný
pro přípravu a podávání studených i horkých nápojů.
Nádoba má ideální velkost k umístění do dveří lednice
a lze ji využít pro skladování a podávání chlazených
nápojů.
ČIŠTĚNÍ
Skleněné a plastové části výrobků lze mýt v myčce nádobí.
HLAVNÍ VÝHODY
• Designové kolekce s dominantním využitím
přírodního bambusového dřeva.
• Pro stálé umístění a používání na kuchyňské
lince nebo jídelním stole.
• Přináší do domácnosti atraktivní jednotný punc.
SLOVO ŠÉFDESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
Novinky ONLINE tvoří výrobky, které jsou v kuchyni
používány běžně a pravidelně. Proto je nepraktičtější
mít je umístěny přímo na kuchyňské lince nebo v její
blízkosti, kde jsou stále po ruce. Rozsáhlá kolekce
novinek ONLINE je vizuálně sjednocena jednoduchými
tvary se zaoblenými hranami. Cílem bylo, aby každý
z výrobků splynul s jakýmkoliv interiérem kuchyně.
Proto jsme pro celou linii zvolili univerzální barevný
krémový odstín v kombinaci s přírodním bambusovým dřevem.

900868
900841

900840
900839
900838
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Ucelená elegantní linie

FANCY HOME
899940
899942
899944
899946
899956
899966
899967
899968
899880
899881

Kartáč na obuv
Kartáček na obuv
Kartáč na semišovou obuv
Kartáč na obuv lešticí
Lžíce do bot
Osvěžovač obuvi
Náplň do osvěžovače obuvi, růže, 2 ks
Náplň do osvěžovače obuvi, levandule, 2 ks
Čisticí váleček na textil
Náhradní role pro čisticí váleček, 2 ks

89 Kč
69 Kč
89 Kč
139 Kč
199 Kč
99 Kč
69 Kč
69 Kč
79 Kč
49 Kč

899942

899940

899946

899944

899880

899966

899968

899881

899967
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CHARAKTERISTIKA
Nová skupina výrobků pro péči o obuv a oděvy.
MATERIÁL
Odolný plast. Štětiny kartáčů ze syntetických vláken
nebo ze směsi přírodních a syntetických vláken.
VLASTNOSTI
TESCOMA rozšiřuje sortiment FANCY HOME
zaměřený na domácnost o skupinu výrobků
určenou k péči o obuv a oděvy.
Kartáč na obuv FANCY HOME snadno odstraní
z obuvi prach a zaschlé nečistoty.
Kartáček na obuv FANCY HOME je díky své
kompaktní velikosti ideální pro hůře dostupná
místa svršků obuvi a je opatřen hrotem
pro odstraňování nečistot z podrážek.
Kartáč na semišovou obuv FANCY HOME
snadno odstraní prach a zaschlé nečistoty
ze svršku semišové obuvi.
Kartáč na obuv lešticí FANCY HOME vyleští
snadno a rychle koženou obuv. Směs přírodních
a syntetických štětin se vyznačuje vysokým
lešticím účinkem.
Lžíce do bot FANCY HOME vyrobená
z recyklovatelného plastu je pevná, odolná
a dostatečně dlouhá. Je opatřena samolepicí
úchytkou, do které lze lžíci odkládat. Lžíce FANCY
HOME je také opatřena výstupkem, za který
ji můžete pohodlně zachytit za hranu nábytku.
Kromě toho můžete lžíci FANCY HOME odkládat
také očkem na rukojeti na háček.

možnost 1

Osvěžovač obuvi FANCY HOME s vůní levandule
snižuje vlhkost obuvi a napomáhá eliminovat
její zápach.
Náhradní náplně do osvěžovače obuvi FANCY HOME
s vůní levandule nebo s vůní růže jsou dodávány
samostatně.
Čisticí váleček na textil FANCY HOME snadno
odstraní z oděvů a textilií zvířecí chlupy, nitě, prach
apod. Váleček má vyměnitelnou roli s 60 lepivými
vrstvami.
Náhradní role pro čisticí váleček FANCY HOME,
2 ks je dodávána samostatně.
POUŽITÍ
Osvěžovač obuvi FANCY HOME: Náplň vyjměte
z osvěžovače, odstraňte transparentní plastový
obal, vložte ji zpět do osvěžovače a vsuňte
do obuvi. Náplň je účinná 1 až 2 týdny, poté
je nutné ji zregenerovat. Pro regeneraci náplň
vyjměte z osvěžovače a umístěte ji na 3 až 4 hodiny
na přímé slunce nebo nad zapnutý radiátor
topení, případně dejte na 5 minut na nízký výkon
do mikrovlnné trouby.
HLAVNÍ VÝHODY
Doplňuje sortiment linie FANCY HOME
o skupinu výrobků pro péči o obuv a oděvy.
SLOVO DESIGNÉRA
FRANTIŠEK FIALA
Mým cílem bylo přijít s „obouvákem“ odlišným
od tradičních a zavedených. Vznikla tak tvarově
jednoduchá lžíce na boty s ergonomickou rukojetí,
díky které je nazouvání pohodlnější. Pro možnost
variabilního odkládání jsem lžíci doplnil samolepicím
háčkem, a pokud se zákazníci rozhodnou jej
nevyužít, mohou lžíci snadno zavěsit za hranu nábytku.

možnost 2

a

b

c

899956
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Pro snadnější péči o boty

FANCY HOME Stones
387330

Ohřívač na konvice

CHARAKTERISTIKA
Udrží nápoje v konvici ohřáté po celou dobu
podávání.
MATERIÁL
Prvotřídní keramika s odolnou glazurou.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Ohřívač na konvice rozšiřuje sortiment keramických
bytových doplňků linie FANCY HOME Stones.
Ohřívač je vynikající pro udržování teploty čaje, kávy
apod. ve skleněných nebo keramických konvicích,
je vhodný pro všechny prodávané konvice značky
TESCOMA.
Pomocí jedné nebo dvou zapálených čajových
svíček v keramickém ohřívači lze nápoje v konvici
udržovat teplé po celou dobu jejich podávání.
Ohřívač na konvice FANCY HOME Stones
je dodáván v bílé barvě.

Pro čaj, který nevystydne

669 Kč
POUŽITÍ
Do ohřívače vložte jednu nebo dvě čajové svíčky,
zapalte je a pro udržení teploty postavte konvici
s horkým nápojem na ohřívač.
HLAVNÍ VÝHODY
• Udrží nápoje v konvici při optimální servírovací
teplotě.
• Vhodný pro všechny skleněné a keramické
konvice TESCOMA.
SLOVO DESIGNÉRA
DARJA ŠKODOVÁ
„Už zase to mám studené!“ To sami dobře znáte,
nejdřív musíte čekat, až horký čaj vychladne,
a než ho vypijete, tak je zase studený. A proto bude
ohřívač FANCY HOME Stones stát co nejdřív
na mém pracovním stole. Čajová svíčka umístěná
v keramickém těle ohřívače dodá místnosti
pocit tepla a zároveň bude dohřívat celou konev
připraveného čaje. Takže už nebudu muset při
zábavě ani při práci pořád odbíhat a dokola ohřívat
další a další šálky s čajem.
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myDRINK Style
306046
306047

Sklenice 350 ml, 6 ks
Sklenice 500 ml, 6 ks

399 Kč
499 Kč

CHARAKTERISTIKA
Elegantní sklenice pro podávání nápojů
i servírování pokrmů.

Dokonale zpracované prvotřídní čiré sklo dává
sklenicím myDRINK Style mimořádnou lehkost
a zároveň vysokou odolnost.

MATERIÁL
Prvotřídní čiré sklo. 3 roky záruka.

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Sklenice myDRINK Style jsou vhodné do myčky,
používejte program pro mytí skla.

VLASTNOSTI
Sklenice myDRINK Style jsou vynikající pro
podávání nápojů i pro servírování malých pokrmů,
např. předkrmů, ovocných salátů, dezertů apod.

306046
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6×

HLAVNÍ VÝHODY
Lehké a odolné sklenice pro podávání
nápojů i pokrmů.

306047

6×

Sklenice, které zažehnou fantazii

GrandCHEF
428257

Marinovací vidlička

CHARAKTERISTIKA
Pro důkladné marinování masa vcelku.
MATERIÁL
Prvotřídní nerezavějící ocel a odolný plast.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Marinovací vidlička GrandCHEF slouží
pro marinování a zároveň zjemnění masa
připravovaného vcelku.
Celý kus masa se potře vrstvou marinády
a následně se tenderizuje (propíchá) vidličkou.
Marináda tím pronikne i dovnitř masa, které
je po upečení křehké, vláčné a šťavnaté
a má výraznější chuť.
Marinovací vidlička GrandCHEF je původní
myšlenkou Vývojového a Design centra
TESCOMA ve Zlíně.

129 Kč
HLAVNÍ VÝHODY
• Umožňuje důkladné marinování masa
grilovaného nebo pečeného vcelku.
• Původní myšlenka Vývojového
a Design centra TESCOMA.
SLOVO VÝVOJÁŘE
VERONIKA ŠPRTELOVÁ
Původně jsme vyvíjeli tenderizer na maso
připravované v troubě nebo na grilu vcelku.
Ideálním řešením je vidlička s dlouhými ostrými
čepelemi, kterými se maso před tepelnou úpravou
propíchá a narušením vláken se zjemní. Při testování
jsme maso potřeli marinádou a poté jsme je vidličkou
propíchali. Díky tenderizeru byla připravená pečeně
nejenom křehká a vláčná, ale díky marinádě, která
se dostala i dovnitř masa, také dokonale šťavnatá
a s výraznou chutí.

ČIŠTĚNÍ
Marinovací vidlička GrandCHEF je vhodná
do myčky.

Pro ještě chutnější masíčko
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GrandCHEF
428506

Cedník s podstavcem ∅ 20 cm

CHARAKTERISTIKA
Kvalitní cedník pro pohodlné cezení.
MATERIÁL
Prvotřídní nerezavějící ocel. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Cedník s podstavcem GrandCHEF má průměr
20 cm. Umožňuje pohodlné cezení horkých
i studených pokrmů do dřezu. Je ideální pro
těstoviny, zeleninu apod.

299 Kč
ČIŠTĚNÍ
Cedník s podstavcem GrandCHEF je vhodný
do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Cedník s podstavcem pro pohodlné cezení
pokrmů.
• Podstavec s dostatečně velkou základnou.

Díky podstavci s dostatečně velkou základnou
je cedník stabilní, jeho použití je komfortní
a bezpečné.
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Pro snadné cezení

GrandCHEF
428696

Struhadlo se zásobníkem, kombinované

299 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro jemné i hrubé strouhání potravin.

ČIŠTĚNÍ
Struhadlo GrandCHEF je vhodné do myčky.

MATERIÁL
Prvotřídní nerezavějící ocel a odolný plast.
3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Struhadlo pro jemné i hrubé strouhání potravin.
• Potraviny shromážděné v zásobníku
lze pohodlně přenést do pokrmů.

VLASTNOSTI
Struhadlo se zásobníkem GrandCHEF má
kombinovanou nerezovou čepel s malými a většími
čepelemi pro jemné i hrubé strouhání potravin.
Nastrouhané potraviny se shromažďují v zásobníku
a lze je bezpečně přenést a vložit do pokrmů.

Odolné a praktické
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GrandCHEF, DELÍCIA
428698
630469

Souprava na krokety 10 sáčků, 2 trysky
Zdobicí sáček 50 cm, 10 ks

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu kroket, pusinek i dekorování
a plnění pokrmů.
MATERIÁL
Prvotřídní nerezavějící ocel a odolný plast. 3 roky
záruka.

219 Kč
99 Kč

Slouží jako náhradní sáčky k této soupravě, lze je
využít i pro dekorování nebo plnění se samostatně
dodávanými Zdobicími tryskami DELÍCIA (kód
630496).
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Špičku sáčku zastřihněte o cca 7 cm a vložte
do něj zvolenou trysku. Sáček naplňte a krokety
nebo pusinky připravte podle receptu. Nerezové
trysky jsou vhodné do myčky.

VLASTNOSTI
Se Soupravou na krokety GrandCHEF připravíte
dokonale tvarované a chutné domácí krokety
a pusinky podle původních receptů dodávaných
s výrobkem.
Nerezové trysky a zdobicí sáčky (10 ks v balení)
můžete kromě přípravy kroket nebo pusinek využít
k plnění pokrmů a dekorování moučníků.
Společně se soupravou na krokety uvádíme na trh
i samostatně dodávané Zdobicí sáčky DELÍCIA
o délce 50 cm, v balení 10 ks.

HLAVNÍ VÝHODY
• Souprava pro přípravu kroket a pusinek
i pro dekorování a plnění pokrmů.
• V balení s původními recepty na šunkové
krokety i bramborové pusinky.
• Náhradní zdobicí sáčky k soupravě jsou
dodávány v linii DELÍCIA samostatně.

428698

+

10×

630469

10×
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Jeden kousek jako druhý

GrandCHEF+
428303
428305

Obracečka pružná
Obracečka na omelety/palačinky

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro podebírání a obracení pokrmů
v pánvích apod.
MATERIÁL
Vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli,
žáruvzdorného nylonu (210 °C) a odolného
plastu. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
S Obracečkou pružnou GrandCHEF+ snadno
podeberete a obrátíte všechny obvyklé pokrmy,
díky pružné nylonové lopatce je ideální i do pánví
s vysokým okrajem.
Obracečka na omelety/palačinky GrandCHEF+
má velkou pružnou lopatku a snadno a bez rizika
poškození pokrmu podeberete a obrátíte i extra
tenké palačinky, omelety, tortilly, placky, ale
například i křehké rybí filety apod.

169 Kč
199 Kč

Obě pružné obracečky GrandCHEF+ s nekovovým
nylonovým zakončením jsou vhodné pro všechny
druhy nádobí, vynikající zejména do nádobí
s antiadhezním povlakem, jehož povrch nepoškodí.
ČIŠTĚNÍ
Obě obracečky GrandCHEF+ jsou vhodné
do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Obracečky s pružnou pracovní částí vhodné
i do pánví s vysokým okrajem.
• Vhodné pro všechny obvyklé pokrmy, velká
obracečka zejména pro palačinky apod.
• Vhodné do nádobí s antiadhezním povlakem,
jehož povrch nepoškodí.

428303

428305

Velká obracečka na velké placky
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DELLA CASA
895326
895328

Souprava pro kvašení 1 000 ml
Vložka pro kvašení

CHARAKTERISTIKA
Pro snadnou přípravu domácích kvašených pokrmů.
MATERIÁL
Sklenice ze silnostěnného skla, vzduchotěsné víčko
z odolného plastu, silikonu a nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI A VÝHODY
Souprava pro kvašení DELLA CASA 1 000 ml navazuje
na prodejně úspěšnou větší soupravu pro kvašení
stejné linie se sklenicí o objemu 5 000 ml.
Stejně jako pětilitrová souprava, je i souprava s litrovým
objemem vynikající pro přípravu menšího množství
domácího kvašeného zelí, kvašených okurků, nakládané
zeleniny apod. a pro jejich hygienické uchování.
Soupravu tvoří zavařovací sklenice DELLA CASA 1 000 ml
s unikátním vzduchotěsným víčkem a pružnou plastovou
vložkou, která je dodávána přímo jako součást soupravy,
a která udržuje potraviny pod hladinou nálevu po celou
dobu kvašení.
Náhradní Vložku pro kvašeníDELLA CASA lze použít
i v kombinace se samostatně dodávanými Zavařovacími
sklenicemi s klipem DELLA CASA 600, 800 a 1000 ml
a samostatně dodávaným Víčkem pro kvašení DELLA CASA.
Unikátní víčko pro kvašení vyvinuté ve Vývojovém
a Design centru TESCOMA je opatřeno speciálním
ventilem, který uvolňuje tlak vznikající během kvašení
a zároveň do sklenice nevpouští vzduch.

895326

499 Kč
69 Kč

Součástí soupravy je návod k použití s recepty pro
přípravu domácího kysaného zelí, kvašených okurek,
nakládané zeleniny a oblíbeného pikantního nakládaného
čínského zelí „kimchi“.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Do sklenice s vloženými potravinami umístěte vložku
pro kvašení tak, aby byly potraviny stlačené a dolijte nálev,
aby obsah láhve i s vložkou zůstal pod hladinou nálevu
po celou dobu kvašení. Ventil nastavte do polohy „kvašení“
a sklenici s pokrmem umístěte do místnosti o teplotě
20 až 25 °C. Pokrm nechte potřebnou dobu kvasit,
k přípravě kysaného zelí volte tmavé místo. Jakmile
je pokrm dostatečně prokvašený, nastavte ventil
do polohy „skladování/přenášení“ a sklenici umístěte
do lednice, případně do místnosti s teplotou nižší než 10 °C.
HLAVNÍ VÝHODY
• Souprava pro domácí přípravu menšího množství
kysaných potravin.
• Litrová sklenice s kvasicím víčkem
a stlačovací vložkou.
• Návod k použití s recepty.
SLOVO DESIGNÉRA
DAVID VELEBA
Klasický kameninový hrnec s víkem pro kvašení je pro
většinu moderních domácností zbytečně velký. Proto
si mezi zákazníky rychle získala oblibu naše pětilitrová
Souprava pro kvašení DELLA CASA. Je ale jisté, že
i pětilitrová souprava může být pro některé domácnosti
nebo některé typy kvašených pokrmů velká. A z toho
důvodu nabízíme nyní ještě menší litrovou variantu
soupravy pro kvašení. Tvoří ji silnostěnná sklenice
s obsahem 1 000 ml a kvasicí víčko, které je stejné jako
u pětilitrové soupravy. Litrovou soupravu jsme navíc
rovnou vybavili i vložkou pro kvašení, která udržuje
potraviny pod hladinou nálevu.

895328
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Kvašené je zdravé

ALL FIT ONE
387554
387556

Nádoba na smetanu
Nádoba na smetanu, malá

CHARAKTERISTIKA
Nádoby na smetanu pro Univerzální podšálek ALL FIT ONE.
MATERIÁL
Prvotřídní porcelán. 5 roků záruka.
VLASTNOSTI A VÝHODY
ALL FIT ONE („všechny sedí na jeden“) je unikátní linie
výrobků zahrnující široké spektrum různých velikostí
porcelánových šálků, hrnků a nádob a k nim jeden
univerzální podšálek vhodný pro všechny.
Kromě mnoha velikostí šálků, hrnků a stojánku
na vejce rozšiřujeme sortiment o malou a velkou
nádobu na smetanu ALL FIT ONE.
Stejně jako všechny ostatní položky této linie, mají
i nádoby na smetanu unikátně tvarované dno, které
perfektně sedí na jednotném Univerzálním podšálku
ALL FIT ONE (kód 387550).
To mimo jiné znamená, že každý zákazník si může
k nádobí linie ALL FIT ONE koupit jen tolik univerzálních
podšálků, kolik jich skutečně používá a potřebuje.
Jednodušší a úsporné je také skladování výrobků linie
ALL FIT ONE. V kuchyňské skříňce nevznikají nesourodé
„komínky“ z různých typů podšálků.

169 Kč
79 Kč
Koncept jediného univerzálního podšálku vhodného
pro různé velikosti šálků, hrnků a dalších nádob linie
ALL FIT ONE je originálním řešením Vývojového a Design
centra TESCOMA chráněným patentem jako průmyslový
vzor.
ČIŠTĚNÍ
Porcelánové výrobky linie ALL FIT ONE jsou vhodné
do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Nádoby na smetanu se speciálním dnem
pro Univerzální podšálek ALL FIT ONE.
• Zákazník si může pořídit jen tolik podšálků,
kolik opravdu potřebuje a používá.
• Koncept jednoho univerzálního podšálku
šetří nejen peníze, ale i místo v kuchyni.
SLOVO DESIGNÉRA
DARJA ŠKODOVÁ
Nabídněte svým hostům mléko ke kávě v originální
„mléčence“ ALL FIT ONE . Tvarově navazuje na ostatní
výrobky z této linie. Můžete ji použít samostatně,
ale mnohem víc jí to sluší s podšálkem, na který díky
upravenému dnu krásně dosedne. Na výběr máte malou
„mléčenku“ o objemu 20 ml, tak akorát pro jednoho hosta,
nebo velkou „mléčenku“ o objemu 200 ml pro všechny
zúčastněné.

S výrobky linie ALL FIT ONE tak zákazníci šetří nejenom
peníze, ale i místo v kuchyni.

387556

387554

Mléko ke kávě i čaji

Perfektně sedí na jednotném Univerzálním
podšálku ALL FIT ONE (kód 387550).
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4FOOD
896966
896968

Zásobník na rýžové chlebíčky, kulatý
Zásobník na rýžové chlebíčky, hranatý

359 Kč
359 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro hygienické skladování a stylové podávání
rýžových chlebíčků.

ČIŠTĚNÍ
Zásobníky na rýžové chlebíčky 4FOOD jsou vhodné
do myčky.

MATERIÁL
Recyklovatelný plast. 3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Vynikající pro hygienické skladování a pohodlné
odebírání rýžových chlebíčků.
• Pro 15 plátků kulatých nebo 15 plátků hranatých
rýžových chlebíčků.
• Pufované pečivo skladované v zásobnících vydrží
čerstvé a svěží.

VLASTNOSTI
Se zásobníky 4FOOD můžete hygienicky skladovat
a stylově podávat pufované pečivo, tzv. rýžové chlebíčky.
Zásobníky 4FOOD nabízíme ve dvou variantách vhodných
pro kulaté i hranaté rýžové chlebíčky, každý zásobník
pro 15 plátků pufovaného pečiva.
Odebírání rýžových chlebíčků ze zásobníků 4FOOD
je snadné.
Díky pružnému těsnění je pečivo v zásobníku dobře
izolováno od vnějšího prostředí a chlebíčky zůstávají
svěží.

896966

19

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
Už se vám někdy podařilo otevřít rýžové chlebíčky tak, aby
se celý obal neroztrhnul? A navíc – jak je potom skladovat,
když rychle zvlhnou a za pár dní už ani zdaleka tak příjemně
nekřupou? Zásobník 4FOOD řeší tyto problémy komplexně.
Vysunutím průhledného krytu lze jednotlivé chlebíčky
pohodlně odebírat zdola. Před vnikáním vzdušné vlhkosti
z kuchyně jsou rýžové chlebíčky v zásobníku chráněny
silikonovým těsněním a vydrží dlouho svěží i křupavé.

896968

Snadné skladování i odebírání

SPACE LINE
638017

Naběračka s cedicím okrajem

119 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro nabírání a snadné cezení polévek apod.

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Odolná do 210 °C, vhodná do myčky.

MATERIÁL
Prvotřídní žáruvzdorný nylon (210 °C). 3 roky
záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Naběračka s cedicím okrajem vynikající
pro nabírání a cezení polévek.
• Ideální pro pokrmy s vařenou zeleninou,
masem, knedlíčky a masovými kuličkami.

VLASTNOSTI
Naběračka SPACE LINE s cedicím okrajem
je vynikající pro snadné nabírání polévek
nebo omáček.
Díky cedicímu okraji s mřížkou umožňuje snadné
scezení pevných potravin, např. zeleniny, masa,
játrových knedlíčků apod.
Naběračka s cedicím okrajem rozšiřuje ucelený
sortiment kvalitního kuchyňského nářadí
ze žáruvzdorného nylonu linie SPACE LINE.

Praktické cezení v naběračce

SLOVO DESIGNÉRA
PETR TESÁK
Rozhodli jsme se vyvinout naběračku, kterou
snadno naberete polévku nebo omáčku a zároveň
v ní pohodlně scedíte maso nebo zeleninu.
Ke klasické naběračce jsem proto přidal zvýšený
okraj s cedicími otvory, kterými tekutina po
naklonění rychle odteče, a scezené potraviny
zůstanou v naběračce.
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FlexiSPACE
899492

Stojánek pro plnění sáčků

CHARAKTERISTIKA
Pro snadné plnění kuchyňských a zdobicích sáčků.
MATERIÁL
Odolný plast s protiskluzovou úpravou. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Ve stojánku FlexiSPACE s výsuvnými nožkami
snadno naplníte plastové sáčky potravinami
nebo zdobicí sáčky krémy.
Délka výsuvných nožek je nastavitelná od 12
do 20 cm, stojánek je tedy vhodný pro sáčky
všech obvyklých velikostí.
Po použití je stojánek perfektně skladný, nožky
jsou uložené ve stojánku zespodu.
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149 Kč
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Ze spodní části stojánku vyjměte nožky a zasuňte
je do otvorů v horní části tak, aby směřovaly úchyty
ven. Povytažením nožek nastavte potřebnou výšku.
Okraj sáčku navlékněte do úchytů a připravený
sáček naplňte. Čistěte pod tekoucí vodou, nemyjte
v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
• Snadné plnění kuchyňských a zdobicích sáčků.
• Nastavitelná výška od 12 do 20 cm, vhodné
pro všechny běžné velikosti sáčků.
• Perfektně skladný.
SLOVO DESIGNÉRA
DAVID VELEBA
Ne vždy se doma najdou pomocné ruce připravené
přidržet to, co jedny ruce nezvládnou. To znamená,
že třeba plnění sáčků potravinami bez pomoci druhé
osoby může být často problematické. Nikoli však se
stojánkem pro plnění sáčků FlexiSPACE. S tím
je plnění sáčků potravinami čirou zábavou.

Nahradí chybějící ruce

FlexiSPACE
899518

Držák na tablet a mobil

CHARAKTERISTIKA
Pro vaření podle internetových videoreceptů
pomocí tabletu nebo mobilu.
MATERIÁL
Odolný plast s protiskluzovou úpravou.
3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Držák FlexiSPACE umožňuje pohodlné vaření
podle receptů z internetu, používá se s tablety
a mobilními telefony.
Držák lze používat 2 způsoby – zavěšený na spodní
polici kuchyňské skříňky nebo postavený na ploše
se 2 volitelnými úhly náklonu.
Držák má nastavitelnou výšku od 10,5 do 18 cm, je
proto vhodný pro všechny běžné velikosti mobilních
telefonů s dotykovým displejem i všech velikostí
tabletů.
POUŽITÍ
Přichycení na polici: Zatlačte na pojistku na
zadní straně držáku a vysuňte jeho spodní část.
Vložte mobilní zařízení a zasunutím spodní části
nadoraz je v držáku upevněte. Držák s upevněným
zařízením nasuňte na dolní polici ve skříňce.

Spolehlivě podrží mobil i tablet

189 Kč
Umístění na plochu: Vložte mobilní zařízení
a zasunutím spodní části nadoraz je upevněte.
Opěru nastavte do jedné ze dvou poloh a umístěte
na plochu.
HLAVNÍ VÝHODY
• Pohodlné vaření podle receptů z mobilu
nebo tabletu.
• Umožňuje 2 způsoby použití, přichycení
na polici skříňky nebo umístění na plochu.
• Vhodný pro všechny běžné velikosti mobilů
i tabletů.
SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
Už od samého začátku nesl tento projekt několik
konstruktérských oříšků. Skloubit v jednom
kompaktním a zároveň jednoduchém zařízení tolik
různých funkcí bylo pro mě skutečnou výzvou.
Největší radost mám ze způsobu uchycení držáku
na hranu korpusu závěsné skříňky. Uchycení je
stabilní a spolehlivé, tablet s držákem nezabírají
místo na kuchyňské lince a zároveň umožňují
ponechat dvířka kuchyňské skřínky zavřená.

22

PRESTO
420864

Organizér na kabely, sada 4 ks

69 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro přehledné a stabilní rozmístění až 7 kabelů
na pracovní ploše.

POUŽITÍ
Sejměte ochrannou fólii, nalepte na vhodné
místo na vyčištěné ploše a vložte kabely.

MATERIÁL
Odolný pružný plast s vysoce kvalitní samolepicí
vrstvou. 2 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Pro přehledné a stabilní rozmístění
až 7 kabelů na pracovní ploše.
• Pro kabely o průměru od 2 do 6 mm.
• S vysoce účinnou samolepicí vrstvou.

VLASTNOSTI
Sada 4 samolepicích organizérů v balení umožňuje
přehledné rozmístění elektronických kabelů
v domácnosti.
Sada zahrnuje jeden 4kabelový organizér
a tři 1kabelové samolepicí organizéry.
Organizéry určené pro kabely o průměru
od 2 do 6 mm jsou opatřeny vysoce
účinnou samolepicí vrstvou.
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SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
Základní princip organizéru na kabely není žádnou
novinkou. Proto jsem se věnoval především hravému
tvarovému řešení s důrazem zkosený tvar oddílů
pro zachycení kabelů. Kromě estetické funkce
snižuje takto navržený organizér s nízkým profilem
a zkosenými hranami i riziko nechtěného stržení
organizéru při přesouvání věcí po pracovní ploše.

Už žádná změť kabelů na stole

DELÍCIA
630284

Silikonová stěrka s čistítkem na šlehací metly

139 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pružná stěrka s praktickým čistítkem
na šlehací metly.

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Pracovní silikonová část stěrky je odolná
do 220 °C. Stěrka je vhodná do myčky.

MATERIÁL
Žáruvzdorný silikon (220 °C) a odolný plast.
3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Silikonová stěrka pro přípravu studených
i horkých pokrmů.
• S čistítkem pro pohodlné a rychlé odstranění
zbytků těsta a krému ze šlehací metly.

VLASTNOSTI
Silikonová stěrka s čistítkem na šlehací metly
DELÍCIA doplňuje široký sortiment výrobků
pro pečení a přípravu cukrářských pokrmů DELÍCIA.
Je vynikající jako klasická stěrka pro přípravu
studených i horkých pokrmů, na rozdíl od běžné
stěrky má však jeden její okraj tvar pružného
hřebínku.
A právě tento okraj s mezerami slouží jako čistítko,
s jehož pomocí snadno odstraníte zbytky těsta
a krémů z drátěné části šlehací metly.

SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
Stěrka s čistítkem na šlehací metly vychází
z osvědčeného designu klasických stěrek DELÍCIA
s tím, že jedna její hrana má navíc funkci čistítka.
Touto hřebenovou stranou pročísneme nad mísou
šlehací metlu a tím ji rychle zbavíme krému, který
tak zužitkujeme beze zbytku.

Stěrka 2 v 1 s hladkou i hřebenovou stranou
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DELÍCIA
631652

Formička na kávová zrna

CHARAKTERISTIKA
Žádaná moderní formička na kávová zrna opět
v nabídce.
MATERIÁL
Kvalitní silikon a odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Formička na kávová zrna DELÍCIA nahrazuje
doprodanou soupravu na kávová zrna DELÍCIA,
která zahrnovala malou i velkou formičku
a k nim také namáčecí lopatku.
Nově je nyní v sortimentu linie DELÍCIA jedna
velká formička sestávající ze silikonového tvořítka
vloženého v plastové základně.
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89 Kč
Součástí výrobku je původní osvědčený recept
na tradiční kávová zrna v čokoládě.
POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Z připraveného těsta vytvořte kuličku a vtlačte
ji do silikonové formičky nasazené na plastové
základně. Formičku s těstem sejměte a mírným
tlakem na její pružné dno kávové zrno vyklopte.
Formička na kávová zrna DELÍCIA je vhodná
do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Žádaná formička na kávová zrna znovu
v prodeji.
• Původní recept na tradiční kávová zrna
je součástí výrobku.

Oblíbená formička na oblíbenou cukrovinku

DELÍCIA
630136
630138

Šablony pro přípravu cukroví, 2 ks
Šablony na dekorované rolády, 3 ks

159 Kč
299 Kč

CHARAKTERISTIKA
Pro přípravu dokonale tvarovaného cukroví
a dvoubarevných moučníkových rolád.

Šablony na dekorované rolády můžete využít
i při dekorování plochých moučníků cukrovým
nebo kakaovým posypem.

MATERIÁL
Odolný recyklovatelný plast. 3 roky záruka.

Šablony na dekorované rolády i šablony
pro přípravu cukroví DELÍCIA jsou dodávány
s podrobnými originálními recepty.

VLASTNOSTI
Šablony pro přípravu cukroví a šablony
na dekorované rolády rozšiřují sortiment ucelené
linie výrobků pro pečení a dekorování DELÍCIA.
Šablony pro přípravu cukroví DELÍCIA umožňují
snadnou přípravu dokonale tvarovaného a zároveň
stejně velkého cukroví.
Dvě oboustranné šablony zvládnou 4 druhy cukroví:
sněhové pusinky, máslové věnečky, ořechové
rohlíčky a laskonky.
Cukroví rozmístěné na pečicí papír pomocí šablon
se při pečení nespojí a má jednotnou velikost,
místo na pečicím plechu je využito efektivně.
Šablony na dekorované rolády DELÍCIA slouží
pro přípravu dvoubarevných dekorovaných
moučníkových rolád.
Na tenký dekor vytvořený pomocí šablony
na pečicí ploše se nanese silnější vrstva těsta
opačné barvy a dvoubarevný korpus se upeče
v troubě. Po upečení, nanesení náplně a srolování
korpusu vznikne roláda s atraktivním dekorovaným
povrchem.
Šablony DELÍCIA nabízí 3 originální dekory
s motivy srdcí, květin a ornamentů. Jsou vhodné
do Plechu na pečení DELÍCIA 41 x 27 cm
(kód 623012) i do ostatních pečicích plechů
podobných rozměrů.

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Šablony na dekorované rolády a šablony
pro přípravu cukroví jsou vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Dekorovací šablony pro atraktivní
dvoubarevné rolády.
• Rozmísťovací šablony pro dokonale
tvarované a stejně velké cukroví.
• S původními recepty.
SLOVO GRAFICKÉHO DESIGNÉRA
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ
Šablony pro přípravu cukroví DELÍCIA: Kdo by
nechtěl mít domácí cukroví „jeden kus jako druhý“?
Je známo, že nejjednodušší cesta k vytváření kopií
je obkreslování předlohy. Proto jsem vytvořila
šablony, které vsunete pod pečicí papír a můžete
mít stejně velké a dokonale propečené věnečky,
laskonky i pusinky.
Šablony na dekorované rolády DELÍCIA: Pro zkušené
cukrářky a cukráře může být dekorovaná roláda
„snadným soustem“. Hledali jsme ale takové řešení,
s jehož pomocí vykouzlí krásu dvojbarevné rolády
úplně každý. Se šablonami se 3 roládovými vzory
bude pečení dvoubarevných rolád hračkou
pro každého cukráře a své blízké a hosty vždy
ohromíte netradičním dezertem.
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630136

630138
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Strojově přesné cukroví a krásně zdobené rolády

DELÍCIA
630036
630037
630038

Vykrajovací váleček na nachos
Vykrajovací váleček na tyčinky grissini
Vykrajovací váleček na croissanty

CHARAKTERISTIKA
Pro rychlou přípravu nachos, tyčinek grissini
a mini croissantů.
MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Tři nové vykrajovací válečky DELÍCIA výrazně
usnadňují a zrychlují přípravu domácích
pečených chuťovek.
Vykrajovací váleček na nachos DELÍCIA vykrojí
z plátu těsta rovnoměrné trojúhelníčky s perforací
uprostřed pro snadnou přípravu dokonale
tvarovaných nachos.
Vykrajovací váleček na tyčinky grissini DELÍCIA
vykrojí z plátu těsta rovnoměrné pásky s mřížkou
pro snadnou přípravu dokonale tvarovaných tyčinek
grissini.
Vykrajovací váleček na croissanty DELÍCIA vykrojí
z plátu těsta stejně velké díly pro snadnou přípravu
dokonale tvarovaných mini croissantů.

630036

630037

Rychlá příprava slaných snacků

139 Kč
139 Kč
139 Kč

POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ
Nachos a grissini: Válečkem přejeďte po plátu
těsta v řadách a vykrojte díly pro tyčinky nachos
nebo pro grissini. Mini croissanty: Váleček položte
na okraj těsta tak, aby šipka na jeho levé boční
straně směřovala kolmo dolů k okraji těsta. Takto
nastaveným válečkem přejeďte po plátu těsta
v řadách a vykrojte díly. Čištění: Válečky DELÍCIA
jsou vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
• Zrychlují vykrajování těsta při přípravě
pečených chuťovek.
• Ideální pro dokonale tvarované kukuřičné
nachos, tyčinky grissini mini a croissanty.
SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
Tři nové vykrajovací válečky rozšiřují početnou
rodinu krájecích koleček, válečků, rádel a tvořítek
DELÍCIA. Pláty těsta s nimi nakrájíte na souměrné
porce pro přípravu nachos, tyčinek grissini a mini
croissantů během několika vteřin. Hlavně však
budou všechny porce dokonale přesné a stejně
velké. To znamená, že vaše pečené pohoštění bude
nejenom dobře chutnat, ale i skvěle vizuálně působit.

630038
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DELÍCIA
630078

Dávkovací lopatka

89 Kč

CHARAKTERISTIKA
Po pohodlné nabírání a snadné dávkování
krémových a želatinových pokrmů.

ČIŠTĚNÍ
Lopatka je vhodná do myčky, před čištěním
ji vyjmutím výsuvného dílu rozložte.

MATERIÁL
Odolný plast. 3 roky záruka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Snadné nabírání, bezpečné přenášení
a pohodlné dávkování marmelád a krémů.
• Výsuvný díl se stupnicí pro přesné
odměřování a dávkování.

VLASTNOSTI
Dávkovací lopatka DELÍCIA je vynikající
pro snadné nabírání a pohodlné dávkování
marmelád, čokoládových pomazánek apod.
Díky dostatečně dlouhé rukojeti lze marmeládu
nebo pomazánku snadno nabrat i z hlubší sklenice,
bezpečně ji přenést a výsuvným dávkovačem
pohodlně a bez pomoci lžičky apod., shrnout
přímo na pokrm.
Pro snadné odměřování je výsuvný dávkovač
opatřen stupnicí.
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SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
Krémové a želatinové pokrmy naberete lžičkou
celkem snadno, jenže o to hůř se pak marmeládě
nebo oříškovému krému chce jít ze lžičky dolů.
Abychom se vyhnuli komplikovanému střepávání
nebo nemuseli brát na pomoc druhou lžičku, opatřili
jsme Dávkovací lopatku DELÍCIA výsuvným dílem
který přemístí zvolenou porci na pečivo elegantně,
beze zbytku a hlavně bez nervů. Konstrukčně
jednoduchá lopatka se dá po použití navíc snadno
rozložit a dobře vyčistit.

Dávkuje přesně a pohodlně

UNO VINO
695422

Univerzální otvírák a zátka na láhve

CHARAKTERISTIKA
Otvírák na víno a otvírák na korunkové uzávěry
se zátkou na vinné láhve.
MATERIÁL
Kvalitní kov a odolný plast. 3 roky záruka.
VLASTNOSTI
Univerzální otvírák a zátka na láhve UNO VINO
je výrobek typu 3 v 1.
Má kvalitní kovovou vývrtku s antiadhezním
povrchem pro pohodlné otevírání korkových
uzávěrů, v rukojeti je zároveň zabudován otvírák
na korunkové uzávěry.
Kovová antiadhezní spirála je chráněna plastovým
pouzdrem, které je navrženo tak, aby odpovídalo
velikosti otvorů v hrdlech vinných láhví. Otvírák
proto výborně slouží i jako praktická zátka pro
uzavření již otevřených láhví s vínem.

Otvírák i zátka, otevře pivo i víno

249 Kč

ČIŠTĚNÍ
Čistěte pod tekoucí vodou a osušte.
HLAVNÍ VÝHODY
• Univerzální otvírák na korkové i korunkové
uzávěry.
• Ochranné pouzdro vývrtky slouží jako zátka
do vinných láhví.
SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
Univerzální otvírák se zátkou ctí atraktivní design
linie výrobků UNO VINO. Kombinuje korunkový
otvírák s vývrtkou, která se ukrývá v pouzdře
se závitem. Pouzdro nasazené na vývrtce slouží
i jako uzávěr opatřený silikonovým povrchem, aby
hrdlo láhve s nedopitým vínem co nejlépe utěsnil.

Neručíme za případné tiskové chyby.

pouze pro interní použití firmy TESCOMA

