
HRNEC NA TĚSTOVINY S POKLICÍ

ETA695590010

BAREVNÉ PROVEDENÍ

černá / granit

EAN: 8590393256341

LOGISTICKÁ DATA

Rozměry balení:

Výška (cm): 13,00

Šířka (cm): 26,00

Hloubka (cm): 38,00

Hmotnost (kg): 2,60

Rozměry výrobku:

Výška (cm): 24,00

Šířka (cm): 24,00

Hloubka (cm): 11,00

Hmotnost (kg): 2,40

Skleněná poklice zajišťující mírný 
přetlak páry v nádobě pro rychlé 
a zdravé vaření (zachování živin)

• Zdravá příprava potravin (možnost přípravy i bez použití tuků)

• Díky jedinečné povrchové úpravě neabsorbuje pachy je proto 
možné v nádobě vařit, dusit, péct, zapékat a udržovat pokrmy  
v teplém stavu

• Profesionální kvalita pro použití v domácnosti 

• Nádoba s nepřilnavým povrchem s přísadou titanu  
o objemu 3,8 l

• Rozměr nádoby Ø 240 x 110 mm

• Nádoby včetně poklice lze použít i v elektrické, plynové, 
horkovzdušné troubě (do teploty 220 °C)

• Snadno omyvatelný povrch s možností mytí v myčce na nádobí

• Použitelný zdroj ohřevu: indukce, plyn, elektrika, sklokeramika, 
halogen

• Určeno pro denní užití v kuchyni rychlá a pohodlná příprava 
pokrmu 

• Granitový vzhled

• Úspora energie a času, až 50 % energie se spotřebuje přímo  
k vaření

Silné, zadroušené dno pro rychlý  
a optimální převod tepla do nádoby

Nepřilnavý povrch s granitovou úpravou

Šetří čas, energii a peníze

Neobsahuje škodlivé PFOA

Zdravé vaření a pečení

Záruka 10 let na rovnost dna

Kvalitní české nádobí

ELEKTRICKÝ 
LITINOVÝ 

PLYNOVÝ 

INDUKČNÍ 

ELEKTRICKÝ
SKLOKERAMICKÝ 

MOŽNOST POUŽITÍ  
NÁDOBÍ NA SPORÁKY:



COLOUR

Glass

EAN: 8590393255931

LOGISTIC DATA

Size of the package:

Height (cm): 

Width (cm): 

Depth (cm): 

Weight (kg): 

Size of the product:

Height (cm): 

Width (cm): 

Depth (cm): 

Weight (kg): 



SZÍNEK

üveg

EAN: 8590393255931

LOGISZTIKAI ADATOK

Csomag mérete:

Magasság (cm): 

Szélesség (cm): 

Mélység (cm): 

Tömeg (kg): 

Termék méretei:

Magasság (cm): 

Szélesség (cm): 

Mélység (cm): 

Tömeg (kg): 



KOLOR

szkło

EAN: 8590393255931

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary opakowania:

Wysokość (cm): 

Szerokość (cm): 

Głębokość (cm): 

Waga (kg): 

Wymiary produktu:

Wysokość (cm): 

Szerokość (cm): 

Głębokość (cm): 

Waga (kg): 



BARVA

steklo

EAN: 8590393255931

LOGISTIKA

Dimenzije paketa:

Višina (cm): 

Širina (cm): 

Globina (cm): 

Teža (kg): 

Dimenzije izdelka:

Višina (cm): 

Širina (cm): 

Globina (cm): 

Teža (kg): 



FARBE AUSFÜHRUNG
???

EAN: 8590393255931

LOGISTIKANGABEN
Verpackungsabmessungen:
Höhe (cm): 
Breite (cm): 
Tiefe (cm): 
Gewicht (kg): 

Produktabmessungen:
Höhe (cm): 
Breite (cm): 
Tiefe (cm): 
Gewicht (kg): 


