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4.32511.931 
new acqua_majolika modrá 

TANIEROVA SP 18 D 
balenie: OK1 

Zloženie tanierových súprav: 
6 * tanier plytký 26,8 cm 

6 * tanier hlboký 23 cm 
6 * tanier dezertný 21 cm 

odolná farba vhodné do umývačky riadu vhodné do mikrovlnnej rúry 

new acqua Maiolica Blue 

new acqua Ceramic Beige 

new acqua Arcadia Grey 

4.32511.932 
new acqua_keramika béžová 

TANIEROVA SP 18 D 
balenie: OK1 

4.32511.930 
new acqua_arkádia šedá 

TANIEROVA SP 18 D 
balenie: OK1 
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frigoverre 
               EVOLUTION 

3.89110 
frigoverre evolution 

DÓZA OBD. 18x14 cm 
1.000 ml 

 

balenie: PK8 

3.89112 
frigoverre evolution 

DÓZA ŠTVOR. 18x18 cm 
1.400 ml 

 

balenie: PK4 

3.89111 
frigoverre evolution 

DÓZA OKR. Ø 14 cm 
500 ml 

 

balenie: PK12 

3.89113 
frigoverre evolution 

DÓZA ŠTVOR. 14x14 cm 
750 ml 

 

balenie: PK12 

VZDUCHOTESNÉ VIEČKO 
 

Pre dlhšie trvajúcu čerstvosť a  
nepretekajúce uzatvorenie, ideálne na  

nosenie so sebou. 

PRIEHĽADNÉ 
 

Jasne viditeľný obsah. 

REZISTENTNÉ 
 

Odolné voči nárazom a teplotným 
rozdielom vďaka tvrdenému sklu. 

VŠESTRANNE VYUŽITEĽNÉ 
 

Bezpečné pre použitie v mrazničke, chladničke,  
mikrovlnnej rúre a klasickej rúre.  

Stohovateľné. 

3.89121 
frigoverre evolution 

DÓZA OKR. Ø 10 cm 
180 ml 

 

balenie: PK12 

3.89116 
frigoverre evolution 

DÓZA ŠTVOR. 12x12 cm 
420 ml 

 

balenie: PK12 

3.89118 
frigoverre evolution 

DÓZA ŠTVOR. 12x12 cm VYS. 
750 ml 

 

balenie: PK12 
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quattro stagioni 

3.54756 
quattro stagioni 

 POHÁR 
NA ZAVÁRANIE 0,32 l 

valec 
(viečko Ø 86 mm) 

 

balenie: KT12 

3.54757 
quattro stagioni 

 POHÁR 
NA ZAVÁRANIE 0,2 l 

valec 
(viečko Ø 86 mm) 

 

balenie: KT12 

Dve nové veľkosti valcovitého tvaru so 
širokým ústnym okrajom 

 
 Ideálne na zaváranie 
 Ideálne na mrazenie 
 
 Jednoduché napĺňanie a čistenie 
 Jednoduché vyklopiť obsah 

 Na dezerty a finger foods 
 Na džúsy a kokteily  
 Vhodné na priame servírovanie 
 
 Na mrazenie detských pokrmov 
 Alternatíva k detským dózam z plastu 
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1.40267 
capri POHAR 370 ml 

coral (koralový) 
 

balenie: OK6 

CAPRI 
Žiarivé a trvácne farby inšpirované 
mýtmi ostrova Capri. 

 
 Žiarivé a trvácne farby (vhodné do umý-

vačky riadu) 
 Stredomorské odtiene, vhodné počas 

celého roka, inšpirované magickou krá-
sou ostrova Capri 

 Vďaka špeciálnemu výrobnému procesu 
je každý pohár unikátny, s nádychom 
remeselného umenia  

 100% vyrobené v Taliansku 
 
 Balenie:  
 po 6 ks, každá farba samostatne 

1.40271 
capri POHAR 370 ml 

moon (biely) 
 

balenie: OK6 

1.40270 
capri POHAR 370 ml 

night (čierny) 
 

balenie: OK6 

1.40269 
capri POHAR 370 ml 

navy (modrý) 
 

balenie: OK6 

1.40266 
capri POHAR 370 ml 

broom (žltý) 
 

balenie: OK6 

1.40268 
capri POHAR 370 ml 

mauve (fialový) 
 

balenie: OK6 


