11 d. súprava riad MARRONE
Sada obsahuje: rajnicu 16 x 8 cm so sklenenou
pokrievkou, hrniec 20/24/28 cm so sklenenou
pokrievkou, hlboká panvica 28 cm so sklenenou
pokrievkou a panvicu 26 cm.

silikónový knob

Sada hliníkového liateho má nepriľnavou vnútornú povrchovú úpravu
v mramorovej štruktúre, vonkajšie žiaruvzdorný mramorový nástrek,
pokrievky sú opatrené silikónovým knob a okrajom. Sadu je možné
použiť na všetky typy sporákov vrátane indukcie.
A16170

Á
CENOVBA
M
BO

Cenová ponuka platí od 11. 1. – 3. 2. 2018

5 l hrnce na cestoviny AKCENT

139,90

A16484 2 dielny 19,99
A16483 3 dielny 27,99

INDUKCIE

7 d. súprava nerezového riadu
AMBIENTE

od

19,99

OK!

• vnútorný povrch je vybavený mierkou
súprava obsahuje: panvica 24 x 6,5 cm,
rajnica so sklenenou pokrievkou
16 x 9,5 cm (objem 1,6 l), hrniec so
sklenenou pokrievkou 20 x 11,5 cm (objem
3,2 l) a hrniec so sklenenou
pokrievkou 24 x13,5 cm (objem 5,6 l)
A16215

INDUKCIE

OK!

39,99
4 d. súprava nerezového riadu
SWING Big

nerezové
chlebníky

súprava obsahuje: 18 x 11cm s pokrievkou
22 x 13 cm s pokrievkou
A14057

23,99
od

18,99

chlebník TUBE
38,5 x 28 x 18,5 cm
19,99
A16536

chlebník GRANDE II 39 x 28,5 x 15 cm
23,99
A16520

chlebník GRANDE Glass
39 x 28,5 x 14 cm
23,99
A16537

kanvica na kávu INES

pre lepšiu
odvetrávanie

chlebník QUADRA
39,5 x 20,5 x 18 cm
18,99
A16518

24 dílů
A16695

antracit A16115

stříbrný A16114

termohrnčeky cestovné SUPER VALUE 420 ml
nerezový A16113

súprava
nerezových
príborov
s plastovou
rukoväťou

15,99

panvica s nepriľnavým povrchom
SUPER VALUE
hliníková presovania panvica SUPER VALUE
s vnútorným 2vrstvým nepriľnavým povrchom
5,99
A15621 Ø 24 cm
7,99
A15622 Ø 28 cm

5,99

Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby.

Á
CENOVBA
BOM

mlynček na korenie
SUPER VALUE
elektrický,
22,8 cm
A14988

800 ml
A15976

5,99

3,99

od

5,99

Platí do vypredania zásob.

hlboká panvica s pokrievkou

hrniec GRANITE

A15376 Ø 28 cm 39,99

so sklenenou
pokrievkou,
24 x 11 cm
A12232

kastról GRANITE s pokrievkou
Kvalitný vnútorný nepriľnavý povrch.
Kastról je vybavený sklenenou pokrievkou
s knob so silikónovým povrchom.
A15373 Ø 20 cm
27,99
A15374 Ø 24 cm
37,99
A11802 Ø 28 cm
39,99

23,99
rajnica GRANITE GREY
s nepriľnavý povrchom,
Ø 16 cm
A11799

INDUKCIE

OK!

25,99

panvica na palacinky
Ø 26 cm
A15592

OK!

19,99
Hliníková liata kovaná panvicu s nepriľnavým
povrchom a soft-touch rukoväťou. Nepriľnavý
povrch je veľmi silný a odolný proti poškriabaniu
A11790 Ø 20
9,99
A11792 Ø 24
11,99
A11794 Ø 28
15,99
A11798 WOK Ø 28
17,99

od

s nepriľnavým povrchom,
14 x 3 cm
A15710

9,99

plytký tanier 27 cm
hlboký tanier 23 cm
dezertný tanier 20 cm
sklenený tanier 31x 31 cm

A01578 sklenená misa 24 cm
A01577 sklenená miska 14 cm
A01576 sklenená miska 12 cm

od

od

2,99

liatinová panvica na drevenej doštičke GRADA
Panva je vhodná pre zapekanie pokrmov, možno ju použiť pre priame
servírovanie, drevené doštička slúži ako podložka pod horúcu panvicu.
A06297 27 x 17,5 cm 11,99
A06300 27 x 17 cm
9,99

4,79
od

1,59
1,59
1,29
3,59
4,99
1,79
1,59

1,29

4 d. súprava univerzálnych
boxov GEMA
Súprava plastových multifunkčných
boxov GEMA s šedými madlami
je vhodná nielen pre ukladanie
predmetov, ale aj ich prepravu.
A15402 7 / 12,5 l 9,99
A15499 9,5 / 17 l 11,99

od

Vhodné pre krájanie s oceľovými
a keramickými nožmi.
A11939 24,8 x 15 x 0,7 cm 2,99
A11940 30 x 20 x 0,8 cm 4,99

mini panvica GRANITE GREY

taniere PARMA
A01573
A01574
A01575
A01572

27,99

doska na krájanie plastové

INDUKCIE

panvica GRANITE s nepriľnavým povrchom

od

9,99

Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby.

9,99

48 d. súprava nerezových
príborov TANAPO
8x jedálenský nôž, 8x jedálenská vidlička,
8x jedálenská lyžica, 8 x čajová lyžička,
8 x dezertná vidlička, 8x latte lyžička
A16525

51,99
4 d. súprava plastových dóz ACASSA
Súprava plastových dóz je vhodná pre skladovanie potravín a hotových jedál.
Dózy sú vyrobené z odolného plastu a vhodné do umývačky riadu, mrazničky
aj mikrovlnnej rúry.
A16226 fialové 250 ml / 370 ml / 600 ml
A16227 zelené 600 ml / 880 ml / 1180 ml

1,19
1,99

od

1,19

Platí do vypredania zásob.

nerezové kanvice

SHADY 1,5 l

nerezová termoska AKCENT
A14196 0,75 l 6,79
A14197 1 l 7,99

1850-2200W s LED
podsvietením
otočná o 360°
A15852

TIZZY 1,7 l
1850-2200W, otočná o 360°
A15851

19,99
od

17,99
18d. súprava tanierov
GEOMETRIC

nerezová termoska
AKCENT

Porcelánové taniere je možné
používať do mikrovlnnej rúry a umývať
v umývačke na riad.
Súprava obsahuje:
6x dezertný tanier 19 cm, 6x hlboký
tanier 21,5 cm, 6x plytký tanier 24 cm
A13423

A12088 0,9 l 13,49
A12089 1,4 l 15,99

nerezový hrnček
A14198 300 ml 3,99

27,99

od

13,49

18d. súprava tanierov BLUEBELL

žehliaca doska
PROFESSIONAL

35,99

Žehliaca doska
s rozmermi
130 x 48 cm
je opatrená kovovou
doskou Mash, ktorá
dobre prepúšťa
paru a zaisťuje, že
bielizeň zostane
suchá. A16165

žehliaca doska

SUPER CENA!

59,99

žehliaca doska BASIC
• kovová platňa MASH
• rozmer: 110 x 30 cm
• nastaviteľná výška 90 cm
A04212 19,99

drevená žehliaca doska WOOD

žehliaca doska EURO

19,99

DVOUSTĚNNÝ

3,99

Porcelánové taniere je možné používať do
mikrovlnnej rúry a umývať v umývačke riadu.
6x dezertný tanier 19 cm, 6x hlboký tanier 21,5 cm
a 6x plytký tanier 24 cm.
A16160

od

6,79

kovová platňa MASH •
rozmer: 120 x 38 cm •
nastaviteľná výška 94 cm •
A04214 23,99

Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby.

Má vysúvaciu kovovú odkladaciu plochu
na žehličku, ktorá šetrí priestor pri
skladovaní. Nastaviteľná výška dosky
je v rozmedzí 85-90 cm.
rozmer: 110 x 30 cm
A15518

11,99
Platí do vypredania zásob.

kôš ratanový, 41 l

kôš na bielizeň ratanový, 38 l

kôš na bielizeň ratanový, 50 l

rozmery: 43 x 43 x 32,8 cm. Šikovný pomocník
do Vašej domácnosti. Kôš je vyrobený z plastu,
ktorý zaručuje odolnosť a dlhú životnosť.

rozmery: 56,6 x 36,6 x 25,5 cm. Šikovný pomocník do Vašej
domácnosti. Kôš je vyrobený z plastu, ktorý zaručuje odolnosť a
dlhú životnosť.
A14072
A14510
A14511

rozmery: 43 x 34 x 55 cm. Šikovný pomocník do Vašej
domácnosti. Kôš je vyrobený z plastu, ktorý zaručuje
odolnosť a dlhú životnosť.

A14073
A14513

9,99

7,99

kôš odpadkový ratanový s vekom, 10 l

box ratanový s vekom, 15 l

rozmery: 28 x 21 x 32,5 cm

rozmery: 30 x 30 x 27,5 cm
A14956
A14958
A14957

13,99
kôš ratanový, 9 l

A14506
A14507
A14070

rozmery: 35 x 29 x 18,5 cm
A14964
A14502
A14503

5,99

6,79

A14071
A14508
A14509

3,99

oceľové schodíky BRILANZ

kôš ratanový, 27 l

košík ratanový, 3,3 l

• bezpečné protišmykové nášľapy a koncovky
• maximálna nosnosť 150 kg
• Výška horného schodu je 69 cm a celková
výška 107 cm
A15517

rozmer: 46,5 x 34 x 24,5 cm

rozmery: 21 x 16 x 13,8 cm

A14074

bezpečný
a skladný

A14959
A14961
A14960

12,99

1,99

zahrievacie fľaša termofor CLASSIC
využíva sa pri bolestiach chrbta, svalov, kĺbov, pri prechladnutí,
ale i napríklad na prehriatie studenej postele. Využiteľný objem
1,8 l
A1

27,99

29

63

A

64

29

nákupná taška
CARRIE
• na kolieskach
• pomôže s ťažkým
nákupom
95 x 36 x 30 cm
A15092
A15877

65

9
12

A1

prepravka skladacia, 32 l
Klapbox
v kombinácii farieb
čierno-hnedej
a čierno-ružovej
A14965

2,79

3,99

AKCIA! výmena plastovEj hlavice za hliníkovú

ZADARMO

11,99
Vaši predajci:

Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby.

výmena
hlavica

Žiadame všetkých zákazníkov
ktorí v minulosti zakúpili
šľahačkovú fľašu BANQUET aby
kontaktovali našu spoločnosť
za účelom výmeny plastovej
hlavice za hliníkovú hlavicu. Výmena je realizovaná
z dôvodu zaistenia bezpečného používania
šľahačkovej fľaše. Viac na www.vetroplus.sk

plastovou

za

hliníkovou

Platí do vypredania zásob.

