NAKUPUJTE A SBÍREJTE
BODY NA PRODUKTY LocknLock

s

za zvýhodněné ceny
Masivní pánev PYREX Optima

HOŘOVICE

z odolného kovaného hliníku je vhodná pro domácí každodenní použití.
Povrch pánve Optima je XYLAN Plus PTFE Whitford, což je vysoce
kvalitní dvouvrstvý povlak, který vyniká nadstandardními nepřilnavými

Pánev wok Optima+
ø 28 cm, hliník

vlastnostmi. Smažení na pánvi tedy vyžaduje jen minimální množství
tuku. Speciální povrch Xylan Plus má zvýšenou odolnost proti poškrábání
a oděru při vaření, přes to doporučujeme při vaření používat šetrnější
kuchyňské náčiní ze dřeva, plastu nebo silikonu. Silné dno a tělo pánve
rovnoměrně rozvádí teplo, ergonomická rukojeť pánve krásně padne
do ruky a díky povrchové úpravě Soft-touch je i velmi příjemná. Díky kvalitnímu
nepřilnavému povrchu je i velmi snadné čištění pánve. Pánev je také možné
mýt v myčce na nádobí. Nádobí Pyrex Optima je vhodné na všechny typy
sporáků – indukční, plynový, elektrický i keramický. Francouzská značka
Pyrex vyrábí kuchyňské potřeby již od roku 1915. Za více než sto let svého
působení se značka Pyrex stala zárukou vysoké kvality a funkčnosti.

549,

00

429,

00

Kč

+ 1500 bodů

Sklenka na víno

Pánev Optima+

350 ml, 6 ks

ø 24 cm, hliník

229,00Kč

Kč

+ 600 bodů

+ 1200 bodů
Sušák na prádlo TORO
20 m, černý

549,00Kč

+ 1500 bodů

Termoska
1 l, červená

Chladič na víno
výška 18 cm, nerez

229,00Kč
+ 600 bodů

159,00Kč
+ 500 bodů

Dóza na cukroví

set 3 ks, vánoční motiv
Velikosti dóz: velká 20 x 8,6 cm, střední
17 x 7,6 cm, malá 13,2 x 7,1 cm.

229,

Servírování
00

Kč

+ 600 bodů

Dóza na cukroví

18 × 11x × 7 cm, vánoční motiv

79,00Kč

+ 300 bodů

Sada obdélníkových misek

3 ks, keramika, dřevěný podnos
Rozměr podnosu - 19 x 22, 8 cm.
Rozměr menších misek 8, 4 x 10, 3 x 3, 3 cm, objem 100 ml.

Svíčka ve skle s víčkem 510 g
1 knot, 85~95 h
Spiced Berry
Blackberry
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269,00Kč
+ 600 bodů

Svíčka ve skle s víčkem 200 g
1 knot, 35~45 h
Teakwood Plum
Blackberry

149,00Kč

99,00Kč

+ 400 bodů

Neručíme za případné tiskové chyby.

+ 300 bodů
Nabídka je platná od 1.10.2022 do 31.12.2022 nebo do vyprodání zásob.

