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Více než 365 let historie je důkazem našeho důrazu
na kvalitu. Produkty Fiskars jsou důmyslně funkční,
jedinečně uživatelsky přívětivé, mají působivě
dlouhou životnost a vynikají ikonickou estetikou.
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Upozornění! Všechny rozměry uvedené
v katalogu jsou rozměry balení výrobků.

KONCEPT SPOLEČNOSTI FISK ARS

Cílem společnosti Fiskars je zpříjemnit
vám chvíle strávené v kuchyni, aby se
tak pro vás stalo vaření potěšením.
Věříme, že vaření s pomůckami,
které odpovídají vašim zkušenostem
a motivaci, je tou nejjednodušší
a nejlepší cestou k úspěchu v kuchyni
a skutečně zábavnému procesu
přípravy pokrmů. Nabízíme pestrou
paletu kuchyňských pomůcek, které
si oblíbí jak mistři domácí kuchyně,
kterým záleží na kvalitě a kteří chtějí
prostřednictvím přípravy pokrmů
realizovat svou kreativitu, tak
i aktivní pracující lidé, kteří hledají
snadná řešení každodenního vaření.
Kvalita a funkčnost jsou těmi
nejdůležitějšími hodnotami,
podle nichž tvoříme naše výrobky.
Veškeré Fiskars kuchyňské pomůcky
jsou odolné, ergonomické, uživatelsky
přívětivé a esteticky navržené.
Na všechny kuchyňské pomůcky Fiskars
je poskytována záruční doba 5 let.

Věřím
vytářen
vlastníh

me ve
ní svého
ho světa

Classic nůžky
od roku
1967
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Ikonická designová klasika výjimečné kvality a výkonu pro všechny
druhy stříhání. Vyrobeny z prémiových materiálů.
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CLASSIC NŮŽKY

Ikona
Ikonické nůžky Classic jsou symbolem
Fiskars a tradice finského designu.
Tato řada, obsahující široký výběr
nůžek, v loňském roce oslavila
své 50. výročí.

Vlastnosti a výhody
Ostré čepele
Speciálně vyvinutý způsob broušení
čepelí zajišťuje vysoce přesné střihání
a udržuje čepele dlouho ostré.

Nejlepší materiály
Nůžky Classic vyrobeny
z nejkvalitnějších materiálů nabízejí
vynikající pohodlí, výkon a trvanlivost.

Snadné čištění
Čepele jsou zalisované do plastových
držadel a tím je umožněno jejich snadné
a hygienické čištění.

Kontrola kvality
Každý výrobek je před opuštěním
továrny ručně zkoušen, aby se zajistilo,
že obdržíte pouze prvotřídní nůžky.

Nejdokonalejší ergonomie
Držadla jsou navržená na základě
důkladného sledování přirozeného
pohybu ruky, což přináší větší komfort
a vynikající ovladatelnost nůžek.

CLASSIC

Univerzální nůžky, 21 cm
Výška: 270 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

85 mm

Obj. č.
Hmotnost: 96 g

Balení ks:

5

1000815

Staré obj. č. 859853

EAN

Classic nůžky

+!4;;?01"MLIGFG!

Velké univerzální / Krejčovské nůžky, 25 cm
Výška: 340 mm

Délka:

22 mm

Šířka:

110 mm

Hmotnost: 140 g

Balení ks:

Obj. č.
5

1005151

Staré obj. č. 859863

EAN

• Ideální pro všechny druhy střihání doma,
ve škole i v kanceláři.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?01"MLJGDJ!

Univerzální nůžky pro leváky, 21 cm
Výška: 280 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

85 mm

Hmotnost: 99 g

Obj. č.
Balení ks:

5

1000814

Staré obj. č. 859850

EAN

• Velké nůžky ideální pro všechny druhy střihání
doma, ve škole i v kanceláři.
• Zvlášť vhodné pro krejčovské práce.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?01"MLIDEM!

Kuchyňské nůžky, 18 cm
Výška: 275 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

85 mm

Obj. č.
Hmotnost: 87 g

Balení ks:

5

1000819

Staré obj. č. 859874

EAN

• Držadla i čepele jsou speciálně vytvořeny
pro leváky.
• Ideální pro všechny každodenní úkoly
v domácnosti, ve škole i v kanceláři.
• Možnost nastavit přítlak čepelí.

+!4;;?01"MLKHKE!

Nůžky na papír, 17 cm
Výška: 255 mm

Délka:

20 mm

Šířka:

Obj. č.
110 mm

Hmotnost: 58 g

Balení ks:

10

1000816

Staré obj. č. 859859

EAN

• Pro stříhání bylinek a otevírání balení v kuchyni.
• Zoubkované ostří zamezuje posun stříhaných
materiálů.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?01"MLIMKF!

• Lehké kompaktní nůžky s dlouhým ostřím
pro stříhání papíru.
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Hobby nůžky, 13 cm
Výška:

200 mm

Délka:

10 mm

Obj. č.
Šířka:

85 mm

Hmotnost: 24 g

Balení ks:

5

1005154

Staré obj. č. -

EAN

CLASSIC

+!4;;?01"MLMEDM!

Skládací nůžky, 5,5 cm
Výška:

150 mm

Délka:

10 mm

Šířka:

Obj. č.
91 mm

Hmotnost: 28 g

Balení ks:

5

1005134

Staré obj. č. 195123

EAN

• Krátké, bezpečné ostří je ideální pro používání
dětmi a nůžky mohou být nošeny v kapse.

+!4;;?01"MIEFGJ!

Kadeřnické nůžky, 17 cm
Výška:

250 mm

Délka:

10 mm

Šířka:

85 mm

Obj. č.
Hmotnost: 54 g

Balení ks:

10

1003025

Staré obj. č. 859487

EAN

• Lehké kompaktní nůžky s dlouhými čepelemi
pro stříhání papíru.
• Praktické plastové klouby pro skládání.
• Bezpečné přenášení.
• Vhodné pro praváky i leváky.
• Multifunkční užití: na klíčenku, do lékárničky,
do kapsy, do tašky nebo na cesty.

+!4;;?01"MHLKKM!

Nůžky na nehty se zakulacenými špičkami, 10 cm
Výška:

200 mm

Délka:

10 mm

Šířka:

85 mm

Hmotnost: 23 g

Balení ks:

10

Obj. č.

1003028

Staré obj. č. 859806

EAN

• Kadeřnické nůžky s drsným povrchem čepelí
pro zabránění vyklouznutí vlasů.
• Držadlo s oporou prstů.

+!4;;?01"MLDJKD!

Nůžky na nehty se zahnutými čepelemi, 10 cm
Výška:

200 mm

Délka:

10 mm

Šířka:

85 mm

Hmotnost: 23 g

Balení ks:

Obj. č.
10

1000813

Staré obj. č. 859808

EAN

• Manikúrní nůžky se zakulacenými špičkami
pro bezpečné používání.
• Ideální pro stříhání nehtů dětem.

+!4;;?01"MLDLKL!

• Manikúrní nůžky s úzkými čepelemi
pro přesné stříhání.
• Zahnuté čepele se přizpůsobují tvaru nehtu.

12

Kuchyně
Koupelna
Ateliér
Kancelář
Šití
Dětský pokoj
Garáž
Zahrada
…
Nejširší nabídka
nůžek napříč
všemi kategoriemi
Ať už připravujete jídlo v kuchyni,
šijete v dílně, tvoříte s dětmi, nebo
zastřiháváte květiny v zahradě,
Fiskars pro vás má ty pravé nůžky.
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Fiskars
Prémium
Pro mistry
domácí kuchyně

„Vaření je pro mě způsobem
vyjádření kreativity a získávání
inspirace. Zbožňuji hledání
nových kulinářských zážitků.
Vysoce kvalitní pomůcky mi
umožňují užít si proces vaření
a dosáhnout těch nejlepších
výsledků.“
Lars, 46
ředitel během dne,
kulinář ve volném čase

ÚVOD

Naše prémiová nabídka
je vytvořena
pro mistry domácí kuchyně
Mistři domácí kuchyně milují
tvoření. Experimentují a zkouší
při vaření nové věci. Při hledání
kuchyňských pomůcek mají
vyšší nároky.
Fiskars nabídka je vytvořena
tak, aby pokryla všechny jejich
požadavky. Naše pomůcky
jsou vytvořeny pro radost
z kvalitní přípravy pokrmů,
experimentování, objevování, aby
si mistři domácí kuchyně mohli
při vaření užívat každý moment.

Výkon & inovace

Rotisser

Royal

Řady Rotisser a Royal jsou zaměřeny na nejaktuálnější
inovace v materiálech a technologiích. Produkty nabízí
ultimátní výkon a moderní design.
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Klasické, autentické vaření

Každodenní odolná funkčnost

All Steel

Hard Face

Norr

Functional
Form+

Řady All Steel a Norr jsou nadčasové klasiky pro zvláštní
příležitosti. Produkty přinášejí radost z vaření a soustředí se
na perfektní výsledky.

Řady Hard Face a Functional Form+ přestavují alternativu
pro zákazníky vyhledávající nadstandardní každodenní
výkonnost, zvýšenou odolnost a trvanlivost.

17

Rotisser
Pro ty nejlepší
výkony

Rotisser nabízí nejsofistikovanější výběr nádobí pro veškeré vaření.
Nadčasový design se spojuje s nejnovější technologií pro indukci OPTIHEAT™, která chrání nádobí před přehřátím na indukční desce.
Rotisser kombinuje nejvyšší kvalitu materiálů, jedinečnou technologii
indukce a design ověnčený cenami. Do vašeho každodenního života
přináší luxus. Je vhodný pro použití na všech typech varných desek
v troubě, i k servírování.
Doporučujeme využít pro ty nejlepší kulinářské výsledky.

ROTISSER

Rotisser / Rotisser+
vlastnosti & výhody

Rovnoměrné ohřívání
Vyrobeno z lehkého hliníku,
který extrémně dobře
rozvádí teplo, díky čemuž
se jídlo ohřívá rovnoměrně
po celé ploše.
Bezpečné madlo
Madlo z nerezové oceli
zůstává při použití na varné
desce vždy studené.

Vynikající povrch
Odolná a nepřilnavá vrstva
Hardtec Superior výrazně
usnadňuje vaření.
Dno šetřící energii
Dno je optimalizováno
pro ohřívání rychlejší o 50 %,
šetří až 30 % energie.

Indukce

20
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Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Funguje na všech sporácích
Technologie optiheattm
(OH™) je optimalizovaná
pro indukci (pouze
u Rotisser+), ale nádobí
je možné použít na všech
typech varných desek.

Vyrobeno ve Finsku
Všechno nádobí Rotisser
je vyrobeno v továrnách
Sorsakoski ve Finsku.

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

ROTISSER

Rendlík, 1,6 L
Výška: 105 mm

Délka:

Obj. č.
355 mm

Šířka: 195 mm

Hmotnost: 1147 g

Balení ks: 6

1023754

Staré obj. č. -

EAN

Rotisser nádobí

+!4<>:02"DDIMKE!

Hrnec, 3,5 L
Výška: 120 mm

Délka:

Obj. č.
232 mm

Šířka: 312 mm

Hmotnost: 1957 g

Balení ks: 4

1023755

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík potažený vrstvou Hardtec
Superior s pokličkou z nerezové oceli.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tento rendlík je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.

+!4<>:02"DDIMLL!

Pánev, 24 cm
Výška: 465 mm

Délka:

Obj. č.
65 mm

Šířka: 250 mm

Hmotnost: 1131 g

Balení ks: 6

1023739

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový hrnec potažený vrstvou Hardtec
Superior s pokličkou z nerezové oceli.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tento hrnec je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.

+!4<>:02"DDIMFJ!

Pánev, 26 cm
Výška: 500 mm

Délka:

Obj. č.
65 mm

Šířka: 275 mm

Hmotnost: 1424 g

Balení ks: 6

1023738

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec
Superior pro sofistikované vaření.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tato pánev je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.

+!4<>:02"DDIMEM!

Pánev, 28 cm
Výška: 510 mm

Délka:

Obj. č.
80 mm

Šířka: 250 mm

Hmotnost: 1539 g

Balení ks: 6

1023750

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec
Superior pro sofistikované vaření.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tato pánev je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.

+!4<>:02"DDIMGG!

• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec
Superior pro sofistikované vaření.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tato pánev je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.
21

Rendlík, 24 cm
Výška: 127 mm

Délka:

462 mm

Obj. č.
Šířka:

255 mm

Hmotnost: 1960 g

Balení ks:

6

1023751

Staré obj. č. -

EAN

ROTISSER

+!4<>:02"DDIMHD!

Rendlík, 26 cm
Výška: 90 mm

Délka:

487 mm

Obj. č.
Šířka:

275 mm

Hmotnost: 2046 g

Balení ks:

4

1023752

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík potažený vrstvou Hardtec
Superior s vysokými okraji a pokličkou
z nerezové oceli.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tento rendlík je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.

+!4<>:02"DDIMIK!

Zapékací mísa, 28 cm
Výška: 90 mm

Délka:

355 mm

Šířka:

Obj. č.
305 mm

Hmotnost: 2260 g

Balení ks:

4

1023753

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík potažený vrstvou Hardtec
Superior s vysokými okraji a pokličkou
z nerezové oceli.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tento rendlík je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.

+!4<>:02"DDIMJH!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

22

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Hliníková zapákací mísa potažená vrstvou Hardtec
Superior pro sofistikované vaření.
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
zajišťují, že tato mísa je ideální pro vaření
na všech druzích varných desek, v troubách
a pro servírovaní.

ROTISSER

Pánev OH™ 24 cm
Výška: 465 mm

Délka: 65 mm

Obj. č.
Šířka: 255 mm

Hmotnost: 1131 g

Balení ks: 4

1023756

Staré obj. č. -

EAN

Rotisser+ nádobí

+!4<>:02"DDIMMI!

Pánev OH™ 28 cm
Výška: 510 mm

Délka: 76 mm

Obj. č.
Šířka: 286 mm

Hmotnost: 1558 g

Balení ks: 4

1023757

Staré obj. č. -

EAN

• Nejnovější technologie spojená s nadčasovým
designem.
• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec
Superior, vyrobená z těch nejkvalitnějších
materiálů, s technologií OPTIHEAT™, která chrání
před přehřátím.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDJDDL!

Rendlík OH™ 26 cm
Výška: 85 mm

Délka: 491 mm

Obj. č.
Šířka: 277 mm

Hmotnost: 2100 g

Balení ks: 4

1023758

Staré obj. č. -

EAN

• Nejnovější technologie spojená s nadčasovým
designem.
• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec
Superior, vyrobená z těch nejkvalitnějších
materiálů, s technologií OPTIHEAT™, která chrání
před přehřátím.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDJDEI!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Nejnovější technologie spojená s nadčasovým
designem.
• Hliníkový rendlík potažený vrstvou Hardtec
Superior, vyrobený z těch nejkvalitnějších
materiálů, s technologií OPTIHEAT™, která chrání
před přehřátím.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

23

All Steel
Pro perfektní
výsledky smažení.

All Steel nabízí nádobí pro speciální příležitosti. Veškeré nádobí
zaručuje, že vaše jídlo bude vždy perfektně usmažené. Tajemství leží
v nepřilnavém keramickém povrchu Ceratecº, díky kterému jídlo
během přípravy krásně zlátne. Povrch All Steel nádobí zvládne
i vysoké teploty smažení na všech typech varných desek.
Doporučujeme pro výjimečné příležitosti, které si vyžadují perfektně
usmažené jídlo.

ALL STEEL

All Steel / All Steel+
vlastnosti & výhody

Odolnost
Vyrobeno z odolné
nerezové oceli 18/10.
Bezpečné madlo
Madlo z nerezové oceli
je bezpečné a zůstává
i během vaření chladné.

Ceratecº povrch
Keramický povrch Ceratecº
má o 20 % vyšší nepřilnavé
vlastnosti a představuje
krásný smažící povrch,
na kterém jídlo lépe chutná.

Třívrstvé dno
Vyrobeno ve Finsku.
All
Steel+
nádobí je vyrobeno
Silné, třívrstvé dno řady All Steel
je optimalizováno pro efektivní v továrnách Sorsakoski
a rovnoměrné ohřívání na všech ve Finsku.
typech varných desek.

Indukce

26

Pětivrstvé dno
Všechny modely All Steel+
mají originální pětivrstvé dno,
které je tiché, efektivní
a je optimalizováno
pro indukční desky.

Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

ALL STEEL

Rendlík, 1,5 L
Výška: 93 mm

Délka:

Obj. č.
355 mm

Šířka: 181 mm

Hmotnost: 1025 g

Balení ks: 6

1023765

Staré obj. č. -

EAN

All Steel nádobí

+!4<>:02"DDJDLH!

Hrnec, 3,0 L
Výška: 147 mm

Délka:

Obj. č.
275 mm

Šířka: 199 mm

Hmotnost: 1330 g

Balení ks: 4

1023766

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní rendlík z nerezové oceli
pro univerzální použití.
• Nerezové držadlo, praktická měrka uvnitř rendlíku.
• Efektivní třívrstvé dno je vhodné pro všechny druhy
varných desek.

+!4<>:02"DDJDME!

Hrnec, 5,0 L
Výška: 160 mm

Délka:

Obj. č.
327 mm

Šířka: 244 mm

Hmotnost: 1915 g

Balení ks: 4

1023767

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli
pro univerzální použití.
• Nerezová držadla, praktická měrka uvnitř hrnce.
• Efektivní třívrstvé dno je vhodné pro všechny druhy
varných desek.

+!4<>:02"DDJEDK!

Pánev, 24 cm
Výška: 480 mm

Délka:

Obj. č.
60 mm

Šířka: 255 mm

Hmotnost: 1190 g

Balení ks: 6

1023759

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli
pro univerzální použití.
• Nerezová držadla, praktická měrka uvnitř hrnce.
• Efektivní třívrstvé dno je vhodné pro všechny druhy
varných desek.

+!4<>:02"DDJDFF!

Pánev, 26 cm
Výška: 500 mm

Délka:

Obj. č.
60 mm

Šířka: 275 mm

Hmotnost: 1350 g

Balení ks: 6

1023760

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní pánev z nerezové oceli, ideální
pro smažení pokrmů.
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratecº rovnoměrně
ohřívá a dodává pokrmům lepší chuť.
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované pro efektivní
ohřev na všech druzích varných desek.

+!4<>:02"DDJDGM!

• Vysoce kvalitní pánev z nerezové oceli, ideální
pro smažení pokrmů.
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratecº rovnoměrně
ohřívá a dodává pokrmům lepší chuť.
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované pro efektivní
ohřev na všech druzích varných desek.
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Pánev, 28 cm
Výška: 520 mm

Délka:

Obj. č.
60 mm

Šířka: 295 mm

Hmotnost: 1635 g

Balení ks: 6

1023761

Staré obj. č. -

EAN

ALL STEEL

+!4<>:02"DDJDHJ!

Rendlík, 26 cm
Výška: 87 mm

Délka:

500 mm

Obj. č.
Šířka: 283 mm

Hmotnost: 2265 g

Balení ks: 4

1023762

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní pánev z nerezové oceli, ideální
pro smažení pokrmů.
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratecº rovnoměrně
ohřívá a dodává pokrmům lepší chuť.
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované pro efektivní
ohřev na všech druzích varných desek.

+!4<>:02"DDJDIG!

Wok pánev, 28 cm
Výška: 105 mm

Délka:

522 mm

Obj. č.
Šířka: 295 mm

Hmotnost: 1335 g

Balení ks: 4

1023763

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní rendlík z nerezové oceli, ideální
pro přípravu různých druhů pokrmů.
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratecº rovnoměrně
ohřívá a dodává pokrmům lepší chuť.
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované pro efektivní
ohřev na všech druzích varných desek.

+!4<>:02"DDJDJD!

Zapékací mísa, 28 cm
Výška: 94 mm

Délka:

383 mm

Šířka: 298 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2535 g

Balení ks: 4

1023764

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní pánev z nerezové oceli, ideální
pro přípravu asijských pokrmů.
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratecº rovnoměrně
ohřívá a dodává pokrmům lepší chuť.
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované pro efektivní
ohřev na všech druzích varných desek.

+!4<>:02"DDJDKK!

Obj. č.
Výška:

28

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Vysoce kvalitní mísa z nerezové oceli, ideální
pro přípravu zapékaných pokrmů.
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratecº rovnoměrně
ohřívá a dodává pokrmům lepší chuť.
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované pro efektivní
ohřev na všech druzích varných desek.

ALL STEEL

Rendlík, 1,5 L
Výška: 93 mm

Délka: 355 mm

Obj. č.
Šířka: 181 mm

Hmotnost: 1035 g

Balení ks: 4

1023769

Staré obj. č. -

EAN

All Steel+ nádobí

+!4<>:02"DDJEFE!

Hrnec, 2,5 L
Výška: 132 mm

Délka: 262 mm

Obj. č.
Šířka: 205 mm

Hmotnost: 1460 g

Balení ks: 4

1023770

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní rendlík z nerezové oceli
pro univerzální použití.
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je při zahřátí vysoce
efektivní a tiché.
• Praktická měrka uvnitř rendlíku.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDJEGL!

Hrnec, 4,0 L
Výška: 157 mm

Délka: 287 mm

Obj. č.
Šířka: 224 mm

Hmotnost: 1870 g

Balení ks: 4

1023771

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli
pro univerzální použití.
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je při zahřátí vysoce
efektivní a tiché.
• Praktická měrka uvnitř hrnce.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDJEHI!

Hrnec, 6,0 L
Výška: 162 mm

Délka: 328 mm

Obj. č.
Šířka: 262 mm

Hmotnost: 2545 g

Balení ks: 4

1023772

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli
pro univerzální použití.
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je při zahřátí vysoce
efektivní a tiché.
• Praktická měrka uvnitř hrnce.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDJEIF!

Pánev, 28 cm
Výška: 520 mm

Délka: 60 mm

Obj. č.
Šířka: 300 mm

Hmotnost: 1755 g

Balení ks: 6

1023768

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli
pro univerzální použití.
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je při zahřátí vysoce
efektivní a tiché.
• Praktická měrka uvnitř hrnce.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDJEEH!

• Nerezová pánev pro zvláštní příležitosti.
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratecº
s rovnoměrným ohřevem dodává jídlu lepší chuť.
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je při zahřátí vysoce
efektivní a tiché.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.
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Hard Face
Pro náročné
přípravy jídel

Hard Face je vaším každodenním kuchařským hrdinou.
Nejodolnější povrch Hardtec Superior má vysoce nepřilnavé
vlastnosti, které vám budou sloužit po dlouhé roky. Praktická
skleněná poklice se silikonovým okrajem obsahuje vestavěnou
cedící funkcí. Široký výběr nádobí vám zaručí úspěch ve všech
kuchařských úkolech. Inovativní technologie OPTIHEAT™ chrání
nádobí před přehřátím na indukční desce.
Doporučujeme pro každodenní náročné vaření na všech typech
varných desek.

HARD FACE

Hard Face / Hard Face OHTM
vlastnosti & výhody

Unikátní povrch
Odolný a nepřilnavý povrch Hardtec
Superior usnadňuje vaření.
Dno šetřící energii
Dno je optimalizováno pro ohřívání rychlejší
o 50 %, šetří až 30 % energie. OPTIHEAT TM
technologie brání přehřívání na indukčních
deskách (pouze u Hard Face OHTM).
Silnější dno
Velmi silné dno rovnoměrně a efektivně
distribuuje teplo. [*Hard Face 5,5–6 mm,
např. Swiss Diamond 4,5 mm (179 €) ]

Odolnost
Nový, ještě odolnější vnější povrch.
Bezpečné držadlo
Bakelitové držadlo zůstává studené
a zajišťuje dobré uchopení.
 Plochá skleněná poklička se dvěma
možnostmi slévání
Skleněná poklice má po celém obvodu
lem vyrobený z odolného a tepluvzdorného
silikonu.
Funguje na všech typech varných desek
OPTIHEATTM (OH™) technologie

Indukce

32
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optimalizovaná pro indukci, bránící před
přehřátím nádobí na indukční desce.
Hard Face nádobí je vhodné pro všechny
typy varných desek.

Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vyrobeno ve Finsku
Hard Face nádobí je vyrobeno v továrnách
Sorsakoski ve Finsku.
Atraktivní design
• Elegantní plochá skleněná poklice.
• Matové černé provedení.
• Moderní a sjednocený design držadla.
• Černý chránič proti plamenům doplňuje
černý design.

Vhodné
do myčky

HARD FACE

Rendlík s pokličkou, 1,8 L / 18 cm
Výška: 135 mm

Délka:

385 mm

Šířka:

200 mm

Hmotnost: 1401 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1020874

Staré obj. č. -

EAN

Hard Face nádobí

+!4<>:02"DDIEII!

Hrnec s pokličkou, 3,5 L / 22 cm
Výška: 135 mm

Délka:

310 mm

Šířka:

245 mm

Hmotnost: 2018 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1020875

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly.
•N
 ejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající nepřilnavé vlastnosti, které vydrží.
•R
 endlík je ideální pro přípravu kaší a mléčných
pokrmů.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání a bakelitové držadlo,
které se nezahřívá.
• Vhodný pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIEJF!

Hrnec s pokličkou, 5 L / 26 cm
Výška: 135 mm

Délka:

332 mm

Šířka:

279 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2645 g

Balení ks:

4

1020876

Staré obj. č. -

EAN

•H
 liníkový hrnec pro náročné úkoly.
•N
 ejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající nepřilnavé vlastnosti, které vydrží.
•H
 rnec je ideální pro přípravu kaší a mléčných
pokrmů.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání a bakelitová držadla,
která se nezahřívají.
• Vhodný pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIEKM!

Pánev, 20 cm
Výška: 430 mm

Délka:

Obj. č.
85 mm

Šířka:

218 mm

Hmotnost: 866 g

Balení ks:

6

1020829

Staré obj. č. -

EAN

•H
 liníkový hrnec pro náročné úkoly.
•N
 ejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající nepřilnavé vlastnosti, které vydrží.
•H
 rnec je ideální pro přípravu kaší a mléčných
pokrmů.
• Praktická silikonová poklice se zabudovanou funkcí
slévání a bakelitová držadla, která se nezahřívají.
• Vhodný pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIEDD!

Pánev, 24 cm
Výška: 440 mm

Délka:

Obj. č.
90 mm

Šířka:

255 mm

Hmotnost: 1089 g

Balení ks:

6

1020870

Staré obj. č. -

EAN

•H
 liníková pánev pro náročné úkoly.
•N
 ejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající nepřilnavé vlastnosti.
•M
 oderní černý design s bakelitovým držadlem,
které se nezahřívá a zaručuje pevný úchop
při vaření.
• Vhodná pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIEEK!

• Hliníková pánev pro náročné úkoly.
• Nejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající nepřilnavé vlastnosti.
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem,
které se nezahřívá a zaručuje pevný úchop
při vaření.
• Vhodná pro všechny typy varných desek.
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Pánev, 26 cm
Výška: 485 mm

Délka:

Obj. č.
150 mm

Šířka:

278 mm

Hmotnost: 1311 g

Balení ks:

6

1020871

Staré obj. č. -

EAN

HARD FACE

+!4<>:02"DDIEFH!

Pánev, 28 cm
Výška: 530 mm

Délka:

Obj. č.
170 mm

Šířka:

298 mm

Hmotnost: 1489 g

Balení ks:

6

1020872

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníková pánev pro náročné úkoly.
•O
 dolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi.
•M
 oderní černý design s bakelitovým držadlem,
které se nezahřívá a zaručuje pevný úchop.
•V
 hodná pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIEGE!

Pánev, 30 cm
Výška: 525 mm

Délka:

Obj. č.
105 mm

Šířka:

320 mm

Hmotnost: 1890 g

Balení ks:

6

1020873

Staré obj. č. -

EAN

•H
 liníková pánev pro náročné úkoly.
•O
 dolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi.
•M
 oderní černý design s bakelitovým držadlem,
které se nezahřívá a zaručuje pevný úchop.
•V
 hodná pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIEHL!

Rendlík s pokličkou, 24 cm / 2,2 L
Výška: 150 mm

Délka:

465 mm

Šířka:

258 mm

Hmotnost: 1876 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1020879

Staré obj. č. -

EAN

•H
 liníková pánev pro náročné úkoly.
 dolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
•O
nepřilnavými vlastnostmi.
 oderní černý design s bakelitovým držadlem,
•M
které se nezahřívá a zaručuje pevný úchop.
 hodná pro všechny typy varných desek.
•V

+!4<>:02"DDIFDM!

Rendlík s pokličkou, 26 cm / 2,8 L
Výška: 115 mm
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Délka:

485 mm

Šířka:

275 mm

Hmotnost: 2146 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1020890

Staré obj. č. -

EAN

•H
 liníkový rendlík pro náročné úkoly.
•O
 dolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi.
 oderní černý design s bakelitovými držadly, která
•M
se nezahřívají a zaručují pevný úchop.
•P
 raktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
 hodný pro všechny typy varných desek.
•V

+!4<>:02"DDIFEJ!

•H
 liníkový rendlík pro náročné úkoly.
 dolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
•O
nepřilnavými vlastnostmi.
•M
 oderní černý design s bakelitovými držadly, která
se nezahřívají a zaručují pevné držení.
•P
 raktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
 hodný pro všechny typy varných desek.
•V

Rendlík s pokličkou, 28 cm / 3,5 L
Výška: 115 mm

Délka:

507 mm

Šířka:

300 mm

Hmotnost: 2440 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1020891

Staré obj. č. -

EAN

HARD FACE

+!4<>:02"DDIFFG!

Pánev na omelety/palačinky, 22 cm
Výška: 420 mm

Délka:

60 mm

Šířka:

223 mm

Hmotnost: 830 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1020877

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly.
• Odolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi.
• Moderní černý design s bakelitovými držadly, která
se nezahřívají a zaručují pevný úchop.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
• Vhodný pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIELJ!

Pánev na lívance, 24 cm
Délka:

485 mm

Šířka:

278 mm

Hmotnost: 1311 g

Balení ks:

6

Staré obj. č. -

+!4<>:02"DDLFDD!

• Hliníková pánev pro náročné úkoly.
• Odolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi, díky kterým je ideální
pro přípravu lívanců.
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem,
které se nezahřívá a zaručuje pevný úchop.
• Vhodná pro všechny typy varných desek.

vé
No

Wok pánev, 28 cm / 4,5 L
Výška: 133 mm

1025571

Délka:

540 mm

Šířka:

300 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1618 g

Balení ks:

6

1020892

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 109 mm

Obj. č.

EAN

• Hliníková pánev na omelety/palačinky pro náročné
úkoly.
• Odolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi, díky kterým je Hard Face
ideální pánví na palačinky a omelety.
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, které
se nezahřívá a zaručuje pevný úchop.
• Vhodná pro všechny typy varných desek.

+!4<>:02"DDIFGD!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Hliníkový wok pro náročné úkoly.
• Odolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi.
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, které
se nezahřívá a zaručuje pevný úchop.
• Vhodná pro všechny typy varných desek.
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HARD FACE

Pánev OHTM, 24 cm
Výška: 440 mm

Délka:

90 mm

Obj. č.
Šířka:

255 mm

Hmotnost: 1089 g

Balení ks:

6

1020893

Staré obj. č. -

EAN

Hard Face OHTM nádobí

+!4<>:02”DDIFHK!

Pánev OHTM, 28 cm
Výška: 530 mm

Délka:

170 mm

Obj. č.
Šířka:

298 mm

Hmotnost: 1489 g

Balení ks:

6

1020894

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníková pánev pro náročné úkoly s jedinečnou
OPTIHEAT™ technologií.
• Odolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi, které vydrží
a OPTIHEAT™ chrání pánev před přehřátím.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDIFIH!

Rendlík s pokličkou OHTM, 26 cm / 2,8 L
Výška: 115 mm

Délka:

485 mm

Šířka:

275 mm

Hmotnost: 2146 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1020895

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníková pánev pro náročné úkoly s jedinečnou
OPTIHEAT™ technologií.
• Odolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi, které vydrží
a OPTIHEAT™ chrání pánev před přehřátím.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.

+!4<>:02"DDIFJE!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

36

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly s jedinečnou
OPTIHEAT™ technologií.
• Odolný povrch Hardtec Superior s vynikajícími
nepřilnavými vlastnostmi, které vydrží
a OPTIHEAT™ chrání hliník před přehřátím.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
• Optimalizováno pro indukční varné desky.
• Nejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající
nepřilnavé vlastnosti.
Obj.
č.

Notes

37

Hard Face,
též v nerezové
oceli

Řada Hard Face je nově rozšířena o nádobí z nerezové
oceli. Nepotažené ocelové hrnce se zabudovanou funkcí slévání
a bakelitovými držadly, která zůstávají i během vaření chladná.
Silné třívrstvé dno rovnoměrně distribuuje teplo. Tvar hrnců je
přizpůsoben pro vaření vody s praktickými měrkami z vnitřní
strany. Nádobí je vhodné pro všechny typy varných desek.
Doporučeno pro to nejnáročnější každodenní vaření.

HARD FACE

Hard Face, též v nerezové oceli
Vlastnosti & výhody

Vrstva Hardtec Superior
Odolná a nepřilnavá vrstva Hardtec Superior
usnadňuje každodenní vaření.

Bezpečná držadla
Bakelitová držadla zůstávají chladná
a zajišťují dobrý úchop.

Vyrobeno ve Finsku
Všechny produkty Hard Face jsou vyráběny
v továrnách Sorsakoski ve Finsku.

Třívrstvé dno
Hliníkové jádro s nerezovým dnem pro
rovnoměrné a efektivní rozvádění tepla.

 Plochá skleněné poklička s dvěma
možnostmi slévání
Průhledná poklička s odolným silikonovým
okrajem.

Atraktivní design
• Elegantní plochá skleněná poklička.
• Moderní a ergonomický design držadel.

Odolnost
Nerezová ocel je extrémně odolným
materiálem, vhodným pro každodenní
náročné používání.

 Vhodné pro všechny typy
varných desek

Indukce

40
40

Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

HARD FACE

Rendlík s pokličkou, 1,8 L / 18 cm
Délka:

385 mm

Šířka:

200 mm

Hmotnost: 1334 g

Balení ks:

6

Délka:

218 mm

Šířka:

296 mm

Hmotnost: 1856 g

Obj. č.
Balení ks:

6

Délka:

240 mm

Šířka:

316 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2216 g

Balení ks:

4

+!4<>:02"DDKMHH!

1025232

Staré obj. č. -

+!4<>:02"DDKMIE!

Pánev, 26 cm
Délka:

Obj. č.
90 mm

Šířka:

280 mm

Hmotnost: 1418 g

Balení ks:

6

1025237

Staré obj. č. -

EAN

• Odolný hrnec z nerezové oceli pro náročné používání.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
•B
 akelitová držadla zůstávájí stále chladná.
• Silné třívrstvé dno rovnoměrně rozvádí teplo.
• Šikovná měrka na vnitřní straně.
• Vhodné pro všechny typy varných desek.

vé
No

+!4<>:02"DDLDDF!

• Odolná pánev z nerezové oceli pro náročné
používání.
• Nejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající nepřilnavé vlastnosti.
• Bakelitové držadlo zůstává chladné a zajišťuje
dobré uchopení.
• Silné třívrstvé dno rovnoměrně rozvádí teplo.
• Vhodné pro všechny typy varných desek.

vé
No

Pánev, 28 cm
vé
No

Staré obj. č. -

EAN

Hrnec s pokličkou, 5 L / 22 cm

Výška: 507 mm

+!4<>:02"DDKMGK!

• Odolný hrnec z nerezové oceli pro náročné používání.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
•B
 akelitová držadla zůstávájí stále chladná.
•S
 ilné třívrstvé dno rovnoměrně rozvádí teplo.
•Š
 ikovná měrka na vnitřní straně.
•V
 hodné pro všechny typy varných desek.

vé
No

Výška: 484 mm

1025231

EAN

Hrnec s pokličkou, 3,5 L / 20cm

Výška: 167 mm

Staré obj. č. -

• Odolný rendlík z nerezové oceli pro náročné používání.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
•B
 akelitová držadla zůstávájí stále chladná.
• Silné třívrstvé dno rovnoměrně rozvádí teplo.
• Šikovná měrka na vnitřní straně.
• Vhodné pro všechny typy varných desek.

vé
No

Výška: 146 mm

1025230

Délka:

Obj. č.
82 mm

Šířka:

302 mm

Hmotnost: 1705 g

Balení ks:

6

1025250

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 107 mm

Obj. č.

EAN

Hard Face nádobí z nerezové oceli

+!4<>:02"DDLDEM!

• Odolná pánev z nerezové oceli pro náročné
používání.
• Nejodolnější povrch Hardtec Superior má
vynikající nepřilnavé vlastnosti.
• Bakelitové držadlo zůstává chladné a zajišťuje
dobré uchopení.
• Silné třívrstvé dno rovnoměrně rozvádí teplo.
• Vhodné pro všechny typy varných desek.
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Rendlík s pokličkou, 26 cm / 3,2 L
Délka:

128 mm

Šířka:

280 mm

Hmotnost: 2440 g

Balení ks:

vé
No

6

Staré obj. č. -

Balení ks:

Staré obj. č.

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

42

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Hmotnost:

EAN

Šířka:

EAN

Délka:

Obj. č.
Výška:

+!4<>:02"DDLDFJ!

• Odolný rendlík z nerezové oceli pro náročné používání.
• Nejodolnější povrch Hardtec Superior.
• Praktická skleněná poklice se silikonovým okrajem
s integrovanou funkcí slévání.
•B
 akelitová držadla zůstávájí stále chladná.
• Silné třívrstvé dno rovnoměrně rozvádí teplo.
• Šikovná měrka na vnitřní straně.
• Vhodné pro všechny typy varných desek.
Obj. č.

Výška:

1025251

EAN

Výška: 483 mm

Obj. č.

EAN

HARD FACE
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Royal
Pro ten nejlepší
pocit z krájení.

Nože Royal přinášejí ten nejlepší zážitek z krájení pro mistry
domácí kuchyně. Vysoce výkonné materiály a speciální brus
zajišťují přesné krájení a dlouhotrvající výkonnost.

ROYAL

Royal nože
vlastnosti & výhody

Nože Royal perfektně kombinují
cenami ověnčený design
s funkčností a rovnováhou.

Výjimečné materiály
Čepel je vytvořena
z vysoce výkonné německé
oceli ztvrzené na tvrdost
HRC 55.

Optimální brus
Zbroušení čepele snižuje
tření a zajišťuje vynikající
dlouhotrvající výkon.

 Cenami ověnčený
design
• Elegantní design
kombinuje ergonomiku,
stylový vzhled a perfektní
vyváženost.
• Ocenění iF Design Award
2011 – design od Jacoba
Leth-Espensena.

Ergonomická rukojeť
• Ergonomická rukojeť
s ochranou prstů je
vyrobena z vysoce
kvalitní nerezové oceli,
na povrchu má POM
plastový povrch
v matném provedení.
• Extrémně dobře
vyvážená a odolná.
• Rukojeť a čepel je
vyrobena z jednoho
kusu oceli.

46
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ROYAL

Loupací nůž, 7 cm
Výška: 25 mm

Délka:

335 mm

Obj. č.
Šířka: 76 mm

Hmotnost: 182 g

Balení ks: 4

1016466

Staré obj. č. -

EAN

Royal nože

+!4<>:02"DDFGKJ!

Okrajovací nůž, 12 cm
Výška: 25 mm

Délka:

335 mm

Šířka: 76 mm

Obj. č.
Hmotnost: 195 g

Balení ks: 4

1016467

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení a loupání ovoce a zeleniny.

+!4<>:02"DDFGLG!

Snídaňový nůž, 12 cm
Výška: 25 mm

Délka:

335 mm

Šířka: 76 mm

Obj. č.
Hmotnost: 186 g

Balení ks: 4

1016462

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení a loupání středně velkého ovoce
a zeleniny.

+!4<>:02"DDFGHI!

Kuchařský nůž malý, 15 cm
Výška: 26 mm

Délka:

410 mm

Šířka: 97 mm

Obj. č.
Hmotnost: 417 g

Balení ks: 4

1016469

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení rajčat, nebo jako příborový nůž
na steaky.

+!4<>:02"DDFHDJ!

Santoku nůž, 17 cm
Výška: 26 mm

Délka:

410 mm

Obj. č.
Šířka: 97 mm

Hmotnost: 290 g

Balení ks: 4

1016465

Staré obj. č. -

EAN

• Střední kuchařský nůž, ideální pro krájení masa
a zeleniny.

+!4<>:02"DDFGJM!

• Kuchařský nůž japonského stylu se širokou čepelí,
ideální na přípravu masa, ryb a zeleniny.
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Kuchařský nůž velký, 21 cm
Výška:

26 mm

Délka:

410 mm

Šířka:

97 mm

Obj. č.
Hmotnost: 295 g

Balení ks:

4

1016468

Staré obj. č. -

EAN

ROYAL

+!4<>:02"DDFGMD!

Nůž na pečivo, 23 cm
Výška:

26 mm

Délka:

435 mm

Šířka:

Obj. č.
97 mm

Hmotnost: 295 g

Balení ks:

4

1016470

Staré obj. č. -

EAN

• Velký univerzální nůž se silnou čepelí, ideální
pro krájení velkých kusů potravin.

+!4<>:02"DDFHEG!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Dlouhá zoubkovaná čepel pro snadné krájení
pečiva s tvrdou kůrkou.

49

Norr
Pro
autentický
zážitek
z krájení

Nože Fiskars Norr nabízí autentický zážitek všem mistrům domácí
kuchyně. Řada Norr v sobě snoubí nadčasový severský design
a pečlivě vybrané, prémiové materiály pro skvělý pocit z krájení.

NORR

Norr nože
vlastnosti & výhody

Krásný severský design
a kvalita z udržitelných zdrojů.

Vysoce kvalitní čepel
Vysoce kvalitní čepel je
vyrobena z německé oceli,
ztvrzené pro tvrdost
HRC 54.

Pohodlný design
• Inspirovaný tradiční
severskou kuchyní
a kulturou.
• Velmi pohodlně se drží.
• Perfektně vyvážený
a odolný.
• Design od Jacoba
Leth-Espensena.

52
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Odolná rukojeť
• Rukojeť je vyrobena
z javorového dřeva
ošetřeného metodou
Kebony, certifikovaného
FSC®.
• Javorové dřevo je
impregnováno za
využití nejmodernějších
technologií,
zvýrazňujících unikátní
charakteristiku dřeva
- je odolnější, téměř
bezúdržbové a o 40 %
tvrdší než dřevo teakové.
• Lesní Certifikace FSC®
(Forest Stewardship
Council®) dokládá, že
dřevo pochází z lesního
hospodářství, které dbá
na zásady dlouhodobé
udržitelnosti produkce.

NORR

Loupací nůž, 7 cm
Výška: 27 mm

Délka:

325 mm

Obj. č.
Šířka:

81 mm

Hmotnost: 161 g

Balení ks:

4

1016475

Staré obj. č. -

EAN

Norr nože

+!4<>:02"DDFHJL!

Okrajovací nůž, 12 cm
Výška: 27 mm

Délka:

325 mm

Šířka:

Obj. č.
81 mm

Hmotnost: 162 g

Balení ks:

4

1016477

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení a loupání ovoce a zeleniny.

+!4<>:02"DDFHKI!

Snídaňový nůž, 12 cm
Výška: 27 mm

Délka:

325 mm

Šířka:

Obj. č.
81 mm

Hmotnost: 162 g

Balení ks:

4

1016472

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení ovoce, nebo menší zeleniny.

+!4<>:02"DDFHGK!

Santoku nůž, 16 cm
Výška: 27 mm

Délka:

410 mm

Obj. č.
Šířka:

96 mm

Hmotnost: 289 g

Balení ks:

4

1016474

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení rajčat, nebo jako příborový nůž
na steaky.

+!4<>:02"DDFHIE!

Kuchařský nůž, 20 cm
Výška: 27 mm

Délka:

410 mm

Šířka:

Obj. č.
96 mm

Hmotnost: 295 g

Balení ks:

4

1016478

Staré obj. č. -

EAN

• Asijský kuchařský nůž se širokou čepelí
pro přípravu masa, ryb a zeleniny.

+!4<>:02"DDFHLF!

• Velký univerzální nůž se silnou čepelí, ideální
pro krájení velkých kusů potravin.
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Nůž na pečivo, 21 cm
Výška: 27 mm

Délka:

410 mm

Šířka:

Obj. č.
96 mm

Hmotnost: 294 g

Balení ks:

4

1016480

Staré obj. č. -

EAN

NORR

+!4<>:02"DDFHMM!

Porcovací vidlice, 12 cm
Výška: 26 mm

Délka:

325 mm

Šířka:

Obj. č.
112 mm

Hmotnost: 169 g

Balení ks:

4

1020238

Staré obj. č. -

EAN

• Dlouhá zoubkovaná čepel pro krájení pečiva
s tvrdou kůrkou.

+!4<>:02"DDHJFF!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

54

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Porcovací vidlice, ideální na všechny druhy masa.

Functional Form+
Pro
perfektně
vyvážené
krájení

Nože Functional Form+ jsou perfektně vyvážené, pro přesné
a spolehlivé krájení. Díky harmonickému designu a pečlivě
zvolenému materiálu se nože snadno používají, čistí a skladují.
Fiskars Functional Form+ nože přináší radost do každodenního
krájení tím, že mu přidávají to extra +.

FUNCTIONAL FORM+

Functional Form+ nože
vlastnosti & výhody

Perfektně vyvážené pro přesné
a snadné krájení.

Odolná čepel
• Silná a široká čepel
pro snazší krájení.
• Vysoce kvalitní nerezová
ocel a brus zajišťují
vysokou ostrost čepele.
Korozivzdorné
• Vysoká odolnost
vůči korozi.

58
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Perfektně vyvážené
• Perfektní rovnováha
zajišťuje přesné a snadné
krájení.
Rukojeť SoftouchTM
• Ergonomická
& pohodlná rukojeť.
• PP materiál, extrémně
odolný proti opotřebení.

FUNCTIONAL FORM+

Loupací nůž, 7 cm
Výška: 323 mm

Délka:

30 mm

Obj. č.
Šířka:

62 mm

Hmotnost: 129 g

Balení ks:

5

1016011

Staré obj. č. -

EAN

Functional Form+ nože

+!4<>:02"DDEKGK!

Okrajovací nůž, 11 cm
Výška: 323 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
62 mm

Hmotnost: 133 g

Balení ks:

5

1016010

Staré obj. č. -

EAN

• Malý a šikovný nůž s rovnou čepelí a ostrou
špičkou.
• Je vhodný k loupání ovoce a zeleniny.

+!4<>:02"DDEKFD!

Snídaňový nůž, 11 cm
Výška: 323 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
62 mm

Hmotnost: 135 g

Balení ks:

5

1016014

Staré obj. č. -

EAN

• Perfektní pro krájení a okrajování ovoce a zeleniny.

+!4<>:02"DDEKIE!

Malý kuchařský nůž, 12 cm
Výška: 343 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

70 mm

Obj. č.
Hmotnost: 150 g

Balení ks:

5

1016013

Staré obj. č. -

EAN

• Malý víceúčelový nůž s pilkovitým ostřím je skvělou
volbou pro krájení potravin s kůrkou nebo slupkou,
jako je např. pečivo nebo rajčata.
• Vhodný i jako příborový nůž na steaky.

+!4<>:02"DDEKHH!

Střední kuchařský nůž, 17 cm
Výška: 423 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

90 mm

Obj. č.
Hmotnost: 244 g

Balení ks:

5

1016008

Staré obj. č. -

EAN

• Malá a přitom účinná čepel, ideální pro přesné
krájení.

+!4<>:02"DDEKEG!

• Silný, středně velký nůž je perfektní pro většinu
krájení v kuchyni.

59

Velký kuchařský nůž, 20 cm
Výška: 423 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

90 mm

Obj. č.
Hmotnost: 258 g

Balení ks:

5

1016007

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM+

+!4<>:02"DDEKDJ!

Nůž na pečivo, 24 cm
Výška: 466 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
75 mm

Hmotnost: 259 g

Balení ks:

5

1016001

Staré obj. č. -

EAN

• Silný, velký nůž zvládne i ty nejnáročnější
krájecí úkony.

+!4<>:02"DDEJHI!

Asijský nůž, 17 cm
Výška: 423 mm

Délka:

30 mm

Obj. č.
Šířka:

90 mm

Hmotnost: 252 g

Balení ks:

5

1015999

Staré obj. č. -

EAN

• Nůž na chléb a pečivo má pilkovité ostří vhodné
pro krájení chleba s pevnější kůrkou.

+!4<>:02"DDEJGL!

Porcovací vidlice
Výška: 388 mm

Délka:

40 mm

Obj. č.
Šířka:

62 mm

Hmotnost: 200 g

Balení ks:

5

1016002

Staré obj. č. -

EAN

• Asijský kuchařský nůž má širokou čepel vhodnou
pro krájení velkých kusů zeleniny a masa.

+!4<>:02"DDEJIF!

Blok s pěti noži
Výška: 386 mm

60

Délka:

160 mm

Obj. č.
Šířka:

123 mm

Hmotnost: 2526 g Balení ks:

2

1016004

Staré obj. č. -

EAN

• Perfektní pro porcování všech druhů mas.

+!4<>:02"DDEJKJ!

• Blok s 5 nejužitečnějšími kuchyňskými noži,
po straně je vybaven magnetem pro uchycení nůžek.
• Dřevěný blok z březového dřeva se skvěle hodí
pro svislé ukládání nožů a může se stát ozdobou
kterékoli kuchyně.
•B
 lok obsahuje: okrajovací nůž (č.v. 1016010),
snídaňový nůž (č.v. 1016014), asijský nůž
(č.v. 1015999), velký kuchařský nůž (č.v. 1016007)
a nůž na pečivo (č.v. 1016001).

FUNCTIONAL FORM+

Functional Form+ pomůcky
Výška: 70 mm

Délka:

250 mm

Obj. č.
Šířka:

56 mm

Hmotnost: 106 g

Balení ks:

6

1019217

Staré obj. č. -

EAN

Ostřič Roll-Sharp™

+!4<>:02"DDGMFF!

Magnetický držák na nože, 39 cm
Výška: 36 mm

Délka:

450 mm

Šířka:

77 mm

Hmotnost: 442 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1019218

Staré obj. č. -

EAN

• Ostřič na nože pro leváky i praváky s keramickými
ostřícími kotoučky, který se snadno používá
a na stole neklouže.
• Udržuje optimální úhel ostří po celé délce čepele
a nůž pak po dlouhou dobu pěkně řeže.
• Snadno se čistí.
• Může se mýt v myčce na nádobí.

+!4<>:02"DDGMGM!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Silný magnet pro bezpečné zavěšení nožů
na stěně.
• Design od Jense Ulfeldta.
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Technické informace I
Nůžky
Produktová rodina

Instrukce k čištění

Materiál

Tvrdost

Softgrip™

Poznámky

Classic

Vhodné do myčky

Švédská Sandvik ocel

HRC 57

-

*

* Držadla jsou vyrobena z nárazu odolných PBT, PP nebo ABS plastů. Klasické nůžky s oranžovými držadly (kromě 1003025) mohou být sterilizovány autoklávem
při teplotách do 137°C.
Přítlak čepelí většiny našich nůžek může být snadno upraven přitažením šroubku, díky tomu je možné nůžky i snadno vyčistit.

Nádobí
Produktová rodina

Instrukce k čištění

Materiál

Povrch

Madlo

Teplota v troubě

Varná deska

Rotisser

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec Superior

Nerezová ocel

max 240 °C

Všechny

Rotisser+

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec Superior

Nerezová ocel

max 240 °C

Indukční

All Steel

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

Ceratecº

Nerezová ocel

max 240 °C

Všechny

All Steel+

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

Ceratecº

Nerezová ocel

max 240 °C

Indukční

Hard Face

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec Superior

Bakelit

max 150 °C

Všechny

Hard Face OPTIHEATTM

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec Superior

Bakelit

max 150 °C

Indukční

Hard Face v nerezové oceli

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

Hardtec Superior

Bakelit

max 150 °C

Všechny

Nože
Produktová rodina

Materiál čepele

Royal

Německá ocel W.1-4116

Tloušťka čepele
Malá: 1,6 mm

Velká: 2,1 mm

Brusný úhel

Tvrdost
čepele

Materiál madla

Brus

Instrukce k čištění

30+/-4

55+/-2 HRC

Nerezová ocel
& POM plast

Barrel

Doporučeno ruční mytí

Norr

Německá ocel W.1-4116

Malá: 1,7 mm

Velká: 2,2 mm

30+/-4

54+/-2 HRC

FSC certifikované javorové
dřevo napuštěné Kebony

Taper

Doporučeno ruční mytí

Functional Form+

Japonská nerezová ocel

Malá: 1,7 mm

Velká: 2,3 mm

30+/-4

53+/-2 HRC

Plast

Taper

Vhodné do myčky
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®

Poznámky
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„Můj život je dost hektický,
protože musím zvládat práci,
rodinu a koníčky. Ale chci
zkoušet nové věci, když vařím
pro svou rodinu. Uvařit jim
zdravé jídlo je můj způsob,
jak jim ukázat, že mi na nich
záleží.“
Valeria, 39
pracující matka dvou dětí

Fiskars
každý den
Pro aktivní
pracující lidi
Klíčová fakta: Tuto skupinu tvoří ženy, většinou
mezi 35–44 lety představují 17 % prodejů v kategorii
domácích potřeb. Kupují kuchyňské potřeby
několikrát za rok a utrácí více, než je v kategorii
běžné. Velmi často využívají kuchyňské pomůcky
a věří, že jsou základem úspěchu v kuchyni.
Mají sklony k impulzivním nákupům.

Functional Form
Fiskars usnadňuje každodenní vaření aktivním
pracujícím lidem. Naše řešení bere v potaz celý
proces vaření a Fiskars produkty se proto snadno
používají, čistí a skladují, přičemž společně
bezvadně pracují - tomu říkáme kuchyňský
management.
Vysoká funkčnost spojená s ergonomikou
a bezpečným atraktivním designem umožňuje
aktivním pracujícím lidem zažít uspokojení
v kuchyni a zábavu při vaření.
Functional Form představuje naši nejpestřejší
řadu, skládá se z kvalitních kuchyňských nožů,
pomůcek, nůžek, nádobí a příborů pro potřeby
aktivních pracujících lidí. Functional Form ulehčuje
každodenní vaření a šetří čas.
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Functional Form
Snadno se používá

Snadno se čistí

Snadno se skladuje
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Functional Form
Pro snadné
každodenní vaření

Kolekce Functional Form se skládá ze široké nabídky vysoce
kvalitních nožů, kuchyňských potřeb, nádobí a příborů. Společně tvoří
vzhledově harmonickou kolekci, která ulehčuje každodenní vaření
svým jednoduchým používáním, čištěním a skladováním.

Nože str. 70

Nůžky str. 88

Doplňky ke krájení str. 77

Nádobí str. 92

Pomůcky str. 78

Příbory str. 98

FUNCTIONAL FORM

Functional Form nože
vlastnosti & výhody

Pro pohodlné každodenní vaření.
Snadno se používají, čistí
a skladují.

Spolehlivý výkon
Vysoce kvalitní japonská
nerezová ocel zajišťuje ostrost
a korozivzdornost.

 Hygienický a pohodlný
materiál rukojeti
• Bezpečné a neklouzavé uchycení
díky materiálu Softouch™.
• Dobrá odolnost při mytí v myčce.

Odolná konstrukce
Dlouhý hřbet čepele pro rovnováhu
a lepší odolnost nože.

Ergonomicky tvarovaná
rukojeť
• Umožňuje různé způsoby
uchopení.
• Ochrana prstů pro vyšší
bezpečnost.
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FUNCTIONAL FORM

Loupací nůž, 7 cm
Výška: 319 mm

Délka:

20 mm

Obj. č.
Šířka: 66 mm

Hmotnost: 57 g

Balení ks: 5

1014227

Staré obj. č. 102624

EAN

Functional Form nože

+!4<>:01"DFJFHG!

Zahnutý loupací nůž, 7 cm
Výška: 319 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 66 mm

Obj. č.
Hmotnost: 54 g

Balení ks: 5

1014206

Staré obj. č. 102625

EAN

• Kompaktní a lehký nůž, ideální pro loupání
a krájení malého ovoce a zeleniny.

+!4<>:01"DFJFID!

Snídaňový nůž, 12 cm
Výška: 319 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 66 mm

Obj. č.
Hmotnost: 60 g

Balení ks: 5

1014208

Staré obj. č. 102626

EAN

• Kompaktní a lehký nůž, ideální pro přesné loupání
a krájení malého ovoce a zeleniny.

+!4<>:01"DFJFJK!

Roztírací nůž, 9 cm
Výška: 319 mm

Délka:

20 mm

Obj. č.
Šířka: 81 mm

Hmotnost: 59 g

Balení ks: 5

1014191

Staré obj. č. 102628

EAN

• Vroubkované ostří, ideální pro krájení potravin
s tenkou slupkou nebo kůrkou.
• Vhodný též jako jídelní nůž na steaky.

+!4<>:01"DFJFLE!

Okrajovací nůž, 11 cm
Výška: 319 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 66 mm

Obj. č.
Hmotnost: 57 g

Balení ks: 5

1014205

Staré obj. č. 102623

EAN

• Ideální pro roztírání másla a měkkých sýrů.

+!4<>:01"DFJFGJ!

• Víceúčelový okrajovací nůž, ideální pro krájení
a sekání ovoce a zeleniny.
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Malý kuchařský nůž, 12 cm
Výška: 319 mm

Délka:

20 mm

Šířka:

81 mm

Obj. č.
Hmotnost: 64 g

Balení ks:

5

1014196

Staré obj. č. 102622

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:01"DFJFFM!

Střední kuchařský nůž, 16 cm
Výška: 400 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

91 mm

Obj. č.
Hmotnost: 120 g

Balení ks:

5

1014195

Staré obj. č. 102616

EAN

• Malý, univerzální nůž se silnou čepelí je ideální
pro většinu krájecích úkolů.

+!4<>:01"DFJEJL!

Velký kuchařský nůž, 20 cm
Výška: 403 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

91 mm

Obj. č.
Hmotnost: 128 g

Balení ks:

5

1014194

Staré obj. č. 102615

EAN

• Středně velký, univerzální nůž se silnou čepelí,
ideální pro většinu krájecích úkolů.

+!4<>:01"DFJEIE!

Velký kuchařský nůž s ochranou čepele, 20 cm
Výška: 402 mm

Délka:

20 mm

Šířka:

90 mm

Hmotnost: 124 g

Balení ks:

5

Obj. č.

1014197

Staré obj. č. 102641

EAN

• Velký, univerzální nůž se silnou čepelí, ideální
pro většinu krájecích potřeb.

+!4<>:01"DFJHED!

Asijský nůž, 17 cm
Výška: 403 mm

Délka:

30 mm

Obj. č.
Šířka:

91 mm

Hmotnost: 134 g

Balení ks:

5

1014179

Staré obj. č. 102618

EAN

• Velký, univerzální nůž se silnou čepelí, ideální
pro většinu krájecích potřeb.
• Praktická ochrana čepele, pro zamezení ztupení
čepele při skladování nože v šuplíku nebo při mytí
v myčce.

+!4<>:01"DFJELF!

• Asijský univerzální nůž se širokou čepelí, ideální
pro přípravu masa, ryb a zeleniny.
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Nůž na pečivo, 23 cm
Výška: 448 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
79 mm

Hmotnost: 141 g

Balení ks:

5

1014210

Staré obj. č. 102614

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:01"DFJEHH!

Porcovací nůž, 24 cm
Výška: 448 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
79 mm

Hmotnost: 127 g

Balení ks:

5

1014193

Staré obj. č. 102620

EAN

• Dlouhá zoubkovaná čepel pro snadné krájení
chleba a jiného pečiva.

+!4<>:01"DFJFDI!

Kuchyňský nůž, 20 cm
Výška: 403 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
91 mm

Hmotnost: 120 g

Balení ks:

5

1014204

Staré obj. č. 102617

EAN

•R
 ovná čepel s jemným ostřím pro porcování masa.

+!4<>:01"DFJEKI!

Filetovací nůž, 20 cm
Výška: 448 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
79 mm

Hmotnost: 102 g

Balení ks:

5

1014200

Staré obj. č. 102619

EAN

•U
 niverzální, všestranný nůž pro většinu krájecích
úkolů.

+!4<>:01"DFJEMM!

Plátkovací nůž, 26 cm
Výška: 479 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

Obj. č.
79 mm

Hmotnost: 119 g

Balení ks:

5

1014202

Staré obj. č. 102621

EAN

•T
 enká a ohebná čepel, ideální pro filetování
masa a ryb.

+!4<>:01"DFJFEF!

• Dlouhá, ohebná čepel, ideální pro přesné a tenké
plátkování šunky a lososa.
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Porcovací vidlice
Výška: 363 mm

Délka:

10 mm

Obj. č.
Šířka: 63 mm

Hmotnost: 75 g

Balení ks: 5

1014192

Staré obj. č. 102629

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:01"DFJFML!

Ocílka
Výška: 423 mm

Obj. č.
Délka:

40 mm

Šířka: 76 mm

Hmotnost: 183 g

Balení ks: 5

1014226

Staré obj. č. 102630

EAN

• Porcovací vidlice pro všechny typy masa.

+!4<>:01"DFJGDH!

Sada jídelních nožů, černá
Výška: 332 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 126 mm

Obj. č.
Hmotnost: 254 g

Balení ks: 5

1014279

Staré obj. č. 102658

EAN

• Odolná ocílka pro naostření nožů.

+!4<>:01"DFJILL!

Sada jídelních nožů, bílá
Výška: 331 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 126 mm

Obj. č.
Hmotnost: 177 g

Balení ks: 5

1015988

Staré obj. č. -

EAN

• Všestranný nůž s vroubkovanou čepelí, ideální
pro použití u jídelního stolu nebo v kuchyni.
• Sada 3 kusů.

+!4<>:02”DDEJFE!

Sada univerzálních nožů, černá
Výška: 332 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 126 mm

Hmotnost: 251 g

Obj. č.
Balení ks: 5

1014276

Staré obj. č. 102657

EAN

• Všestranný nůž s vroubkovanou čepelí, ideální
pro použití u jídelního stolu nebo v kuchyni.
• Sada 3 kusů.

+!4<>:01”DFJIKE!

• Malý, všestranný nůž, ideální pro různé loupací
a krájecí úkoly.
• Sada 3 kusů.
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Sada steakových nožů, černá
Výška: 332 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 126 mm

Obj. č.
Hmotnost: 251 g

Balení ks: 5

1014280

Staré obj. č. 102659

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:01”DFJIMI!

Sada malých nožů, černá
Výška: 332 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 126 mm

Obj. č.
Hmotnost: 252 g

Balení ks: 5

1014274

Staré obj. č. 102663

EAN

• Pohodlný a lehký nůž s vroubkovanou čepelí,
ideální pro krájení steaků.
•S
 ada 3 kusů.

+!4<>:01”DFJJGF!

Sada malých nožů, oranžová
Výška: 332 mm

Délka:

20 mm

Šířka: 126 mm

Obj. č.
Hmotnost: 252 g

Balení ks: 5

1014272

Staré obj. č. 102670

EAN

•N
 ezbytná sada nožů pro krájení u jídelního stolu
nebo v kuchyni.
•S
 ada 3 kusů.

+!4<>:01”DFJKDD!

Blok s pěti noži, přírodní
Výška: 383 mm

Délka:

120 mm

Šířka: 152 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2415 g

Balení ks: 5

1014211

Staré obj. č. 102637

EAN

•N
 ezbytná sada nožů pro krájení u jídelního stolu
nebo v kuchyni.
•S
 ada 3 kusů.

+!4<>:01"DFJGKG!

Blok s pěti noži, černý
Výška: 383 mm

Délka:

120 mm

Šířka: 152 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2445 g

Balení ks: 5

1014190

Staré obj. č. 102638

EAN

•D
 esignový blok vyrobený z březového dřeva s pěti
nejdůležitějšími noži.
 lok má přírodní barvu dřeva.
•B
•B
 lok obsahuje 5 nožů z řady Functional Form:
okrajovací nůž, snídaňový nůž, asijský nůž, velký
kuchařský nůž a nůž na pečivo.
•N
 a boku bloku je magnet, skvělý např.
pro umístění nůžek.

+!4<>:01"DFJGLD!

• Designový blok vyrobený z březového dřeva s pěti
nejdůležitějšími noži.
• Blok v černé barvě.
• Blok obsahuje 5 nožů z řady Functional Form:
okrajovací nůž, snídaňový nůž, asijský nůž, velký
kuchařský nůž a nůž na pečivo.
• Na boku bloku je magnet, skvělý např.
pro umístění nůžek.
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Blok s pěti noži, bílý
Výška: 383 mm

Délka:

120 mm

Obj. č.
Šířka:

152 mm

Hmotnost: 2415 g

Balení ks:

5

1014209

Staré obj. č. 102639

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:01"DFJGMK!

Blok se sedmi noži, přírodní
Výška: 383 mm

Délka:

120 mm

Šířka:

203 mm

Obj. č.
Hmotnost: 3010 g

Balení ks:

5

1018781

Staré obj. č. 200259

EAN

• Designový blok vyrobený z březového dřeva s pěti
nejdůležitějšími noži.
• Blok v bílé barvě.
• Blok obsahuje 5 nožů z řady Functional Form:
okrajovací nůž, snídaňový nůž, asijský nůž, velký
kuchařský nůž a nůž na pečivo.
• Na boku bloku je magnet, skvělý např.
pro umístění nůžek.

+!4<>:02"DDFIML!

Blok pro pět nožů, přírodní
Výška: 245 mm

Délka:

90 mm

Šířka:

147 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1657 g

Balení ks:

5

1014228

Staré obj. č. 200083

EAN

• Designový blok vyrobený z březového dřeva
se sedmi nejdůležitějšími noži.
• Blok má přírodní barvu dřeva.
• Blok obsahuje 7 nožů z řady Functional Form:
okrajovací nůž, snídaňový nůž, steakový nůž,
malý kuchařský nůž (12 cm), asijský nůž, velký
kuchařský nůž (20 cm) a nůž na pečivo.
• Na boku bloku je magnet, skvělý např.
pro umístění nůžek.

+!4<>:02"DDDLGM!

EAN

EAN

• Designový blok z březového dřeva pro kompaktní
skladování.
• Blok má přírodní barvu dřeva.
• Vhodný pro 5 nožů s maximální délkou čepele
23,5 cm.
• Balení neobsahuje nože.
• Na boku bloku je magnet, skvělý např.
pro umístění nůžek.
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FUNCTIONAL FORM

Prkénko s deskami, 2 ks
Výška: 25 mm

Délka:

270 mm

Šířka:

440 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1703 g

Balení ks:

5

1014229

Staré obj. č. 102653

EAN

Functional Form doplňky ke krájení

+!4<>:01"DFJIGG!

Prkénko s deskami, 4 ks
Výška: 29 mm

Délka:

270 mm

Šířka:

440 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2117 g

Balení ks:

5

1014212

Staré obj. č. 102654

EAN

• Prkénko z březového dřeva s vyměnitelnou
plastovou deskou - snadno se používá, čistí
i skladuje.

+!4<>:01"DFJIHD!

Náhradní krájecí desky, 3 ks
Výška: 6 mm

Délka:

270 mm

Šířka:

440 mm

Obj. č.
Hmotnost: 644 g

Balení ks:

5

1014213

Staré obj. č. 102655

EAN

• Prkénko z březového dřeva se 3 vyměnitelnými
plastovými deskami - snadno se používá, čistí
i skladuje.

+!4<>:01"DFJIIK!

Ostřič na nože Roll-Sharp™, bílý
Výška: 236 mm

Délka:

40 mm

Šířka:

80 mm

Hmotnost: 73 g

Obj. č.
Balení ks:

5

1014214

Staré obj. č. 102656

EAN

• Tři náhradní plastové desky na prkénko Fiskars.

+!4<>:01"DFJIJH!

Magnetický držák na nože
Výška: 27 mm

Délka:

410 mm

Šířka:

80 mm

Obj. č.
Hmotnost: 319 g

Balení ks:

5

1001483

Staré obj. č. 854122

EAN

• Bezpečný a snadno použitelný pomocník
pro ostření nožů.

*!7:<26B"IHEFFD!

• Elegantní a silný magnet na nože je udrží bezpečně
na jednom místě.
• Vyrobeno z černého plastu s kovovými okraji.
• Sada pro uchycení na zeď součástí balení.
• Design od Jense Ulfeldta.
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FUNCTIONAL FORM

Functional Form pomůcky
vlastnosti & výhody
Pro pohodlné každodenní vaření.
Snadno se používají, čistí a skladují.

Bezpečné & jednoduché použití
Bezpečné a pohodlné držadlo Softgrip™

78

Snadno se skladují
Jednoduché skladování díky složitelné
konstrukci

Snadno se čistí
Snadno udržovatelný povrch

FUNCTIONAL FORM

Pevná škrabka
Výška:

24 mm

Délka:

270 mm

Obj. č.
Šířka:

78 mm

Hmotnost: 60 g

Balení ks:

6

1014418

Staré obj. č. 200093

EAN

Functional Form pomůcky

+!4<>:02"DDDMGL!

Otočná škrabka, 2 body uchycení
Výška:

26 mm

Délka:

270 mm

Šířka:

78 mm

Hmotnost: 65 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1014419

Staré obj. č. 200094

EAN

• Perfektní pro snadné loupání ovoce a zeleniny.
• Softgrip™ držadlo pro snadné a bezpečné použití.

+!4<>:02"DDDMHI!

Otočná škrabka
Výška:

18 mm

Délka:

270 mm

Obj. č.
Šířka:

80 mm

Hmotnost: 59 g

Balení ks:

6

1019534

Staré obj. č. -

EAN

• Perfektní pro snadné loupání ovoce a zeleniny.
• Softgrip™ držadlo pro snadné a bezpečné použití.
• Dva body uchycení čepele zajišťují vysokou
odolnost i při náročném loupání.

+!4<>:02"DDHGEL!

Škrabka ve tvaru Y
Výška:

20 mm

Délka:

230 mm

Obj. č.
Šířka:

79 mm

Hmotnost: 57 g

Balení ks:

6

1016122

Staré obj. č. -

EAN

• Perfektní pro snadné loupání ovoce a zeleniny.
• Softgrip™ držadlo pro snadné a bezpečné použití.

+!4<>:02"DDEKMM!

Plátkovač na tvrdé sýry
Výška:

300 mm

Délka:

20 mm

Šířka:

Obj. č.
80 mm

Hmotnost: 75 g

Balení ks:

6

1016129

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro loupání dlouhé zeleniny, jako jsou např.
okurky a mrkve.
• Softgrip™ držadlo pro snadné a bezpečné použití.

+!4<>:02"DDELJK!

• Ergonomický plátkovač sýra, ideální na tvrdé sýry,
jako je např. ementál nebo gouda.

79

Plátkovač na měkké sýry
Výška: 255 mm

Délka:

20 mm

Šířka:

80 mm

Obj. č.
Hmotnost: 60 g

Balení ks:

6

1016128

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDELID!

Nůž na sýr
Výška: 315 mm

Délka:

Obj. č.
20 mm

Šířka:

82 mm

Hmotnost: 66 g

Balení ks:

5

1015987

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální na plátkování měkkých sýrů, jako je např.
eidam nebo čedar.
• Krátká čepel vyrobena z nerezové oceli, snižuje
ulpívání sýru k čepeli.

+!4<>:02"DDEJEH!

Plátkovač na zeleninu
Výška: 59 mm

Délka:

320 mm

Šířka:

Obj. č.
83 mm

Hmotnost: 173 g

Balení ks:

2

1014416

Staré obj. č. 200092

EAN

• Ideální pro snadné plátkování.
• Tvar čepele eliminuje ulpívání sýra při krájení.

+!4<>:02"DDDMFE!

Hrubé struhadlo
Výška: 58 mm

Délka:

320 mm

Obj. č.
Šířka:

83 mm

Hmotnost: 156 g

Balení ks:

2

1014410

Staré obj. č. 200088

EAN

• Ideální pro snadnou tvorbu plátků.
• Chránič prstů pro větší bezpečnost.

+!4<>:02"DDDLLH!

Jemné struhadlo
Výška: 59 mm

Délka:

320 mm

Obj. č.
Šířka:

83 mm

Hmotnost: 156 g

Balení ks:

2

1014412

Staré obj. č. 200089

EAN

• Ideální pro snadné strouhání na hrubo.
• Chránič prstů pro větší bezpečnost.

+!4<>:02"DDDLME!

• Ideální pro snadné strouhání na jemno.
• Chránič prstů pro větší bezpečnost.
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Struhadlo s nádobou
Výška: 62 mm

Délka:

220 mm

Šířka: 92 mm

Obj. č.
Hmotnost: 140 g

Balení ks: 4

1019530

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDHFLL!

Lopatka perforovaná
Výška: 370 mm

Délka:

40 mm

Šířka: 80 mm

Obj. č.
Hmotnost: 64 g

Balení ks: 6

1014447

Staré obj. č. 200109

EAN

• Ideální pro strouhání sýrů a zeleniny.
• Praktické víčko pro uzavření nádobky a uchování
čerstvě nastrouhaných potravin v lednici.

+!4<>:02"DDEDMJ!

Lopatka
Výška: 400 mm

Obj. č.
Délka:

35 mm

Šířka: 80 mm

Hmotnost: 59 g

Balení ks: 6

1023612

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro snadné vaření a servírování.
• Design s dírami zajišťuje odvod tekutin.

+!4<>:02"DDIKJJ!

Kuchařská lžíce
Výška: 28 mm

Délka:

360 mm

Obj. č.
Šířka: 78 mm

Hmotnost: 75 g

Balení ks: 6

1014435

Staré obj. č. 200099

EAN

• Ideální pro snadné smažení.
• Zkosená čepel lopatky je optimální
pro obracení palačinek a omelet.

+!4<>:02"DDDMMD!

Lžíce na pečení
Výška: 365 mm

Délka:

32 mm

Obj. č.
Šířka: 80 mm

Hmotnost: 78 g

Balení ks: 6

1023611

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro snadné vaření a servírování.
• Díky tvrdému plastu je lžíce odolná a silikonová
polovina pracovní části perfektně vytře každou
nádobu.

+!4<>:02"DDIKIM!

• Ideální pro snadné pečení.
• Díky tvrdému plastu je lžíce odolná a silikonová
polovina pracovní části perfektně vytře každou
nádobu.
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Naběračka na těstoviny
Výška: 370 mm

Délka:

37 mm

Šířka:

Obj. č.
80 mm

Hmotnost: 65 g

Balení ks:

6

1019532

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDHFMI!

Plátkovač na vajíčka
Výška: 167 mm

Délka:

50 mm

Obj. č.
Šířka:

126 mm

Hmotnost: 180 g

Balení ks:

4

1016126

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro servírování špaget, pappardelle
a fettuccine.
• Otvor uprostřed naběračky může být použit
pro odměření 1 porce špaget.

+!4<>:02"DDELGJ!

Lis na citrusy
Výška: 52 mm

Délka:

Obj. č.
170 mm

Šířka:

125 mm

Hmotnost: 207 g

Balení ks:

4

1016125

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro tenké plátky vajec.
• Integrovaná praktická nádoba na skořápky.

+!4<>:02"DDELFM!

Kráječ na jablka
Výška: 80 mm

Délka:

200 mm

Obj. č.
Šířka:

130 mm

Hmotnost: 340 g

Balení ks:

4

1016132

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro rychlou přípravu džusů.
• Snadno se čistí a skladuje.

+!4<>:02"DDELML!

Set roztíracích nožů
Výška: 254 mm

Délka:

20 mm

Obj. č.
Šířka:

99 mm

Hmotnost: 114 g

Balení ks:

4

1016121

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro rychlé rozkrájení jablka v jednom kroku.
• Nádoba se silikonovým víkem udrží nakrájené
jablko čerstvé a připravené ke zdravé svačině.

+!4<>:02"DDEKLF!

• Ideální pro roztírání másla, medu nebo marmelády.
• Vroubkované plastové nože pro krájení housek
nebo croissantů a natírání různých pomazánek.
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Kráječ pizzy
Výška: 23 mm

Délka:

Obj. č.
260 mm

Šířka:

90 mm

Hmotnost: 67 g

Balení ks:

6

1019533

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDHGDE!

Salát spinner
Výška: 169 mm

Délka:

Obj. č.
250 mm

Šířka:

253 mm

Hmotnost: 755 g

Balení ks:

2

1014433

Staré obj. č. 200097

EAN

• Ideální pro snadné krájení pizzy.
•P
 lastové kolečko je vhodné i na nepřilnavé
povrchy.

+!4<>:02"DDDMKJ!

Salátové kleště
Výška: 330 mm

Délka:

30 mm

Obj. č.
Šířka:

75 mm

Hmotnost: 129 g

Balení ks:

4

1014434

Staré obj. č. 200098

EAN

•S
 kvělá pomůcka pro přípravu a servírování
čerstvých a chutných salátů.
•P
 ro efektivní odstřeďování vody ze salátu.
•V
 hodná pro mytí v myčce.

+!4<>:02"DDDMLG!

Nádoba na zálivku
Výška: 160 mm

Délka:

80 mm

Obj. č.
Šířka:

78 mm

Hmotnost: 227 g

Balení ks:

4

1014347

Staré obj. č. 200085

EAN

•P
 erfektní pro přípravu a servírování salátu.
•S
 nadno se rozloží na dvě samostatné lžíce.

+!4<>:02"DDDLIG!

Lis na česnek
Výška: 38 mm

Délka:

Obj. č.
180 mm

Šířka:

79 mm

Hmotnost: 136 g

Balení ks:

4

1014349

Staré obj. č. 200087

EAN

•P
 erfektní pro chutné salátové zálivky.
 říprava, servírování i skladování dresinku
•P
je snadné díky otočnému silikonovému víku.

+!4<>:02"DDDLKK!

• Perfektní pro chutné vaření.
• Tělo je vyrobeno z tvrzeného plastu.
• Mřížku z nerezové oceli lze snadno vyčistit díky
vyklápěcímu mechanismu.
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Metla
Výška: 341 mm

Obj. č.
Délka:

70 mm

Šířka:

80 mm

Hmotnost: 54 g

Balení ks:

6

1014437

Staré obj. č. 200101

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDEDED!

Spirálová metla
Výška: 61 mm

Délka:

350 mm

Obj. č.
Šířka:

78 mm

Hmotnost: 53 g

Balení ks:

6

1014438

Staré obj. č. 200102

EAN

• Tuhá metla k efektivnímu šlehání.
• Vhodná i na nádobí s nepřilnavým povrchem.
• Design od Tobiase Wandrupa.

+!4<>:02"DDEDFK!

Metlička se silikonovým povrchem
Výška: 353 mm

Délka:

60 mm

Šířka:

80 mm

Hmotnost: 77 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1023613

Staré obj. č. -

EAN

• Tuhá metla k efektivnímu šlehání.
• Vhodná pro šlehání krémů a omáček.

+!4<>:02"DDIKKG!

Mašlovačka se silikonovými vlákny
Výška: 270 mm

Délka:

20 mm

Šířka:

80 mm

Hmotnost: 55 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1023614

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro snadné šlehání.
• Silikonem potažená metla se jednoduše používá
a čistí, nepoškrábe povrch nádobí.

+!4<>:02"DDIKLD!

Stěrka na těsto
Výška: 347 mm

Délka:

20 mm

Obj. č.
Šířka:

80 mm

Hmotnost: 72 g

Balení ks:

6

1023615

Staré obj. č. -

EAN

• Silikonová mašlovačka pro snadné pečení.
• Vlákna mají speciální tvar pro lepší zachycení
tekutin.
• Snadná údržba díky použitým materiálům.

+!4<>:02"DDIKMK!

• Pro snadné pečení.
• Asymetrický tvar umožňuje snadno dosáhnout
do různých míst.
• Design od Tobiase Wandrupa.

84

Poklička na pánev
Výška: 462 mm

Délka:

50 mm

Obj. č.
Šířka:

305 mm

Hmotnost: 257 g

Balení ks:

5

1014348

Staré obj. č. 200086

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDDLJD!

Cedník
Výška: 44 mm

Obj. č.
Délka:

440 mm

Šířka:

195 mm

Hmotnost: 244 g

Balení ks:

6

1014345

Staré obj. č. 200084

EAN

• Perfektní pro čisté a bezpečné smažení.
• Maximálně brání stříkání omastku
a umožňuje odvod páry.
• Poklička je vhodná na všechny standardní pánve
do průměru 28 cm.

+!4<>:02"DDDLHJ!

Pinzeta na ryby
Výška: 37 mm

Délka:

220 mm

Obj. č.
Šířka:

76 mm

Hmotnost: 68 g

Balení ks:

6

1003023

Staré obj. č. 858185

EAN

• Ideální pro snadné slévání.
• Složitelná konstrukce umožňuje jednoduché
uložení.

*!7:<26B"ILELIE!

Kleště
Výška: 25 mm

Obj. č.
Délka:

390 mm

Šířka:

80 mm

Hmotnost: 98 g

Balení ks:

6

1002986

Staré obj. č. 858107

EAN

• Nerezová ocel zajišťuje stabilní držení a pevné
uchopení rybích kostí.

*!7:<26B"ILEDKG!

Váleček na těsto s nepřilnavým povrchem
Výška: 70 mm

Délka:

400 mm

Šířka:

140 mm

Hmotnost: 585 g

Balení ks:

Obj. č.
6

1003021

Staré obj. č. 858174

EAN

• Špičaté kleště z pevného plastu.
• Místa k uchopení potravin jsou potažena měkkým,
tepelně oddolným silikonem.
• Design od Jakoba Heiberga.

*!7:<26B"ILEKHI!

• Ocelový váleček s nepřilnavým povrchem,
který zamezuje přilnutí těsta a zabezpečuje
snadnou údržbu.
• Ergonomicky tvarovaná držadla.
• Váleček byl oceněn Red Dot Design Award 2010.
• Design od Jakoba Heiberga.
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Clip-Sharp™ ostřič nůžek
Výška: 225 mm

Délka:

40 mm

Šířka:

85 mm

Obj. č.
Hmotnost: 84 g

Balení ks:

6

1000812

Staré obj. č. 859600

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4;;?01"MJDDKL!

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

86

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Snadno použitelný ostřič pro praváky i leváky.
• Zajišťuje optimální nabroušení vašich nůžek.
• Snadno se čistí.
• L ze mýt v myčce.
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FUNCTIONAL FORM

Pro snadné stříhání
v domácnosti
Vlastnosti
& výhody
Ostré čepele
Fazetový brus zajišťuje vynikající
střih a zachovává čepel dlouho
ostré.
Ergonomický design
Jedinečná, patentovaná držadla
jsou ergonomická a pohodlná,
reflektují přirozený pohyb ruky.
Ideální nástroj
Všestranné nůžky jsou vhodné
pro všechny druhy stříhání.
Kvalitní materiály
Vyrobeny z vysoce kvalitní
nerezové oceli, je zajištěna vysoká
odolnost proti opotřebení.
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FUNCTIONAL FORM

Univerzální nůžky velké 24 cm, bílé
Výška: 23 mm

Délka:

320 mm

Šířka:

90 mm

Hmotnost: 156 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1020414

Staré obj. č. -

EAN

Functional Form nůžky

+!4<>:02"DDHLMM!

Univerzální nůžky 21 cm, bílé
Výška: 19 mm

Délka:

320 mm

Šířka:

90 mm

Obj. č.
Hmotnost: 99 g

Balení ks:

6

1020412

Staré obj. č. -

EAN

• Dlouhé ostří pro snadné stříhání několika vrstev
různých materiálů.
•N
 astavitelný přítlak čepelí.

+!4<>:02"DDHLKI!

Univerzální nůžky 17 cm, bílé
Výška: 20 mm

Délka:

260 mm

Šířka:

85 mm

Obj. č.
Hmotnost: 56 g

Balení ks:

10

1020413

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální nůžky pro všechny druhy stříhání doma,
ve škole i v kanceláři.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4<>:02"DDHLLF!

Univerzální nůžky velké 24 cm, černé
Výška: 23 mm

Délka:

320 mm

Šířka:

90 mm

Hmotnost: 156 g

Obj. č.
Balení ks:

10

1019198

Staré obj. č. -

EAN

• Ergonomické kompaktní nůžky ideální pro stříhání
lehkých materiálů a papíru.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?09"MJEJIK!

Univerzální nůžky 21 cm, černé
Výška: 19 mm

Délka:

320 mm

Šířka:

90 mm

Hmotnost: 99 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1019197

Staré obj. č. -

EAN

• Dlouhé ostří pro snadné stříhání několika vrstev
různých materiálů.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?09"MIEJIL!

• Skvělé nůžky pro všechny druhy střihání doma,
ve škole i v kanceláři.
• Nastavitelný přítlak čepelí.
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Univerzální nůžky 17 cm, černé
Výška: 20 mm

Délka:

260 mm

Šířka:

85 mm

Hmotnost: 56 g

Obj. č.
Balení ks:

10

1020415

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDHMDI!

Nůžky na ryby
Výška: 290 mm

Délka:

Obj. č.
20 mm

Šířka:

90 mm

Hmotnost: 180 g

Balení ks:

5

1003032

Staré obj. č. 859912

EAN

• Ergonomické kompaktní nůžky ideální pro stříhání
lehkých materiálů a papíru.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?01"MMEFKD!

Nůžky kuchařské
Výška: 290 mm

Délka:

20 mm

Obj. č.
Šířka:

85 mm

Hmotnost: 218 g

Balení ks:

5

1003033

Staré obj. č. 859975

EAN

• Silné nůžky s vroubky na čepeli pro přípravu ryb.
• Komfortní ergonomická držadla jsou vhodná
pro praváky i leváky.
• Praktické pro odstraňování šupin, kuchání
i stříhání ploutví.
• Palcem ovládaný zámek.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?01"MMKILJ!

Nůžky kuchyňské
Výška: 250 mm

Délka:

20 mm

Obj. č.
Šířka:

85 mm

Hmotnost: 111 g

Balení ks:

5

1003034

Staré obj. č. 859977

EAN

• Silné nůžky pro porcování drůbeže a zvěřiny.
• Zahnuté čepele usnadňují stříhání a zoubky
na čepeli snadno pronikají kostmi.
• Komfortní ergonomická držadla jsou vhodná
pro praváky i leváky.
• Včetně palcem ovládaného zámku.
• Nastavitelný přítlak čepelí.

+!4;;?01"MMKKKK!

Obj. č.
Výška:

90

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Měkká, neklouzavá držadla.
• Silné, ostré čepele s vroubky na spodní čepeli
pro snadné stříhání.
• Nastavitelný přítlak čepelí.
• Speciální otvor pro snadné odšroubování víček
PET lahví.
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FUNCTIONAL FORM

Functional Form nádobí
optimalizováno pro různé
varné desky
Plyn

Indukce

Elektřina

Sklokeramika

Vlastnosti & výhody
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Optimalizováno
pro plynové varné desky
Nerezová držadla i hliníkové dno jsou
optimalizovány pro vaření na plynových
sporácích.

Optimalizováno
pro indukční varné desky
Nerezová držadla i nerezové dno jsou
optimalizovány pro vaření na indukčních
deskách.

Optimalizováno
pro elektrické varné desky
Bakelitová držadla i nerezové dno
jsou optimalizovány pro vaření
na elektrických sporácích.

Optimalizováno
pro sklokeramické varné desky
Bakelitová držadla i hliníkové
dno jsou optimální pro použití
na sklokeramických deskách.

FUNCTIONAL FORM

Functional Form nádobí

Pánev 24 cm, optimalizováno pro sklokeramické varné desky

Obj. č.

Výška: 47 mm

Staré obj. č. -

Délka:

450 mm

Šířka:

252 mm

Hmotnost: 850 g

Balení ks:

6

1015336

EAN

Optimalizováno pro sklokeramické varné desky

+!4<>:02"DDEGDD!

Pánev 26 cm, optimalizováno pro sklokeramické varné desky

Obj. č.

Výška: 53 mm

Staré obj. č. -

Délka:

480 mm

Šířka:

273 mm

Hmotnost: 1080 g

Balení ks:

6

1015332

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na sklokeramické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
pánve zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEFKD!

Pánev 28 cm, optimalizováno pro sklokeramické varné desky

Obj. č.

Výška: 55 mm

Staré obj. č. -

Délka:

500 mm

Šířka:

290 mm

Hmotnost: 1150 g

Balení ks:

6

1015319

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na sklokeramické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
pánve zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEFHM!

Rendlík 26 cm, optimalizováno pro sklokeramické varné desky

Obj. č.

Výška: 81 mm

Staré obj. č. -

Délka:

480 mm

Šířka:

282 mm

Hmotnost: 1680 g

Balení ks:

4

1015324

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na sklokeramické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
pánve zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEFDE!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní rendlík
na sklokeramické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
rendlíku zůstává chladné.
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FUNCTIONAL FORM

Functional Form nádobí

Pánev 24 cm, optimalizováno pro indukční varné desky
Výška: 45 mm

Délka:

450 mm

Šířka:

252 mm

Hmotnost: 840 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1015334

Staré obj. č. -

EAN

Optimalizováno pro indukční varné desky

+!4<>:02"DDEFLK!

Pánev 26 cm, optimalizováno pro indukční varné desky
Výška: 55 mm

Délka:

480 mm

Šířka:

275 mm

Hmotnost: 990 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1015330

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na indukční varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve
zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEFIJ!

Pánev 28 cm, optimalizováno pro indukční varné desky
Výška: 55 mm

Délka:

500 mm

Šířka:

296 mm

Hmotnost: 1140 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1015317

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na indukční varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve
zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEFFI!

Rendlík 26 cm, optimalizováno pro indukční varné desky
Výška: 81 mm

Délka:

480 mm

Šířka:

280 mm

Hmotnost: 1620 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1015322

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na indukční varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve
zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEELL!

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní rendlík
na indukční varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné a při ohřívání
rendlíku zůstává chladné.

FUNCTIONAL FORM

Functional Form nádobí

Pánev 24 cm, optimalizováno pro plynové varné desky
Výška: 45 mm

Délka:

450 mm

Šířka:

252 mm

Hmotnost: 750 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1015335

Staré obj. č. -

EAN

Optimalizováno pro plynové varné desky

+!4<>:02"DDEFMH!

Pánev 26 cm, optimalizováno pro plynové varné desky
Výška: 53 mm

Délka:

480 mm

Šířka:

273 mm

Hmotnost: 1080 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1015331

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na plynové varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné.

+!4<>:02"DDEFJG!

Pánev 28 cm, optimalizováno pro plynové varné desky
Výška: 55 mm

Délka:

500 mm

Šířka:

290 mm

Hmotnost: 1140 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1015318

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na plynové varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné.

+!4<>:02"DDEFGF!

Rendlík 26 cm, optimalizováno pro plynové varné desky
Výška: 81 mm

Délka:

480 mm

Šířka:

282 mm

Hmotnost: 1680 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1015323

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na plynové varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné.

+!4<>:02"DDEEMI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní rendlík
na plynové varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Nerezové držadlo je bezpečné.
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FUNCTIONAL FORM

Functional Form nádobí

Pánev 24 cm, optimalizováno pro elektrické varné desky
Výška:

55 mm

Délka:

440 mm

Šířka:

255 mm

Hmotnost: 860 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1015338

Staré obj. č. -

EAN

Optimalizováno pro elektrické varné desky

+!4<>:02"DDEGFH!

Pánev 26 cm, optimalizováno pro elektrické varné desky
Výška:

55 mm

Délka:

480 mm

Šířka:

275 mm

Hmotnost: 1040 g Balení ks:

6

Obj. č.

1015320

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na elektrické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
pánve zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEEJH!

Pánev 28 cm, optimalizováno pro elektrické varné desky
Výška:

55 mm

Délka:

490 mm

Šířka:

295 mm

Hmotnost: 1190 g Balení ks:

6

Obj. č.

1015337

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na elektrické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
pánve zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEGEK!

Rendlík 26 cm, optimalizováno pro elektrické varné desky
Výška:

81 mm

Délka:

480 mm

Šířka:

280 mm

Hmotnost: 1620 g Balení ks:

4

Obj. č.

1015321

Staré obj. č. -

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní pánev
na elektrické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
pánve zůstává chladné.

+!4<>:02"DDEEKE!

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Fiskars pro vás vyvinul perfektní rendlík
na elektrické varné desky.
• Povrch Hardtec zabraňuje připékání a dobře
se na něm smaží, má nepřilnavý povrch.
• Bakelitové držadlo je bezpečné a při ohřívání
rendlíku zůstává chladné.

FUNCTIONAL FORM

Rendlík, 1,5 L, nerezová ocel
Výška:

90 mm

Délka:

360 mm

Šířka:

183 mm

Obj. č.
Hmotnost: 770 g

Balení ks:

6

1015316

Staré obj. č. -

EAN

Functional Form univerzální nádobí

+!4<>:02"DDEFEL!

Hrnec, 3,0 L, nerezová ocel
Výška:

120 mm

Délka:

310 mm

Šířka:

217 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1100 g

Balení ks:

4

1015341

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální nádobí pro všechny druhy
varných desek.
• Poklička je přizpůsobená pro snadné slévání,
není nutné používat cedník.
• Dno rendlíku je optimalizované pro rychlejší
ohřívání.
• Je vyroben z odolné 18/10 nerezové oceli a má
bezpečné bakelitové držadlo, které se dobře drží.

+!4<>:02"DDEGII!

Hrnec, 5,0 L, nerezová ocel
Výška:

140 mm

Délka:

350 mm

Šířka:

256 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1560 g Balení ks:

4

1015340

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální nádobí pro všechny druhy
varných desek.
• Poklička je přizpůsobená pro snadné slévání,
není nutné používat cedník.
• Dno hrnce je optimalizované pro rychlejší ohřívání.
• Hrnec je z odolné 18/10 nerezové oceli a má
bezpečná bakelitová madla, která se dobře drží.

+!4<>:02"DDEGHL!

Hrnec, 7,0 L, nerezová ocel
Výška:

157 mm

Délka:

380 mm

Šířka:

283 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1890 g Balení ks:

2

1015339

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální nádobí pro všechny druhy
varných desek.
• Poklička je přizpůsobená pro snadné slévání,
není nutné používat cedník.
• Dno hrnce je optimalizované pro rychlejší ohřívání.
• Hrnec je z odolné 18/10 nerezové oceli a má
bezpečná bakelitová madla, která se dobře drží.

+!4<>:02"DDEGGE!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Univerzální nádobí pro všechny druhy
varných desek.
• Poklička je přizpůsobená pro snadné slévání,
není nutné používat cedník.
• Dno hrnce je optimalizované pro rychlejší ohřívání.
• Hrnec je z odolné 18/10 nerezové oceli a má
bezpečná bakelitová madla, která se dobře drží.
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FUNCTIONAL FORM

Nůž, 4 ks, matové provedení
Výška: 30 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

120 mm

Obj. č.
Hmotnost: 383 g

Balení ks:

6

1002952

Staré obj. č. 856200

EAN

Functional Form příbory

*!7:<26B"IJFDDG!

Vidlička, 4 ks, matové provedení
Výška: 30 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

119 mm

Hmotnost: 213 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1002953

Staré obj. č. 856201

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Balení obsahuje 4 nože.

*!7:<26B"IJFDED!

Lžíce, 4 ks, matové provedení
Výška: 45 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

120 mm

Obj. č.
Hmotnost: 246 g

Balení ks:

6

1002954

Staré obj. č. 856202

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Balení obsahuje 4 vidličky.

*!7:<26B"IJFDFK!

Lžička, 4 ks, matové provedení
Výška: 30 mm

Délka:

220 mm

Šířka:

120 mm

Hmotnost: 112 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1002955

Staré obj. č. 856203

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Balení obsahuje 4 lžíce.

*!7:<26B"IJFDGH!

Salátová sada, 2 ks, matové provedení
Výška: 35 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

120 mm

Hmotnost: 163 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1002960

Staré obj. č. 856222

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Balení obsahuje 4 lžičky.

*!7:<26B"IJFFFI!

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Salátová lžíce a vidlice, 2 ks celkem.
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Servírovací sada, 2 ks, matové provedení
Výška: 40 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

139 mm

Hmotnost: 170 g

Balení ks:

Obj. č.
6

1002959

Staré obj. č. 856220

EAN

FUNCTIONAL FORM

*!7:<26B"IJFFDE!

Sada příborů, 16 ks, matové provedení
Výška: 55 mm

Délka:

250 mm

Šířka:

165 mm

Hmotnost: 978 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1002958

Staré obj. č. 856216

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Servírovací sada s lžící a naběračkou, 2 ks celkem.

*!7:<26B"IJFEJH!

Sada příborů, 24 ks, matové provedení
Výška: 55 mm

Délka:

290 mm

Šířka:

480 mm

Hmotnost: 1665 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1002961

Staré obj. č. 856224

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Dárková sada se 4 druhy příborů, 16 ks celkem.

*!7:<26B"IJFFHM!

Sada příborů, 24 ks, lesklé provedení
Výška: 57 mm

Délka:

290 mm

Šířka:

480 mm

Hmotnost: 1665 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1002949

Staré obj. č. 856124

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Dárková sada se 4 druhy příborů, 24 ks celkem.

*!7:<26B"IJEFHF!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel.
• L ze mýt v myčce na nádobí.
• Dárková sada se 4 druhy příborů, 24 ks celkem.
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Edge nože
Atraktivní černý
vzhled a snadná
údržba.

Fiskars Edge nože mají elegantní, moderní design
a inovativní prvky. Speciální povrch dokáže mnohem
víc, než jen dodat nožům atraktivní černý vzhled
– také se díky němu snáze udržují.

EDGE

Edge nože
vlastnosti & výhody

Vysoká nepřilnavost, snadné krájení
a čištění.

Silná a široká čepel pro
lepší krájení
Vysoce kvalitní japonská ocel
420 J2 a speciální brus zajišťují
dlouhotrvající ostrost čepele.
Ergonomický design
• Snadno se drží pravou
i levou rukou.
• Rukojeť umožňuje nůž držet
blíže u čepele.

102

Odolná a snadno
omyvatelná čepel
Ochranná nepřilnavá vrstva
PTFE zabraňuje ulpívání potravin.
Odolná rukojeť
Odolná a nárazu vzdorná rukojeť
z ABS plastu se snadno čistí.

EDGE

Loupací nůž, 8 cm
Výška: 20 mm

Délka:

340 mm

Obj. č.
Šířka:

65 mm

Hmotnost: 69 g

Balení ks:

5

1003091

Staré obj. č. 978301

EAN

Edge nože

+!4<>:09"KLGDEL!

Snídaňový nůž, 13 cm
Výška: 20 mm

Délka:

340 mm

Šířka:

Obj. č.
65 mm

Hmotnost: 74 g

Balení ks:

5

1003092

Staré obj. č. 978304

EAN

• Loupací nůž je malý a šikovný s rovnou čepelí
a ostrou špičkou.
• Je vhodný k loupání ovoce a zeleniny.

+!4<>:09"KLGDHM!

Deba nůž, 12 cm
Výška: 20 mm

Délka:

340 mm

Obj. č.
Šířka:

65 mm

Hmotnost: 78 g

Balení ks:

5

1003096

Staré obj. č. 978326

EAN

• Středně velký víceúčelový nůž s pilkovitým ostřím
je skvělou volbou pro krájení potravin s kůrkou
nebo slupkou, jako jsou rajčata či steaky.
• Vhodný i jako příborový nůž.

+!4<>:09"KLGFJE!

Kuchařský nůž malý, 15 cm
Výška: 20 mm

Délka:

370 mm

Šířka:

75 mm

Obj. č.
Hmotnost: 130 g

Balení ks:

5

1003095

Staré obj. č. 978311

EAN

• Asijský nůž pro krájení středně velkých potravin.

+!4<>:09"KLGEEK!

Kuchařský nůž velký, 19 cm
Výška: 25 mm

Délka:

430 mm

Šířka:

75 mm

Obj. č.
Hmotnost: 148 g

Balení ks:

5

1003094

Staré obj. č. 978308

EAN

• Robustní nůž se širokým, silným ostřím.
• Ideální pro krájení středně velkých potravin.

+!4<>:09"KLGDLK!

• Velký nůž s vysokou silnou čepelí.
• Všestranný nůž pro krájení masa, zeleniny
a sekání bylinek.
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Santoku nůž, 17 cm
Výška: 25 mm

Délka:

370 mm

Obj. č.
Šířka:

92 mm

Hmotnost: 151 g

Balení ks:

5

1003097

Staré obj. č. 978331

EAN

EDGE

+!4<>:09"KLGGEI!

Nůž na pečivo, 23 cm
Výška: 20 mm

Délka:

430 mm

Šířka:

Obj. č.
75 mm

Hmotnost: 156 g

Balení ks:

5

1003093

Staré obj. č. 978305

EAN

• Nůž japonského typu se širokou čepelí vhodný
pro přípravu masa, ryb a zeleniny.

+!4<>:09"KLGDIJ!

Ostříč na nože Roll-Sharp™, černý
Výška: 233 mm

Délka:

40 mm

Šířka:

88 mm

Hmotnost: 111 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1003098

Staré obj. č. 978700

EAN

• Nůž má dlouhé pilkovité ostří vhodné pro krájení
chleba a jiného pečiva.

+!4<>:09"KLKDDM!

Blok s 5 noži
Výška: 80 mm

Délka:

Obj. č.
390 mm

Šířka:

187 mm

Hmotnost: 1940 g

Balení ks:

4

1003099

Staré obj. č. 978791

EAN

• Ostřič na nože pro leváky i praváky s keramickými
ostřícími kotoučky, který se snadno používá
a na stole neklouže.
• Udržuje optimální úhel ostří po celé délce čepele
a nůž pak po dlouhou dobu pěkně řeže.
• Snadno se čistí.
• Je také vhodný pro ostření tlustých čepelí jako mají
velké kuchyňské nože a sekáčky.

+!4<>:09"KLKMEK!

Obj. č.
Výška:

104

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Blok na nože, který lze mít připevněný na zdi,
uložený v zásuvce nebo postavený na pracovní
desce.
• Součástí balení je pět základních kuchyňských
nožů Edge: nůž okrajovací, nůž snídaňový,
nůž na chléb, nůž kuchařský velký a nůž Santoku.
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Essential
Nepostradatelní
pomocníci
do kuchyně

Essential řada se skládá z nožů, nůžek, pomůcek do kuchyně
a nádobí. Každý produkt je praktický a cenově dostupný. Nabídka je
ideální pro všechny, kdo hledají základní kuchyňské vybavení.

Nože str. 110

Kuchyňské

Nůžky str. 112

pomůcky str. 113

ESSENTIAL

Loupací nůž, 7 cm
Výška: 15 mm

Délka:

290 mm

Obj. č.
Šířka:

68 mm

Hmotnost: 48 g

Balení ks:

5

1023780

Staré obj. č. 1002840

EAN

Essential nože

+!4<>:02"DDJFGK!

Okrajovací nůž, 11 cm
Výška: 17 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

Obj. č.
68 mm

Hmotnost: 52 g

Balení ks:

5

1023778

Staré obj. č. 1002842

EAN

• Malý a šikovný loupací nůž s rovnou čepelí
a ostrou špičkou.
• Je vhodný k loupání ovoce a zeleniny.

+!4<>:02"DDJFEG!

Snídaňový nůž, 12 cm
Výška: 15 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

Obj. č.
70 mm

Hmotnost: 55 g

Balení ks:

5

1023779

Staré obj. č. 1002843

EAN

• Středně velký, praktický a všestranný nůž
pro loupání a krájení ovoce a zeleniny.

+!4<>:02"DDJFFD!

Nůž na pečivo, 23 cm
Výška: 30 mm

Délka:

430 mm

Šířka:

Obj. č.
70 mm

Hmotnost: 144 g

Balení ks:

5

1023774

Staré obj. č. 1002844

EAN

• Středně velký víceúčelový nůž s pilkovitým ostřím
je skvělou volbou pro krájení potravin s kůrkou
nebo slupkou, jako jsou rajčata či steaky.
• Vhodný i jako příborový nůž.

+!4<>:02"DDJEKJ!

Kuchyňský nůž, 21 cm
Výška: 30 mm

Délka:

430 mm

Šířka:

Obj. č.
70 mm

Hmotnost: 122 g

Balení ks:

5

1023776

Staré obj. č. 1002851

EAN

• Nůž má pilkovité ostří vhodné pro krájení chleba
a jiného pečiva.

+!4<>:02"DDJEMD!

• Univerzální nůž pro krájení zeleniny a masa.
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Kuchařský nůž, 21 cm
Výška: 30 mm

Délka:

430 mm

Šířka:

Obj. č.
90 mm

Hmotnost: 146 g

Balení ks:

5

1023775

Staré obj. č. 1002845

EAN

ESSENTIAL

+!4<>:02"DDJELG!

Filetovací nůž, 18 cm
Výška: 25 mm

Délka:

430 mm

Šířka:

Obj. č.
70 mm

Hmotnost: 99 g

Balení ks:

5

1023777

Staré obj. č. 1002852

EAN

• Masivní nůž s vysokou silnou čepelí.
• Vhodný ke krájení potravin střední velikosti.

+!4<>:02"DDJFDJ!

Ocílka, 20 cm
Výška: 25 mm

Délka:

Obj. č.
430 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 182 g

Balení ks:

5

1023781

Staré obj. č. 1002846

EAN

• Flexibilní čepel, speciálně vyrobena
pro filetování ryb.

+!4<>:02"DDJFHH!

Blok s 5 noži
Výška: 372 mm

Délka:

Obj. č.
126 mm

Šířka:

79 mm

Hmotnost: 1460 g

Balení ks:

5

1023782

Staré obj. č. 1004931

EAN

• Pro kvalitní naostření nožů.

+!4<>:02"DDJFIE!

Ostřič na nože Roll-Sharp™
Výška: 227 mm

Délka:

70 mm

Šířka:

125 mm

Obj. č.
Hmotnost: 95 g

Balení ks:

6

1023811

Staré obj. č. 1001482

EAN

• Blok z březového dřeva s pěti základními
kuchyňskými noži z řady Essential: loupací nůž,
okrajovací nůž, nůž na pečivo, kuchyňský nůž
a asijský kuchařský nůž.

+!4<>:02"DDJIHE!

• Ostřič nožů pro leváky i praváky s keramickými
ostřícími kotoučky, který se snadno používá
a na stole neklouže.
• Udržuje optimální úhel ostří po celé délce čepele
a nůž pak po dlouhou dobu pěkně řeže.
• Snadno se čistí.
• L ze mýt v myčce.
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ESSENTIAL

Nůžky kuchařské
Výška: 20 mm

Délka:

270 mm

Obj. č.
Šířka:

88 mm

Hmotnost: 156 g

Balení ks:

10

1023819

Staré obj. č. 1002914

EAN

Essential nůžky

+!4<>:02"DDJJFJ!

Nůžky kuchyňské
Výška: 19 mm

Délka:

250 mm

Obj. č.
Šířka:

88 mm

Hmotnost: 115 g

Balení ks:

10

1023820

Staré obj. č. 1002915

EAN

• Silné čepele, ideální pro porcování drůbeže
i zvěřiny.
• Vroubky pro snadné stříhání kostí.
• Zahnuté čepele usnadňují stříhání.
• Držadla vhodná pro praváky i leváky, včetně
palcem ovládaného zámku.

+!4<>:02"DDJJGG!

Nůžky univerzální
Výška: 20 mm

Délka:

250 mm

Obj. č.
Šířka:

110 mm

Hmotnost: 88 g

Balení ks:

10

1023817

Staré obj. č. 1002703

EAN

• Silné čepele s vroubkovaným ostřím
pro usnadnění stříhání.
• Speciální otvor pro snadné odšroubování víček
PET lahví.

+!4<>:02"DDJJDF!

Nůžky na papír
Výška: 10 mm

Délka:

220 mm

Obj. č.
Šířka:

95 mm

Hmotnost: 54 g

Balení ks:

10

1023818

Staré obj. č. 1002704

EAN

• Ideální pro všechny stříhací úkoly, jak ve škole,
doma i v kanceláři.

+!4<>:02"DDJJEM!

Cuts + More multifunkční nůžky
Výška: 303 mm
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Délka:

30 mm

Šířka:

120 mm

Hmotnost: 189 g

Obj. č.
Balení ks:

3

1000809

Staré obj. č. 715692

EAN

• Obouruční lehké nůžky, ideální pro stříhání papíru.

+!4;;?07"EIJMFI!

• Ty nejlepší víceúčelové nůžky pro praváky,
dodávané s praktickým pouzdrem.
• Bytelné nůžky s možností oddělení čepelí, během
chvilky se přemění na nůž k otevírání balíků.
• Vestavěný střihač drátů umožňuje snadno
přestřihnout tenčí drát bez rizika poškození čepelí.
• Integrovaný korunkový otvírák.
• Pouzdro je možné využít jako řezačku na lepenky
nebo jako ostřič nůžek.

ESSENTIAL

Škrabka
Výška: 15 mm

Obj. č.
Délka:

300 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 41 g

Balení ks:

5

1023786

Staré obj. č. 1002841

EAN

Essential pomůcky

+!4<>:02"DDJFMM!

Otočná škrabka
Výška: 20 mm

Délka:

300 mm

Obj. č.
Šířka:

70 mm

Hmotnost: 44 g

Balení ks:

5

1023787

Staré obj. č. 1002855

EAN

• Pro loupání ovoce a zeleniny.

+!4<>:02"DDJGDI!

Škrabka na zeleninu ve tvaru Y
Výška: 210 mm

Délka:

15 mm

Šířka:

65 mm

Hmotnost: 28 g

Obj. č.
Balení ks:

5

1023824

Staré obj. č. 1023824

EAN

•O
 točná škrabka pro snadné loupání ovoce
a zeleniny.

+!4<>:02"DDJJKE!

Plátkovač na sýr
Výška: 25 mm

Délka:

300 mm

Obj. č.
Šířka:

108 mm

Hmotnost: 76 g

Balení ks:

5

1023789

Staré obj. č. 1002859

EAN

• Škrabka ve tvaru Y pro loupání dlouhé zeleniny,
jako jsou mrkve nebo okurky.

+!4<>:02"DDJGFM!

Plátkovač na měkký sýr
Výška: 10 mm

Délka:

300 mm

Šířka:

Obj. č.
108 mm

Hmotnost: 64 g

Balení ks:

5

1023790

Staré obj. č. 1002860

EAN

• Úhel čepele z nerezové oceli zajišťuje, že se sýr
při krájení neláme.

+!4<>:02"DDJGGJ!

• Krátká čepel zajišťuje, že na ní sýr při krájení neulpí.
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Výška:

47 mm

Délka:

320 mm

Obj. č.
Šířka:

67 mm

Hmotnost: 278 g

Balení ks:

5

1023792

Staré obj. č. 1002892

EAN

Palička na maso

+!4<>:02"DDJGID!

EAN

ESSENTIAL

+!4<>:02"DDJGEF!

• Pro křehčení masa.

Nůž na houby se štětečkem
Výška:

20 mm

Délka:

280 mm

Šířka:

30 mm

Obj. č.
Hmotnost: 39 g

Balení ks:

5

1023788

Staré obj. č. 1002864

Lis na česnek
Výška:

33 mm

Délka:

Obj. č.
250 mm

Šířka:

65 mm

Hmotnost: 228 g

Balení ks:

5

1023793

Staré obj. č. 1002878

EAN

• Nůž na houby se štětečkem z polypropylenu.

+!4<>:02"DDJGJK!

Škrabka na ryby
Výška:

15 mm

Délka:

240 mm

Obj. č.
Šířka:

65 mm

Hmotnost: 65 g

Balení ks:

5

1023800

Staré obj. č. 1002873

EAN

• Včetně nerezové vyjímatelné vnitřní části
pro jednodušší čištění.

+!4<>:02"DDJHGI!

Struhadlo, 4 strany
Výška:

78 mm

Délka:

230 mm

Obj. č.
Šířka:

110 mm

Hmotnost: 183 g

Balení ks:

5

1023798

Staré obj. č. 1002895

EAN

• Vyrobena z nerezové oceli.
• Pro rychlé odstraňování rybích šupin.

+!4<>:02"DDJHEE!

• Klasické čtyřhranné struhadlo se všemi základními
funkcemi a pevným držadlem.
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Mašlovačka
Výška: 358 mm

Délka: 8 mm

Obj. č.
Šířka: 60 mm

Hmotnost: 0,055 g Balení ks: 10

1023802

Staré obj. č. 1003014

EAN

ESSENTIAL

+!4<>:02"DDJHIM!

Stěrka na těsto
Výška: 350 mm

Délka: 50 mm

Obj. č.
Šířka: 60 mm

Hmotnost: 55 g

Balení ks: 10

1023803

Staré obj. č. 1003012

EAN

• Mašlovačka je tepelně odolná a má přírodní štětiny.
• Design od Tobiase Wandrupa.

+!4<>:02"DDJHJJ!

Lžíce
Výška: 380 mm

Obj. č.
Délka: 40 mm

Šířka: 68 mm

Hmotnost: 34 g

Balení ks: 10

1023804

Staré obj. č. 1003008

EAN

• Stěrka na těsto s asymetrickou pracovní částí
ze silikonu, který vydrží teploty do 180°C.
• Asymetrický tvar umožňuje snadno dosáhnout
do různých míst.
• Design od Tobiase Wandrupa.

+!4<>:02"DDJHKG!

Naběračka na těstoviny
Výška: 380 mm

Délka: 55 mm

Šířka: 60 mm

Obj. č.
Hmotnost: 42 g

Balení ks: 10

1023805

Staré obj. č. 1003009

EAN

• Je vytvarována do špičky, aby lépe dosáhla
k okraji dna hrnce.
• Design od Tobiase Wandrupa.

+!4<>:02"DDJHLD!

Naběračka na polévku
Výška: 380 mm

Délka: 80 mm

Šířka: 85 mm

Obj. č.
Hmotnost: 49 g

Balení ks: 10

1023806

Staré obj. č. 1003010

EAN

• Naběračka na těstoviny zajišťuje pevné zachycení
těstovin a umožňuje zcedit vodu.
• Otvor může být použit jako měrka 1 porce špaget.
• Design od Tobiase Wandrupa.

+!4<>:02"DDJHMK!

• Díky speciálně tvarovaným krajům naběračka
nekape a je vhodná pro praváky i leváky.
• Objem 100 ml.
• Design od Tobiase Wandrupa.
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ESSENTIAL

Výška: 380 mm

Obj. č.
Délka:

50 mm

Šířka:

60 mm

Hmotnost: 33 g

Balení ks:

10

1023807

Staré obj. č. 1003011

EAN

Lopatka

+!4<>:02"DDJIDG!

• Ohebná lopatka s ostrými kraji a praktickou,
asymetrickou hlavou.
• Design od Tobiase Wandrupa.

Výška: 355 mm

Délka:

65 mm

Obj. č.
Šířka:

55 mm

Hmotnost: 24 g

Balení ks:

10

1023809

Staré obj. č. 1003007

EAN

Metla na šlehání

+!4<>:02"DDJIFK!

• Metla obzvlášť vhodná na omáčky.
• Spirálka je vyrobena z odolného plastu.
• Snadno se čistí, má odnímatelnou pracovní část,
je ideální pro nepřilnavé povrchy.
• Design od Tobiase Wandrupa.

Výška: 375 mm

Obj. č.
Délka:

15 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 0,036 g Balení ks:

10

1023810

Staré obj. č. 1003005

EAN

Kleště

+!4<>:02"DDJIGH!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Jsou ideální pro snadné uchopení a otočení jídla
na pánvi bez nebezpečí popálení.
• Vhodné pro nepřilnavé povrchy.
• Design od Tobiase Wandrupa.

Technické informace II

Nože
Brusný úhel

Tvrdost
čepele

Materiál madla

Brus

Instrukce k čištění

Velká: 1,7 mm

30+/-4

52+/-2 HRC

SoftouchTM

Taper

Vhodné do myčky

Malá: 1,3 mm

Velká: 2,3 mm

30+/-4

53+/-2 HRC

ABS Plast

Taper

Vhodné do myčky *

Malá: 1,1 mm

Velká: 1,7 mm

30+/-4

52+/-2 HRC

Plast

Taper

Vhodné do myčky

Produktová rodina

Materiál čepele

Tloušťka čepele

Functional Form

Japonská nerezová ocel

Malá: 1,1 mm

Edge

Japonská nerezová ocel
420 J2

Essential

Nerezová ocel

* Čepele nožů Edge jsou potaženy vrstvou PTFE pro snadnou údržbu.

Nůžky
Produktová rodina

Instrukce k čištění

Materiál

Tvrdost

Softgrip™

Classic

Vhodné do myčky

Švédská Sandvik ocel

HRC 57

-

Functional Form kuchyňské nůžky

Vhodné do myčky

Švédská Sandvik ocel

HRC 57

•

Functional Form univerzální nůžky

Vhodné do myčky

Švédská Sandvik ocel

HRC 57

-

Cuts+More

Doporučeno ruční mytí

Nerezová ocel

HRC 55

-

Essential

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

HRC 55

-

Poznámky
*

Titanový povrch čepelí

* Držadla jsou vyrobena z nárazu odolných PBT, PP nebo ABS plastů. Klasické nůžky s oranžovými držadly (kromě 1003025) mohou být sterilizovány autoklávem při teplotách do 137°C.
Přítlak čepelí většiny našich nůžek může být snadno upraven přitažením šroubku, díky tomu je možné nůžky i snadno vyčistit.
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Technické informace II

Nádobí
Produktová rodina

Instrukce k čištění

Materiál

Povrch

Teplota v troubě

Varná deska

Functional Form pánve optimalizované
pro sklokeramické varné desky

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec

max 150 °C

Sklokeramická

Functional Form pánve optimalizované
pro indukční varné desky

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

Hardtec

max 150 °C

Indukční

Functional Form pánve optimalizované
pro plynové varné desky

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec

max 150 °C

Plynová

Functional Form pánve optimalizované
pro elektrické varné desky

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

Hardtec

max 150 °C

Elektrická

Functional Form rendlíky a hrnce

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

max 150 °C

Všechny

Příbory
Produktová rodina

Materiál

Instrukce k čištění

Functional Form

Japonská nerezová ocel

Vhodné do myčky
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Servis a péče

Nože
Všechny Fiskars nože mají škálu tvrdosti čepele mezi
HRC 52 a HRC 56. Díky tomu se snadno ostří a jsou vhodné
pro každodenní používání. Čepele nožů jsou vyrobeny
z kvalitní nerezové oceli, která zajišťuje dlouhou životnost
nožů. Rukojeti nožů Fiskars jsou přímo zapuštěny do ostří
nože, což zajišťuje přiléhavé těsnění a tím chrání před
vznikem bakterií. Materiály a upevnění našich rukojetí
zajišťují bezpečné řezaní i v případě mokrého nebo mastného
povrchu. Mnoho nožů Fiskars disponuje také chráničem
prstů na rukojeti před ostřím nože, který minimalizuje riziko
sklouznutí prstu na čepel.
ÚDRŽBA

Čím lépe se budete o nože Fiskars starat, tím delší budou intervaly,
v nichž bude třeba nože nabrousit. Pro nože je však naprosto
normální, že jednou za čas potřebují nabrousit pro udržení
perfektního ostří. Nůž zůstává déle ostrý, pokud se ujistíte, že vždy
krajíte na vhodném povrchu, jako je krájecí deska vyrobená
ze dřeva, nebo plastu. Nikdy byste neměli používat nůž na tvrdých
kuchyňských površích, protože ty tupí ostří.
Profesionální kuchaři používají ocílku v průběhu užívání nože
pro zajištění ostrosti a okamžité připravenosti k použití. V běžných
kuchyních není nutné nože ostřit tak často. Ideální je jejich broušení
v pravidelných intervalech, nebo kdykoliv je to potřeba. Fiskars nože
jsou na škále tvrdosti mezi HRC 52 a HRC 56, díky čemuž jsou
ideální pro každodenní použití. Čím tvrdší je čepel nože, tím déle
vydrží. Na druhou stranu se však díky tvrdosti hůře brousí.
Naopak měkčí nože se velmi lehce naostří, rychleji se však otupí
a musí se tedy brousit častěji. Díky své vysoké kvalitě nože Fiskars
zůstávají ostré dlouho po nabroušení. Broušení nožů je snadné
při využití jednoho z ostřičů Fiskars Roll-Sharp™ nebo Fiskars
ocílce. Používání ocílky vyžaduje cvik. Nože Fiskars mají celkový
úhel ostří 30 stupňů a je proto třeba s nimi po ocílce jezdit každou
ze stran ve sklonu 15 stupňů, a to opakovaně. Jezděte nožem
dlouhými, rovnými tahy. Případně použijte ostřič Fiskars
Roll-Sharp™ pro rychlý výsledek.
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Ostřič položte na rovný povrch a nožem projíždějte tam a zpět asi
15-20krát. Díky tomu jednoduše zabezpečíte správný sklon.
Je velmi důležité táhnout nůž i směrem k sobě pro naostření obou
stran. Ať už zvolíte první, či druhou metodu, nůž poté vždy omyjte
horkou vodou a osušte.
ČIŠTĚNÍ

Všechny nože Fiskars se mohou mýt v myčce. I přesto však
doporučujeme ruční mytí pro zaručení delší doby ostrosti.
Po ručním mytí nože vždy hned osušte. Nože se nesmí nechat stát
ve vodě. Dále je důležité nenechávat na jejich povrchu zaschnout
jídlo, protože zbytky potravin v dlouhodobém horizontu poškodí
povrch z důvodu přítomnosti kyselin. Pokud vkládáte Fiskars nože
do myčky, ujistěte se, že se nedotýkají žádných dalších předmětů,
protože ty mohou ostří otupit.
V myčkách se může někdy nacházet malé množství rzi a to se může
při mycím cyklu rozptýlit. Tyto skvrny pochází buď se samotného
vnitřku myčky, či z ostatních předmětů v ní. Mohou být i zbytkem
z předchozích mytí. Pokud vaše nože myjete raději v myčce, pak
ihned po dokončení mytí otevřete dvířka myčky, aby měla pára
možnost uniknout. Zároveň je vhodné nůž po ukončení cycklu otřít
suchým hadříkem. Pokud se na vašem noži objeví stopy rzi, můžete
je odstranit běžnými prostředky na čištění oceli.
SKLADOVÁNÍ

Většina nožů se rychle otupí, pokud jsou běžně uloženy v šuplíku,
protože čepele se tupí pohybem a kontaktem s ostatními kovovými
předměty. Abyste udrželi nože ostré, skladujte je buď v bloku,
či na magnetickém držáku.

Servis a péče

Nůžky

Příbory

Držadla všech nůžek Fiskars jsou zapuštěna přímo do čepelí,
což zajišťuje skvělé utěsnění a tím chrání před tvorbou
prasklin a vznikem bakterií. Naše držadla jsou vyrobena
z nárazuodolného plastu.

Všechny příbory Fiskars jsou vyrobeny z nerezové oceli.
I přesto však nemůže být žádný druh oceli zcela odolný
vnějším vlivům. Nerezová ocel znamená materiál, který je
odolný proti rzi a její malé částečky se dají snadno čistícími
prostředky odstranit.

Čepele bez niklu jsou precizně broušené a vyrobené z tvrzené
švédské oceli Sandvik s tvrdostí HRC 55 až HRC 57. Přítlak
čepelí se dá snadno upravit povolením či utažením šroubku.

ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBA

Nové příbory by vždy měly být před prvním použitím umyty.
Pro zachování jejich vzhledu se doporučuje příbory jednou
ročně čistit přípravkem určeným na ocel.

Většina držadel nůžek Classic je vyrobena z polybutylentereftalátu
(PBT), plastu, který se dá efektivně sterilizovat pomocí gamma
paprsků, nebo autoklávem. Pokud používáte autokláv,
pak by maximální teplota neměla přesáhnout 137°C. Používejte
pravidelně ostřič Fiskars Clip-Sharp™ pro zajištění optimální ostrosti
nůžek. Fiskars nůžky jsou zpravidla vhodné pro mytí v myčce.

Příbory lze mýt v myčce na nádobí, ale doporučujeme spíše
jejich ruční mytí. Příbory by se měly po umytí pečlivě osušit.
Pokud jsou příbory vloženy do myčky, měly by se předtím
opláchnout. Ihned po skončení cyklu by se měla otevřít dvířka
pro umožnění úniku páry. Pro nejlepší výsledky osušte příbory
po umytí utěrkou.

S K L A D OVÁ N Í

Některé z nůžek Fiskars se prodávají se skladovacím krytem, díky
kterému se nemůže stát, že by se někdo o nůžky pořezal při jejich
hledání v šuplíku. Tento kryt zároveň nůžky chrání před poškozením
a udržuje je déle ostré.

V myčkách se může někdy nacházet malé množství rzi
a to se může při mycím cyklu rozptýlit. Tyto skvrny pochází
buď se samotného vnitřku myčky, či z ostatních předmětů
v ní. Mohou být i zbytkem z předchozích mytí. Pokud
se na vašich příborech objeví stopy rzi, můžete je odstranit
běžnými prostředky na čištění oceli.
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Servis a péče

Nádobí
Fiskars využívá odolné materiály vysoké kvality a investuje
do výzkumu a vývoje nejlepšího možného nádobí,
a to každý den.

H L I N Í K A N E R E ZOVÁ O C E L

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

PR O T Y N E J L E P Š Í H R N C E A PÁ N V E

Hliník, jako stěžejní materiál pro potažené pánve, poráží všechny
ostatní díky jeho fenomenální vodivosti tepla. Hliníkové pánve
se snadno používají i díky jejich lehkosti. Hliník je měkký materiál,
proto je třeba jej potahovat jiným materiálem - např. nerezovou ocelí
- pro lepší odolnost proti opotřebení. Nerezová ocel je extrémně
odolná, snadno se čistí a udržuje. Nerezová ocel vydrží i velmi
vysoké teploty a korozivní látky, jako jsou např. kyseliny. Jediné
látky, které mohou ocel poškodit jsou soli a extrémně silné kyseliny.
Produkty s bakelitovými držadly jsou vhodné pro použití do trouby
do
150 stupňů a produkty s držadly z nerezové oceli jsou vhodné
pro použití do trouby do 250 stupňů.

Kápněte na pánev trochu oleje, či pár lžic vody před začátkem
vaření. Pánev neohřívejte prázdnou. Až olej zezlátne nebo se voda
vypaří, pánev je dostatečně zahřátá pro smažení. Smažte
na středně silném stupni tepla. Teploty nad 250 °C mohou poškodit
povrch. Nepřidávejte sůl, dokud se voda nevaří v nádobí a v nádobí
neskladujte potraviny. Horké nádobí nevkládejte do studené vody,
protože tepelný šok může způsobit nerovnost dna.

ČIŠTĚNÍ

Nádobí před prvním použitím umyjte a poté myjte vždy ihned
po použití. Produkty z nerezové oceli se mohou mýt v myčce.
Ruční mytí nádobí s hliníkovým a nerezovým povrchem prodlouží
jejich životnost.

P OV R C H Y

Kvalitní povrch je nutností, a proto Fiskars neustále pracuje
na jeho vývoji a zlepšení jeho vlastností. PTFE povrch od Fiskars
má vynikající nepřilnavé vlastnosti. Přednosti tohoto povrchu jsou
například odolnost a efektivní ochrana proti korozi. Při vaření
na nádobí s nepřilnavým povrchem vždy používejte plastové
a dřevěné kuchyňské pomůcky, zabráníte tak jeho poškrábání.
Povrchy Fiskars neobsahují kyselinu perfluoroktanovou (PFOA).
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_
! Všechny produkty Fiskars jsou zdravotně nezávadné při kontaktu
s potravinami.
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Fiskars je součástí vývoje domácích potřeb od roku 1649. Naše nůžky
nastříhaly miliony metrů látek. Naše sekery posekaly miliony kmenů stromů.
Naše nože nařezaly miliony kousků pečiva. Naše pánve usmažily miliony pečlivě
namarinovaných steaků - to vše se skvělými výsledky.
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