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Anett

Nádobí Anett
Celonerezové nádobí Anett a Stock představuje díky používaným technologiím a kvalitním materiálům výrobek vhodný pro každou moderní domácnost a je ideální cestou ke zdravé výživě, dietní
a ekonomické přípravě pokrmů. Nabízené nádoby jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli
18/10. Naakumulovanou energii předává sendvičové dno dále do nádoby – tepelný zdroj vypínáme v předstihu.
Vnější a vnitřní povrch nádob je vysoce leštěný, takže brání usazování nečistot a zaručuje dokonalou údržbu. Nádobí lze používat na všechny typy spotřebičů i do trouby, je vhodné do myčky
nádobí.
Široká nabídka kastrolů, hrnců, pánve, čajníku, rendlíků Vám umožňuje vytvořit si soupravu nádobí
podle vlastních představ. Ale v nabídce jsou i hotové sady nádobí v několika provedeních.
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Hrnec s nerezovou poklicí Anett
111698
1,5 l, pr. 14 cm
110364
2,3 l, pr. 16 cm
110365
3,5 l, pr. 18 cm
110366
4,6 l, pr. 20 cm
110367
6,5 l, pr. 22 cm
110368
8,1 l, pr. 24 cm
110369
10,5 l, pr. 26 cm
110384
14 l, pr. 28 cm
110389
18,2 l, pr. 30 cm

Kastrol s nerezovou poklicí Anett
110387
0,7 l, pr. 14 cm
110383
1,2 l, pr. 16 cm
110340
1,9 l, pr. 16 cm
110341
2,3 l, pr. 18 cm
110342
3 l, pr. 20 cm
110346
4,3 l, pr. 22 cm
110347
6,2 l, pr. 24 cm
110385
7,1 l, pr. 28 cm
110351
8,2 l, pr. 26 cm
110388
9,5 l, pr. 30 cm
Velké nádoby na gastro vaření

sendvičové dno

nerez 18/10

hliník
nerez 18/10

Stock

Hrnec s nerezovou poklicí Stock
113188
4,5 l, pr. 18 cm
113189
11 l, pr. 24 cm
113181		
22 l, pr. 32 cm
113182
35 l, pr. 35 cm
113190
50 l, pr. 40 cm
Kastrol s nerezovou poklicí Stock
113183
30 l, pr. 40 cm

Materiál: nerezová ocel 18/10.
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Rendlík
113101		
111773		
111774		

pr. 12 cm
pr. 14 cm
pr. 16 cm

112961 Pánev pr. 26 cm

TIP: V našem sortimentu
najdete i samostatně nabízené skleněné poklice
různých průměrů, které
mají otvor pro únik přebytečné
páry, šetří energii při vaření, zkrátí
dobu přípravy pokrmů...
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113500 Čajník 1,68 l
Materiál: nerezová ocel 18/10.

Cedník - mísa, vhodný jak
pro cezení, tak pro následné
servírování těstovin, zeleniny, ovoce, příloh...

Cedník
124464
124465

Cedník s rukojetí
124429 - 124438		

pr. 7-25 cm

pr. 25,5 cm
pr. 28,5 cm

Materiál: nerez.

Konvice s víčkem
153670
0,35 l
153671
0,75 l
153672
2,3 l l

152220 Skládací pařáček pr. 14/23 cm
TIP: Pařáček je
vhodný k napařování knedlíků
i vaření zeleniny
a jiných pokrmů v páře
- zachováte minerály
a vitamíny. Skládací nožky i středová tyčka.

vytahovací
úchyt

Materiál: nerez.

5

Sady nádobí Anett
Sada nádobí
113116		
7 dílů - kastrol s poklicí 4,3 l/3 l/1,9 l a rendlík bez poklice 1,25 l
113089
10 dílů - kastrol s poklicí 6,2 l/4,3 l/3 l/2,3 l a 1,9 l
113117		
12 dílů - kastrol s poklicí 4,3 l/3,5 l/3 l/2,3 l/1,5 l, kastrol bez poklice 6,5 l a rendlík
		
bez poklice 0,9 l

Speciální bodovaná
držadla - nepřenáší teplo, při mytí se
v nich nedrží voda. Kombinace matného a lesklého
povrchu.
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110264 Hrnec na těstoviny 6 l, pr. 22 cm
Hrnec na těstoviny je vhodný pro vaření těstovin i jiných
příloh, zeleniny, využijete ho také pro vaření v páře, napařování knedlíků i klasické vaření.

Materiál: nerezová ocel 18/10, sklo.

113118 Hrnec napařovací
5 l, pr. 22 cm
Napařovací hrnec je vhodný na
vaření těstovin i jiných příloh, zeleniny... Využijete také pro vaření
v páře, napařování knedlíků.

111745 Hrnec na těstoviny
4,2 l, pr. 16 cm

110270 Hrnec fritovací
3,7 l, pr. 18 cm
Fritovací hrnec s nerezovým
košíkem a skleněnou poklicí
ušetří díky vyššímu tvaru spotřebu oleje.
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Dalie

Nádobí Dalie
Také nádobí Dalie je velmi kvalitní výrobek vhodný ke každodennímu vaření. Pyšní se všemi užitnými vlastnostmi, jako řada nádobí Anett. Rozdílné jsou poklice řady Dalie, které jsou skleněné
s nerezovými úchyty a s otvorem pro únik páry a ucha hrnců, kastrolů a rendlíků i poklic jsou opatřena silikonovými úchyty, které zdokonalují manipulaci s horkými nádobami.
Nádobí lze používat na všechny typy spotřebičů, do trouby však bez poklice a max. do 200 °C, aby
nedošlo k poškození silikonových úchytů. Je vhodné do myčky nádobí. Vyberte si z nabídky hrnců,
kastrolů a rendlíků a nebo zvolte sadu nádobí a případně ji doplňte dalšími velikostmi jednotlivých
nádob.
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Novinka

silikonový úchyt

otvor pro únik páry

skleněná poklice

nerezová držadla
se silikonovými úchyty
Praktický silikonový povrch
držadel zajistí
komfortnější
a bezpečnější manipulaci s horkým nádobím
bez nutnosti používat
kuchyňské chňapky.

sendvičové dno s termoakumulačními vlastnostmi
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Hrnec se skleněnou poklicí
113168
2,4 l, pr. 16 cm
113169
3,5 l, pr. 18 cm
113170
4,8 l, pr. 20 cm
113171
10,6 l, pr. 26 cm
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Kastrol se skleněnou poklicí
113177		
1 l, pr. 14 cm
113172
1,8 l, pr. 16 cm
113173
2,6 l, pr. 18 cm
113174
3,7 l, pr. 20 cm
113175
4 l, pr. 22 cm
113176
5,3 l, pr. 24 cm

Sada nádobí
113180
10 dílů - kastrol s poklicí 1,8 l/2,6 l/3,7 l/4 l/5,3 l

MAX. DO 200 °C
A BEZ POKLICE

Speciální bodovaná držadla - nepřenáší
teplo, při mytí se v nich nedrží voda.
Elegantní oblý tvar nádob.

Rendlík
113178
113179

pr. 12 cm
pr. 14 cm

Ideální pro přípravu
omáček, bešamelů,
krémů, vaření vajec
a dalších pochutin.
Materiál: nerezová ocel 18/10, sklo, silikon.
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Gastro

Nádobí Gastro
Tato řada nádobí zahrnuje hrnce a kastroly s nerezovými poklicemi a nabízí možnost přípravy většího množství jídla. Je proto vhodná do kuchyní velkých jídelen, restaurací a pro společnosti zařizující cateringové služby. Nabízené nádoby jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli 18/10 se
sendvičovým dnem s termoakumulačními vlastnostmi. Nádobí lze používat na všechny typy spotřebičů, do trouby, je vhodné do myčky nádobí.

Hrnec s nerezovou poklicí Gastro
111603
10,6 l, pr. 28 cm
111604
13,7 l, pr. 30 cm
111605
16,3 l, pr. 32 cm
111606
19,5 l, pr. 34 cm
111607
22 l, pr. 36 cm
111608
26 l, pr. 38 cm
111609
30,5 l, pr. 40 cm
112729
56 l, pr. 50 cm
Kastrol s nerezovou poklicí Gastro
112706
12 l, pr. 36 cm
112707
16 l, pr. 40 cm
Materiál: nerezová ocel 18/10.
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834582
Právo na tiskové chyby vyhrazeno,
barvy a druhy zboží dle aktuální
nabídky. Platí do vyprodání zásob.

8 592 381 16 641 0

