199,-

1 299,-

49 %

449,-

sleva

35 %

PROFESSOR PO 500, praktický ohřívač vody,
cestovní pouzdro, tepelná pojistka, nerezová topná
spirála, závěsný
háček, příkon
500 W, + PHE 4,-

PROFESSOR PT 422 X, nerez, příkon celk./ trouby
3200 /1800 W, 2 plotýnky s příkonem 1000/500 W,
objem 42 l, 2 samost. topná tělesa, nastavení teploty
100–250 °C, časovač
do 60 min s akust.
signálem, otočný gril,
+ PHE 69,42 l

2 499,1 999,-

sleva

24 %

nerez

sleva

PROFESSOR
PT 420 B, shodný
popis, nemá plotýnky,
+ PHE 69,-

42 l

35 %

MOPIO LONG, rotační třásňový mop
s prodlouženou tyčí o délce až 146 cm,
obsahuje 2 hlavice z mikrovlákna, rozměry
kbelíku 46 x 26 x 23 cm, doporučené
naplnění 6,1 l
vody
MTM 1701 B
mikrovlnná trouba, objem 17 l,
výkon 700 W, mechanické ovládání, 6 úrovní výkonu,
otočný talíř 24,5 cm, + PHE 16,-

449,-

34 %

sleva

35 %

OBJEM 1 l

VIGAN ESP2B, sušička potravin bronz, výkonný
motor 250 W, nastavení teploty 35–70 °C, 5 výškově
stavitelných pater, možno rozšířit až na 8, délka
přívodního kabelu 110 cm

899,-

sleva

33 %

VIGAN ESP1N
nerez, jinak stejný popis

prodloužená tyč

999,-

sleva

PROFESSOR
HR10B
el. hrnec na vaření
všech druhů rýže, udržování teploty, objem 1 l,
max. 700 g rýže, příkon 400 W, vyjímatelná nádoba
s nepřilnavých povrchem, skleněná poklice s otvorem
pro únik páry, světelné kontrolky provozu, + PHE 4,-

28 %

CAMRY CR4806
výrobník těstovin, umožňuje vyrobit sedm různých tvarů těsto
penne, rigattoni, špagety, linguine, lasagne, fettuccine
a tagliatelle, automaticky promíchá všechny složky do směsi

sleva

1000 W

VIGAN SKV2X,
dvouplotýnkový sklokeram. vařič,
průměr plotýnek 19 a 16 cm,
celk. příkon 2000 W, nerez

2 499,-

sleva

38 %

NEREZ

89,-

KAPSLE DO D

sleva

49 %

100% ARABICA

899,-

ESPRESSO

SMALT
sleva

VIGAN SKV2B, bílé
provedení, stejný popis

34 %

VIGAN IV2Z, indukční 2plotýnkový vařič, 2000
a 1500 W, 2x varná zóna 20 cm, velmi rychlý ohřev, dotyk. ovládání, časovač 0–180 min, LED display, regulace
tepl. 60–240 °C, zvuk. signalizace, autom. vypínání,
10 přednastavených stupňů ohřevu, rovnoměrnost
ohřevu
ČOKOLÁDA

CO

4V1

999,699,-

sleva

37 %

VIGAN TM4V1, tyčový mixér 4 V 1, mixuje, šlehá,
hněte, pasíruje, motor 1000 W, 5 rychlostí + funkce
turbo, nerezový tyčový nástavec, nádobka s víčkem
600 ml, přívodní kabel 150 cm, praktické závěsné očko

999,-

sleva

29 %

ADLER AD4701, el. kuchyňský kráječ, nůž z nerez.
oceli, plynule nastavitelná síla řezu, ukazatel nastavené
tloušťky, tácek na nakrájené potraviny a odnímatelný
posuvný vozík,
max. příkon
200 W

JATA 450, digitální osobní váha do 180 kg/přesnost
100 g, nerozbitné sklo, indikace vybití baterie
a překročení
hmotnosti

sleva

41 %

sleva

30 %

sleva

23 %

JATA TT589, topinkovač deskový, nerez, 4 homogenní
ohřívací trubice, ochranné víko, plát na zachytávání
drobků

CAMRY CR4071
smoothie mixér s dvěma
nádobami s kapacitou
1 a 0,5 litru, snadné čištění,
spouštění samostatným
tlačítkem, příkon 1700 W

příkon
1700 W

599,-

199,-

399,-

sleva

49 %

333,-

1 999,-

KP110131, KP110531 A KP110831
+ ZDARMA 2 BALENÍ KAPSLÍ
pro malé kuchyně, manuální ovládání, pro horké
i studené nápoje, magnetický držák kapslí, thermoblock,
tlak čerpadla: 15 barů/1460 W,
objem nádržky 0,8 l, barva černá,
červená a bílá, + PHE 4,-

FIRST AUSTRIA
FA6403
kuchyňská dig. váha nerezová,
s dotykovým ovládáním, váží do hmotnosti 5 kg,
přesnost na 1g, funkce dovažování, automat.vypnutí

JATA 998
mlýnek na mletí
masa

sleva

39 %

20
+3

dní

roky
záruka

sleva

32 %

+ ZDARM
2 BALEN
KAPSLÍ

1 299,-

sleva

42 %

stabilní
základna

PROFESSOR PP 1200 W
s funkcí foukání usnadňuje čištění
kamen na tuhá paliva, krbů, grilů, snižuje prašnost
čištění, skvělý na vysávání hlíny, dřev. pilin, písku, skla
atd., silný motor s přík. 1200 W, kovová odpadní nádoba 20 l, součástí balení náhr. filtr ZDARMA, + PHE 16,-

