
Naczynia  
JACQUARD

od 17,90

Brytfanna  
z pokrywą  
GrandCHEF

od 159,-

Kieliszki do wina 
czerwonego CHARLIE 
450 ml, 6 szt.

79,90

jesień/zima
katalog



Luksusowa przyjemność z każdym kęsem
Sztućce TOSCANA będą towarzyszyć Ci przez całe życie! Zostały 

wykute z jednego kawałka wysokiej jakości stali nierdzewnej, 
wspaniale leżą w dłoni i już na pierwszy rzut oka widać ich 

charakter i siłę. Masywne wykończenie oraz najwyższej 
jakości, oryginalny design stawia sztućce TOSCANA  

w kategorii najlepszych przyborów kuchennych.  
Gwarancja 10- letnia.

24 częściowy kpl sztućców 
TOSCANA Kod 397006
399,- 

299,-

pomysł na  
prezent

Ulegnij emocjom
Ceramiczna zastawa EMOTION przemieni codzienny obiad w niezwykłe wydarzenie! Możesz łączyć cztery kolory 
i stworzyć na stole barwną kompozycję. Podczas wypalania pod unikatową, kraklowaną glazurą tworzą się 
mikropęknięcia, które awansują wszystkie talerze, misy i kubki EMOTION do rangi dzieł sztuki. 

brązowe

niebieskie

zielone

szare

Talerz głęboki
∅ 19 cm
Kod 388024
42,90

Talerz deserowy
∅ 20 cm
Kod 388020
39,90

Talerz płytki
∅ 26 cm
Kod 388022
49,90

Kubek
440 ml
Kod 388036
27,90

Misa
∅ 14 cm
Kod 388028
32,90

Naczynia  
ceramiczne 
EMOTION

od 27,90
Każda sztuka jest wyjątkowa!

Emotion
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Kubek
440 ml
Kod 388036
27,90

21 × 14 cm
Kod 428820

16,90

30 × 20 cm
Kod 428822

28,90

35 × 25 cm
Kod 428824

39,90

40 × 14 cm
Kod 428826

28,90

∅ 30 cm 
Kod 428830

39,90

Płyty do serwowania
GrandCHEF

Wyjątkowe i stylowe
Łupkowe płyty do 
serwowania nadadzą Twoim 
przystawkom luksusowego 
wymiaru. Zostały 
wykonane z naturalnego 
materiału, a każda posiada 
swój wyjątkowy charakter. 
O ich stabilność dbają 
antypoślizgowe nóżki.

od 16,90

Skompletuj idealną zastawę
Linia JACQUARD to reakcja na trend powracania do naturalnych materiałów. 

Inspiracją do powstania naczyń były odciski żakardowej tkaniny w ceramicznej glinie 
garncarskiej. Wzór żakardu pojawia się na naczyniach w delikatnie kolorowych niuansach, 

by za chwilę zniknąć, dlatego każda sztuka jest oryginalna. Jako całość na nakrytym stole 
zastawa JACQUARD stwarza niepowtarzalny efekt swobodnej, a jednocześnie doskonałej elegancji.

od 17,90

szara

niebieska

Talerz głęboki 
∅ 17 cm
Kod 387924
29,90

Talerz deserowy
∅ 20 cm
Kod 387920
25,90

Talerz płytki
∅ 26 cm
Kod 387922
34,90

Kubek
380 ml
Kod 387936
17,90

Misa
∅ 14 cm
Kod 387928
22,90

Naczynia ceramiczne 
JACQUARD

* w sprzedaży w listopadzie

 nowość*
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Romantyczna atmosfera przy świecach
Dekoracyjne świeczki FANCY HOME zostały wykonane z naturalnych esencji 
zapachowych, czystej parafiny i bawełnianego knotu. Ich zapach jest 
naturalny i długotrwały, mniejsza świeczka pali się około 40 godzin, większa 
będzie Cię otulać zapachem nawet do 80 godzin. Bezpieczeństwo zapewni 
pojemnik z żaroodpornego szkła ze szczelnym wieczkiem.

200 g, 8 zapachów   
Kod 906420  
do 906434

34,90

410 g, 8 zapachów
Kod 906450  
do 906464

52,90
Świeca zapachowa
FANCY HOME

pomysł na  
prezent

Delikatna, dekoracyjna aromalampa na wosk zachwyci 
wszystkie zmysły, wytworzy poczucie bezpieczeństwa  
i intymności. Harmonijne połączenie eterycznych zapachów, 
gorącego płomienia oraz dopracowana w każdym detalu 
lampa ceramiczna z wytrzymałą glazurą w kilka chwil zmieni 
atmosferę w pomieszczeniu, zmieniając je w przytulne 
miejsce. Wybierz odcień najbardziej pasujący do wystroju 
wnętrza Twojego domu. 

Twój ulubiony zapach
Wosk zapachowy należy włożyć do miseczki aromalampy  
i pozostawić do rozpuszczenia przy pomocy zapalonej 
świeczki. Woski są bardzo aromatyczne i szybko wypełnią 
dom pięknym zapachem.

Aromalampa na wosk 
zapachowy
FANCY HOME Stones
biała lub szara

89,90

Wosk zapachowy
FANCY HOME
3 x 25 g, 8 rodzajów
19,90

Trawa cytrynowa. Kod 906350
Egzotyczne przyprawy.  
Kod 906352
Werbena. Kod 906354
Mojito. Kod 906356
Kwiaty arganowe. Kod 906358
Orient. Kod 906360
Kwiat neroli. Kod 906362
Prowansja. Kod 906364

Daj się oczarować

zapachem...
wosk  
zapachowy

biała

szara

pomysł na  
prezent

* w sprzedaży w listopadzie

 nowość*
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Okrągły kształt aromalampy 
Moon tworzy poczucie spokoju i 
romantyczny nastrój, zupełnie jak 
Księżyc w pełni na nocnym niebie.

Aromalampa
FANCY HOME, Moon
Kod 906828

69,90

Z aromalampami Intense i Horizon łatwo ustawisz intensywność 
zapachu - wystarczy zwiększyć lub zmniejszyć odległość między 
płomieniem, a zbiorniczkiem.

Aromalampa 
FANCY HOME,  
Intense
Kod 906820
49,90

29,90

Stopniowe uwalnianie 
zapachu

Aby zmienić 
intensywność zapachu 
należy odwrócić górną 
część

Intensywne uwalnianie 
zapachu

aromalampy

Aromalampa 
FANCY HOME,  
Horizon
Kod 906824

69,90

Stopniowe  
uwalnianie zapachu

Aby zmienić 
intensywność 
zapachu należy 
odwrócić podstawę

Intensywne  
uwalnianie zapachu

Aromalampa
FANCY HOME, Stones
biała lub szara
Kod 906832

69,90

Olejek zapachowy
FANCY HOME 30 ml, 8 zapachów

Kod 906710 do 906724. 58,90 39,90

Eleganckie, minimalistyczne, dekoracyjne -
aromalampy FANCY HOME w połączeniu  
z olejkiem zapachowym wytworzą w Twoim 
domu idealną harmonię.
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Kruche, przekładane, lukrowane... bardzo lubimy takie pyszności. I właśnie takie łatwo przygotujesz dzięki naszym 
wykrawaczom i fantazyjnym foremkom.

Wykrawacze do kruchych ciasteczek 
DELÍCIA, tradycyjne, 6 szt.  
Kod 630932. 33,90

Wykrawacze do kruchych ciasteczek 
DELÍCIA, nowoczesne, 6 szt.  
Kod 630933. 33,90

Wykrawacze do kruchych ciasteczek 
DELÍCIA, bożonarodzeniowe, 6 szt.
Kod 630934. 33,90

Foremki do wykrawania kruchych 
ciastek tradycyjnych DELÍCIA, 8 szt.
Kod 630910. 21,90

Foremki do wykrawania kruchych 
ciastek bożonarodzeniowych 
DELÍCIA, 8 szt. Kod 630912. 21,90

Foremki do wykrawania kruchych 
ciastek dla dzieci DELÍCIA, 8 szt. 
Kod 630911. 21,90

Piękne i słodkie

Forma do pączków  
DELÍCIA Kod 630046
19,90 11,90

Forma na donaty ze szczypcami 
DELÍCIA Kod 630047
27,90 20,90

Foremki na 
ciasteczka 
nadziewane DELÍCIA,
3 bożonarodzeniowe
Kod 631646
23,90

Pszczele ule w mniej tradycyjnej odsłonie? Czemu nie. Bałwanek, 
choinka i dzwonek - trzy otwierane foremki, element do wydrążania  
i wykrawacz gotowe do akcji!

Foremka na cias-
teczka nadziewane, 
pszczeli ul DELÍCIA
Kod 631640. 9,-

Stojak na ciasteczka 
pszczele ule DELÍCIA
Kod 631643. 26,90

Pszczele ule należą do najulubieńszych ciasteczek.  
Wraz z otwieraną foremką, elementem do wydrążania  
i wykrawaczem będziesz mógł przygotować je w kilka 
chwil.

Foremki na rozetki 
DELÍCIA, 4 szt.
Kod 630048
49,90

34,90

Urocze rozetki w kształcie płatka śniegu, gwiazdki, serduszka i kwiatka.6



Urocze rozetki w kształcie płatka śniegu, gwiazdki, serduszka i kwiatka.

Stojak z dyszami i woreczkami do 
dekorowania DELÍCIA
Kod 630501
49,90

24,90
Forma ceramiczna 
chałka DELÍCIA
Kod 622208

89,90

Misa na ciasto drożdżowe z ogrzewaczem  
DELÍCIA ø 26 cm Kod 630381
84,90

49,90

Tradycyjną chałkę możesz upleść z czterech, sześciu lub nawet 
dziewięciu ramion i mieć nadzieję, że nie rozpadnie się w piekarniku. 
Albo... możesz sięgnąć po stylową, ceramiczną formę DELÍCIA, która 
w prosty sposób uformuje chałkę za Ciebie! 

Aby ciasto ładnie wyrosło, umieść je w misce z hermetycznym wieczkiem  
i ogrzewaczem. Jak tylko wieko uwypukli się, ciasto będzie gotowe.  
Dzięki ogrzewaczowi wyrośnie aż dwa razy szybciej!

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą:

Drożdżowy skarb
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Uniwersalny  
wykrawacz  
bożonarodzeniowy  
DELÍCIA
Kod 630899

21,90Foremki do wykrawania tradycyjne  
DELÍCIA, 13 szt. Kod 630900. 27,90

Foremki do wykrawania 
bożonarodzeniowe 
DELÍCIA, 13 szt.
Kod 630902. 27,90

gwiazdy, 6 rozmiarów
Kod 630864

choinki, 4 rozmiary
Kod 630865

herbatniki, 6 rozmiarów
Kod 630863

figurki, 4 rozmiary
Kod 630867

Perniczki  
   jak malowane

Dwustronne 
foremki do 
wykrawania 
DELÍCIA
7 rodzajów
18,90

9,90

Idealne pierniczki!
Szukaliśmy idealnych kształtów, kolorów i rozmiarów, aby mogła powstać unikatowa 
kolekcja dwustronnych foremek do wykrawania. Efektem tego jest siedem zalet - 
foremki nie rdzewieją, nie deformują się, można je myć w zmywarce, są perfekcyjnie 
kompaktowe, bezpiecznie ostre i ostatnia zaleta, która zachwyci szczególnie dzieci 
- są doskonałe do wykrawania kształtów z plasteliny!

kółka, 6 rozmiarów
Kod 630860

kwiatki, 6 rozmiarów
Kod 630861

serca, 6 rozmiarów
Kod 630862

Krążek ułatwiający 
przechowywanie

Produkt  
wyróżniony 
nagrodą

• 400 g mąki tortowej
• 200 g cukru trzcinowego
• 150 g masła
• 3 łyżki płynnej melasy
• 1 łyżka mielonego imbiru
• 1 łyżka cynamonu
• 1/2 łyżki mielonych goździków
• 1 łyżeczka mielonego kardamonu• 1/2 łyżka sody oczyszczonej
• 100 ml wody

Rozpuszczone masło, wodę, cukier i melasę wymieszaj, 
a następnie dodaj mąkę z przyprawami, sodę. Wyrób 

ciasto i wstaw je na noc do lodówki. Kolejnego 
dnia ciasto rozwałkuj na cienki płat, wykrój 
w nim kształty i rozłóż na blasze wyłożonej 
Papierem do pieczenia DELÍCIA.  Pierniczki 

piecz około 5 minut w temperaturze 
200 °C.

Jak zrobić polewę z lukru?
Białka ubij z przesianym cukrem 

pudrem. Ilość cukru zależy 
od wielkości białek, dosypuj go 

stopniowo, aż do momentu zgęstnienia 
masy. Gotowa polewa nie powinna być 

płynna.

Szwedzkie pierniczki
Pepparkakor
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Uniwersalny  
wykrawacz  
bożonarodzeniowy  
DELÍCIA
Kod 630899

21,90

Stolnica z klipsem 
DELÍCIA SiliconPRIME 
50 x 40 cm. Kod 629448. 66,90
60 x 50 cm. Kod 629449. 89,90 

Wałek do ciasta, drewniany  
DELÍCIA, 25 cm, ∅ 6 cm
Kod 630160. 42,90

Wałek do ciasta, z regulacją  
grubości DELÍCIA 
Kod 630182. 79,90

Poprzez nastawienie cyfry na 
rękojeści wybierz, na jaką grubość 
od 2 do 8 mm, chcesz rozwałkować 
ciasto. Przy wyborze „0” działa jak 
klasyczny wałek.

Wałek z regulacją wysokości 
DELÍCIA 50 cm. Kod 630184. 49,90

Dzięki swojej długości aż 50 cm 
jest idealny do wałkowania dużych 
płatów ciasta lub marcepanu. Dwa 
regulatory grubości przypilnują za 
Ciebie grubości rozwałkowywanego 
ciasta - 3 mm i 5 mm.

Rozwałkuj to!

Wałek do ciasta  
DELÍCIA
Kod 630030  
21,90

Wałek do ciasta 
DELÍCIA, szeroki
Kod 630034  
21,90

Dziadek do orzechów PRESTO
Kod 420202
23,90

Stożkowy 
dziadek do 
orzechów 
PRESTO
Kod 420204
33,90

Dziadek do 
orzechów 
GrandCHEF
Kod 428730
43,90

Twardy orzech 
do zgryzienia

Młynek do  
orzechów  
DELÍCIA
Kod 630071

49,90

Chrupiące 
posypki

W młynku zmielisz 
wszystkie rodzaje 

orzechów, także 
migdały i pistacje, 

a oprócz nich 
herbatniki, lentilki  

i kawałki czekolady. 
Grubość posypki 

zależy od kierunku 
obracania rękojeści.
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Dzbanek MONTE 
CARLO 1,5 l,
z sitkiem do 
zaparzania
Kod 647110

69,90

Monte Carlo

Produkt  
wyróżniony 
nagrodą

Wysokiej jakości, praktyczny dzbanek ze szkła borosilikatowego docenisz zimową porą w domu i w pracy. 
Dzięki eleganckiemu sitku z odpornego na wysokie temperatury tworzywa możesz bezpośrednio  
w naczyniu przygotowywać owocowe i ziołowe herbaty, napary z imbiru czy róży, a także wiele alkoholowych  
i bezalkoholowych ponczów i grzańców. Latem możesz użyć dzbanka MONTE CARLO do tworzenia  
i serwowania orzeźwiających, lodowych napojów. Szerokie dno dzbanka MONTE CARLO umożliwia  

szybkie doprowadzanie do wrzenia, a przestronna szyjka ułatwia czyszczenie. 

Dzbanek MONTE CARLO jest odpowiedni do kuchenek elektrycznych, 
szklano-ceramicznych i gazowych. W ofercie znajdziesz czerwony, 
zielony oraz antracytowy kolor. Łatwe  

czyszczenie sitka

Żaroodporne szkło  
borosilikatowe

Szerokie dno pozwala na 
szybkie doprowadzenie  

do wrzenia.

Odpowiedni do  
kuchenki mikrofalowej

Na gorące i zimne 
napoje
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Dzbanek TEO TONE  
z sitkiem do  
zaparzania,  
1,25 l
Kod 646623

52,90
1,7 l 
Kod 646625

67,90

Termos z kubkiem 
0,3 l. Kod 318520 67,90
0,5 l. Kod 318522 84,90
0,7 l. Kod 318524 99,90
1,0 l. Kod 318526. 110,- 

Kubek termiczny 
CONSTANT 0,4 l.
Kod 318534
84,90

Termos sportowy  
z zamknięciem 
CONSTANT  
0,3 l. Kod 318530 84,90
0,5 l. Kod 318531 99,90

Termos z korkiem 
dozującym
1,2 l. Kod 318512 
149,-

Termos na 
żywność 
1,0 l. Kod 318538
149,- 

119,-

Termos  
z kubkiem

CONSTANT CREAM
0,3 l. Kod 318550. 67,90
0,5 l. Kod 318551. 84,90
0,7 l. Kod 318552. 99,90
1,0 l. Kod 318553. 110,-

nowość

Dzbanek do herbaty  
i kawy TEO  
0,6 l  Kod 646632 67,90
1 l Kod 646634 84,90

Tarka do imbiru 
PRESTO
Kod 420198 

22,90

nowość

Idealnie 
ukształtowana 
do zebrania soku 
z imbiru
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bąbelków
Unikalny syfon do domowej wody sodowej  
i innych napojów wyróżnia się swoim eleganckim, 
minimalistycznym wyglądem, wysokiej jakości 
wykonaniem i, przede wszystkim, specjalną technologią, 
która umożliwia nasycanie gazem soków owocowych 
i napojów alkoholowych od razu w butelce. Elegancka 
wyciskarka do owoców cytrusowych, która jest częścią 
zestawu, umożliwia wyciskanie soku prosto do butelki.

Syfon do napojów
gazowanych myDRINK
Kod 308610
549,-

399,- 

Butelka do 
przygotowywania
napojów gazowanych
myDRINK
Kod 308616
29,90

Nabój do 
przygotowywania
napojów 
gazowanych
myDRINK
Kod 308620
149,- 

W wirze

Syfon do napojów gazowanych jest sprzedawany  
z butelką do przygotowywania napojów gazowanych  
o pojemności 850 ml i dużym nabojem z wypełnieniem 
CO2 do przygotowywania aż 85 l napoju. Wymienny nabój 
oraz butelkę można kupić także oddzielnie. Pusty nabój 
możesz wymienić na pełny w sklepach stacjonarnych 
TESCOMA za jedyne 27 zł.

pomysł na  
prezent

Kieliszek do koniaku
CHARLIE 700 ml
Kod 306416 

14,90

nowość

Kieliszek do  
gin&tonic
CHARLIE 640 ml
Kod 306417 

14,90

nowość

Kieliszek do martini
CHARLIE 450 ml
Kod 306418 

17,90
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Kieliszek do  
gin&tonic
CHARLIE 640 ml
Kod 306417 

14,90

Klasyka w 
luksusowym wydaniu
Łatwo poradzi sobie ze 
wszystkimi rodzajami 
butelek z winem, włącznie  
z typem kalifornijskim  
z szerokim brzegiem. 

Korkociąg 
UNO VINO
Kod 695412

59,90

Korkociąg profesjonalistów! 
Dwustopniowy system umożliwia wyciągnięcie korka 
bez ryzyka pęknięcia, poradzi sobie także z lekko 
uszkodzonymi, wilgotnymi lub przesuszonymi korkami.

Korkociąg kelnerski 
dwustopniowy 
UNO VINO
Kod 695417 
49,90

33,90

Zadziałaj siłą dźwigni
Masywny mechanizm dźwigni 
oraz długa spirala z powłoką 
antyadhezyjną poradzą sobie ze 
wszystkimi typami korków. Spirala 
przeniknie do samego środka,  
a korek nie pęknie przy 
wyjmowaniu.

Korkociąg z 
dźwignią UNO 
VINO 
Kod 695410
119,-

86,90

upojenie
(Nie)winne

Spirala  
z powłoką 

antyadhezyjną

Nożyk do 
łatwego 

usuwania 
folii z szyjki 

butelki

Napowietrzacz do wina UNO VINO
Kod 695464 

49,90 pomysł na  
prezent

Krążek party UNO 
VINO, 12 kolorów
Kod 695454 23,90

Ochroni wino w otwartej butelce
O zachowanie smakowych i aromatycznych właściwości 
wina zadba profesjonalna pompka próżniowa. Odessij 
powietrze z otwartej butelki, a wino zachowa swój smak 
i świeżość na kolejne okazje.

Pompka  
próżniowa  
UNO VINO,  
2 korki
Kod 695430

49,90 
Ścierka do szklanek 
UNO VINO 50x50 cm
Kod 695480   
18,90 14,90

Korki do pompki 
próżniowej  
UNO VINO,  
3 szt. Kod 695431  
16,90

Lejek sprężynujący UNO VINO, 
4 szt. Kod 695440 
15,90 11,90
Do wielokrotnego użytku 13



Garnki, które potrafią wszystko!

Rondelek PRESIDENT Stone  
z pokrywką ∅ 16 cm, 1,3 l.  
Kod 780341. 159,-

Garnek PRESIDENT Stone z pokrywką
∅ 20 cm, 3,0 l. Kod 780323. 214,-
∅ 24 cm, 6,0 l. Kod 780325. 269,-

Garnek PRESIDENT Stone z pokrywką
∅ 18 cm, 1,8 l. Kod 780332. 179,-
∅ 20 cm, 2,5 l. Kod 780333. 199,-
∅ 24 cm, 4,5 l. Kod 780335. 244,-

Luksusowe naczynia kuchenne z wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą wewnątrz i na zewnątrz garnków są 
doskonałe do codziennego, intensywnego użytkowania. Wewnętrzna powłoka imitująca nieoszlifowany, naturalny 
kamień nie boi się metalowych łopatek i nie przypali Twoich potraw. Zewnętrzna powłoka ułatwia czyszczenie. 
Naczynia PRESIDENT Stone wraz z pokrywkami są odpowiednie również do piekarnika oraz do wszystkich typów 

kuchenek, włącznie z indukcyjną.

Komplet garnków  
PRESIDENT Stone,  
8 części. Kod 780310

749,-

Patelnia głęboka
PRESIDENT Stone z pokrywką

od 229,-

Zestaw zawiera:
Garnek z pokrywką ∅ 20 cm, 3,0 l
Garnek z pokrywką ∅ 20 cm, 2,5 l
Garnek z pokrywką ∅ 18 cm, 1,8 l
Rondelek z pokrywką ∅16 cm, 1,3 l

∅ 24 cm. Kod 780352. 229,-
∅ 26 cm. Kod 780354. 239,-
∅ 28 cm. Kod 780356. 259,-

Jestem nowa i równie dobra 
Nie możesz uwierzyć w niezwykłe właściwości  
linii PRESIDENT Stone? My też nie, dlatego 
rozszerzyliśmy ją o nową członkinię. 
Głęboka patelnia z pokrywką 
posiada te same zalety, co jej 
rodzeństwo, bez obaw wraz z 
nią można używać metalowych 
łopatek, jest odpowiednia do 
wszystkich typów kuchenek,  
a także do piekarnika. 

nowość
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Ponadczasowe i praktyczne

Komplet garnków  
PRESIDENT,  
10 części. Kod 780210

899,-

Garnek PRESIDENT z pokrywką
∅ 16 cm, 2,0 l. Kod 780221. 166,-
∅ 18 cm, 3,0 l. Kod 780222. 186,-
∅ 20 cm, 4,0 l. Kod 780223. 199,-
∅ 22 cm, 5,5 l. Kod 780224. 229,-
∅ 24 cm, 7,0 l. Kod 780225. 259,-

Garnek PRESIDENT z pokrywką
∅ 16 cm, 1,5 l. Kod 780241. 149,-
∅ 18 cm, 2,0 l. Kod 780242. 169,-
∅ 20 cm, 3,0 l. Kod 780243. 189,-
∅ 22 cm, 4,0 l. Kod 780244. 209,-
∅ 24 cm, 5,0 l. Kod 780245. 229,-

Garnek PRESIDENT z pokrywką  
do cedzenia
∅ 20 cm, 4,0 l. Kod 780233. 219,-
∅ 24 cm, 7,0 l. Kod 780235. 259,-

Garnek PRESIDENT z pokrywką  
do cedzenia
∅ 20 cm, 3,0 l. Kod 780253. 189,-
∅ 24 cm, 5,0 l. Kod 780255. 239,-Rondelek PRESIDENT z pokrywką  

do cedzenia ∅ 16 cm, 1,5 l.  
Kod 780262. 159,-

Rondelek PRESIDENT z pokrywką
∅ 16 cm, 1,5 l. Kod 780261. 149,-

Zestaw zawiera:
Garnek z pokrywką ∅ 22 cm, 5,5 l
Garnek z pokrywką ∅ 18 cm, 3,0 l
Garnek z pokrywką ∅ 22 cm, 4,0 l
Garnek z pokrywką ∅ 18 cm, 2,0 l
Rondelek z pokrywką do cedzenia  
∅ 16 cm, 1,5 l

Wysokiej jakości naczynia nierdzewne ze szklanymi pokrywkami oraz bardzo 
wytrzymałym, wielowarstwowym dnem zapewniającym równomierne przewodzenie 
ciepła. Przygotowywanie potraw jest łatwiejsze, bez nieprzyjemnego przypalania, za 
to z oszczędnością energii! Masywne, nierdzewne uchwyty są wodoszczelne, po umyciu 
nie wycieka z nich woda. Wszystkie naczynia posiadają wewnątrz miarkę, niektóre są 
dodatkowo wyposażone w dzióbek oraz specjalną pokrywkę do łatwego cedzenia. 
Naczynia są odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, włącznie z indukcyjną.

Łatwe 
cedzenie!

Szukanie odpowiedniej pokrywki podczas gotowania to nie lada wyzwanie. 
Postaw na pokrywki UNICOVER! Cztery pokrywki ze stopniowanym 
silikonowym brzegiem są idealne do garnków, patelni, rondelków 
lub woków o średnicy od 16 do 32 cm i są odpowiednie także do 
piekarnika.

Do wszystkich 
popularnych rodzajów 
naczyń

Odpowiednia 
do

piekarnika

∅ 20, 22, 24 cm
Kod 619120 
59,90

Pokrywka  
UNICOVER 

od 49,90
∅ 16, 18, 20 cm
Kod 619116 
49,90

∅ 24, 26, 28 cm
Kod 619124 
69,90

∅ 28, 30, 32 cm
Kod 619128 
85,90

200 °COK
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Komplet garnków  
ULTIMA, 10 części.
Kod 780610
999,- 

749,-

Zestaw zawiera:
Garnek z pokrywką ∅ 22 cm, 5,5 l
Garnek z pokrywką ∅ 18 cm, 3,0 l
Garnek z pokrywką ∅ 22 cm, 4,0 l
Garnek z pokrywką ∅ 18 cm, 2,0 l
Rondelek z pokrywką ∅ 16 cm, 1,5 l

Garnek ULTIMA z pokrywką
∅ 16 cm, 2,0 l. Kod 780621. 169,-
∅ 18 cm, 3,0 l. Kod 780622. 189,- 
∅ 20 cm, 4,0 l. Kod 780623. 219,-
∅ 22 cm, 5,5 l. Kod 780624. 249,- 
∅ 24 cm, 7,0 l. Kod 780625. 279,-

Garnek ULTIMA z pokrywką
∅ 16 cm, 1,5 l. Kod 780631. 159,-
∅ 18 cm, 2,0 l. Kod 780632. 179,- 
∅ 20 cm, 3,0 l. Kod 780633. 199,- 
∅ 22 cm, 4,0 l. Kod 780634. 229,- 
∅ 24 cm, 5,0 l. Kod 780635. 249,-

Rondelek ULTIMA z pokrywką
∅ 16 cm, 1,5 l. Kod 780641. 159,-

Uchwyt 
rondelka do 
odkładania 
przyborów 

kuchennych

Uchwyty z wytrzymałego 
tworzywa nie parzą

Wszystkie naczynia 
posiadają miarkę

Zupełnie nowy system regulacji pary i cedzenia, 
wyjątkowo wytrzymałe, trójwarstwowe dno, sprytny sposób 
odkładania pokrywek podczas gotowania, uchwyty, które 
nie parzą, praktyczna miarka do mierzenia objętości... mamy 
kontynuować? Naczynia ULTIMA są dopracowane w każdym 
detalu! Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej,  
są odpowiednie do wszystkich typów kuchenek,  
włącznie z indukcyjną.

Sprytne 
odkładanie 
pokrywki 
podczas 
gotowania

Produkt wyróżniony 
nagrodą

Spełnią każde 
ultimatum

Szybkowar ULTIMA
4,0 l. Kod 702764.  579,-  459,- 
6,0 l. Kod 702766.  599,-  479,-
7,5 l. Kod 702767.  639,-  499,-

Szybkowar ULTIMA DUO
4,0 l i 6,0 l. Kod 702768. 869,-  689,-

Szybkowar BIO EXCLUSIVE+
4,0 l. Kod 701704. 419,- 
6,0 l. Kod 701706. 459,-
7,5 l. Kod 701708. 489,-

Szybkowar  MAGNUM
3,5 l. Kod 701130. 229,- 
5,0 l. Kod 701150. 249,-
7,0 l. Kod 701170. 269,- 

Szybkowar  BIO EXCLUSIVE+ DUO
4,0 l i 6,0 l. Kod 701710. 619,-

Uniwersalna pokrywka do  
szybkowarów TESCOMA ∅ 22 cm 
Kod 702920. 36,90

Może się 
przydać
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Brytfanna z pokrywą
GrandCHEF szklana

34 × 19 cm. Kod 629088  

159,-

Okrągła brytfanna z pokrywą
GrandCHEF, szklana
∅ 32 cm. Kod 629084

159,-  

Owalna brytfanna z pokrywą
GrandCHEF, szklana
35 × 21 cm. Kod 629086

159,-

Brytfanna z pokrywą
GrandCHEF, szklana
40 × 26 cm. Kod 629090

229,-

Z piekarnika prosto na stół
Nowe i lepsze - takie są masywne, szklane 

brytfanny GrandCHEF z żaroodpornego, 
borosilikatowego szkła. Brytfanna  

i pokrywa są wyposażone w silikonowe 
nóżki, dlatego gorącą brytfannę możesz 

położyć na kuchennym blacie lub stole 
zaraz po wyjęciu z piekarnika. Dopracowane 

uchwyty zapewnią komfortowe i bezpieczne 
przenoszenie. Odpowiednie do wszystkich 

typów piekarników i lodówki.

wypieczona pieczeń
Doskonale

Masywne uchwyty 
do bezpiecznego 

przenoszenia
Żaroodporne, silikonowe nóżki - możesz 
postawić brytfannę bezpośrednio na stole

Produkt wyróżniony 
nagrodą

nowość

Brytfanka na kurczaka  
z dodatkami DELÍCIA 
∅ 33 cm. Kod 623324  

169,-

* w sprzedaży w listopadzie

Kurczak aż palce lizać!
Widzisz, jak kurczak się zarumienił? 
Z nową brytfanką będziesz miał go 
pod kontrolą. Cały kurczak, nóżki czy 
skrzydełka przypieką się równomiernie 
na specjalnym stojaku ze wszystkich 
stron, nie trzeba ich obracać. W naczyniu 
z rusztem możesz jednocześnie 
przygotowywać dodatki, a do tego 
brytfanka ma pojemnik do pieczenia  
na winie lub piwie. 

 nowość*

Uniwersalna pokrywka do  
szybkowarów TESCOMA ∅ 22 cm 
Kod 702920. 36,90
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Patelnie...
Patelnia jest filarem nowoczesnej kuchni.
TESCOMA o tym wie, dlatego poświęca 
udoskonalaniu oraz designowi patelni szczególną 
uwagę. Szukasz małej czy dużej? Głębokiej czy do 
grillowania? Gładkiej czy o powierzchni imitującej 
naturalny kamień? Wystarczy wybrać!

Niezwykle wytrzymała powłoka 
imitująca naturalny, nieoszlifowany 

kamień

Patelnia i-PREMIUM Stone
∅ 18 cm. Kod 602418. 119,- 
∅ 20 cm. Kod 602420. 145,- 
∅ 24 cm. Kod 602424. 159,- 

Patelnia do grillowania 
i-PREMIUM Stone
26 × 26 cm. Kod 602466 

od 119,-
Kiedy ktoś mówi o naturalnym, 
nieoszlifowanym kamieniu...
Co to znaczy? I jak to możliwe, że potrawy się na nim 
nie przypalają? Znaczenie ma specjalna, chropowata 
powierzchnia. Dno patelni nie jest gładkie, więc mięso 
i inne składniki nie przylegają do niego całą swoją 
powierzchnią. W ten sposób tłuszcz i sok dostają się 
pod przygotowywane potrawy, które równomierniej 
się przypiekają, a jedzenie zachowuje swój naturalny 
smak i soczystość.

∅ 26 cm. Kod 602426. 179,- 
∅ 28 cm. Kod 602428. 199,- 
∅ 30 cm. Kod 602430. 215,- 
∅ 32 cm. Kod 602432. 219,-

Patelnia głęboka 
i-PREMIUM Stone
∅ 24 cm. Kod 602434. 179,- 

od 179,-

169,-

∅ 28 cm. Kod 602438. 215,- 

Przekładka między patelnie
PRESTO, mała i duża, 2 szt.
Kod 420884. 23,90

GAZOWA CERAMICZNAINDUKCYJNA ELEKTRYCZNA

Może się 
przydać
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Jedno CLICK do smażenia  
i pieczenia
Sprytne patelnie z odłączaną 
rękojeścią dzięki opatentowanemu 
systemowi SmartCLICK umożliwiają 
smażenie i pieczenie w jednym 
naczyniu. Szybko przyrumienić,  
a potem pomału dopiec w piekarniku? 
Nie ma sprawy! Odłączana 
rękojeść sprawdzi się też podczas 
przechowywania.

Patelnia SmartCLICK
∅ 20 cm. Kod 605020. 135,- 99,90 
∅ 24 cm. Kod 605024. 169,- 129,- 
∅ 28 cm. Kod 605028. 215,- 169,-

Patelnia głęboka SmartCLICK
∅ 28 cm. Kod 605038. 239,-  

Patelnia do grillowania SmartCLICK
26 × 26 cm. Kod 605066. 215,- 159,-  

Miseczka do  
patelni SmartCLICK

Kod 605098
24,90

16,90
Podsmażane grzyby, warzywa 

lub boczek poczekają na 
patelni w przyjemnym cieple, 

a nadmiar tłuszczu spłynie 
z powrotem do patelni. Ty w 

tym czasie możesz spokojnie 
dokończyć przygotowywanie 

dania głównego.

Patelnia do grillowania SmartCLICK 
42 × 28 cm Kod 605068

219,-

Intensywne 
grillowanie

Dopiekanie,
utrzymywanie 
ciepła

Na kuchenkę

Do piekarnika

Na stół

Odłączane,
żaroodporne 
uchwyty

Grilluj o każdej porze roku
Niech zima Cię nie zniechęci! Przestronna patelnia  

z odłączanymi, silikonowymi uchwytami  
i 2 strefami ciepła jest wprost stworzona do 

grillowania w domu. Jest odpowiednia do 
piekarnika i na każdy typ kuchenki, 

także na indukcję. Środek patelni 
zapewni intensywne opiekanie, 

zewnętrzna przestrzeń jest 
doskonała do odpoczywania mięsa 

lub podtrzymywania temperatury 
potraw.

SmartCLICK

Produkt wyróżniony 
nagrodą

230 °COK

Może się 
przydać

∅ 26 cm. Kod 602426. 179,- 
∅ 28 cm. Kod 602428. 199,- 
∅ 30 cm. Kod 602430. 215,- 
∅ 32 cm. Kod 602432. 219,-

∅ 28 cm. Kod 602438. 215,- 

GAZOWA CERAMICZNAINDUKCYJNA ELEKTRYCZNA
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Wyjątkowy od A do Z

W eleganckim opakowaniu,
odpowiedni jako luksusowy
prezent

Blok do noży  
AZZA, z 6 nożami
Kod 884596
549,-

399,-
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Naprawdę masywna deska do krojenia 
Wykonana z warstwowego, naturalnego bambusa. Krojone produkty 
można z niej łatwo zsunąć bezpośrednio na talerz umieszczony  
w specjalnym wgłębieniu pod deską, soki zbierają się w wyżłobieniu. 
Wszystko uzupełniają wygodne uchwyty i antypoślizgowe nóżki 
zapewniające maksymalny komfort przy pracy.

40 × 26 cm
Kod 379890

119,-

50 × 33 cm 
Kod 379892

199,-

Deska do  
krojenia AZZA 

Zestaw zawiera blok 
oraz noże:

Sześć niezwykłych noży w eleganckim, 
designerskim bloku! Noże wyróżniają się 
wyjątkowo wytrzymałymi i doskonale 
ostrymi ostrzami z japońskiej stali oraz 

ponadstandardową, 10-letnią gwarancją.
Ponadczasowy produkt wykonany 

z japońską precyzją jest wprost 
stworzony do nowoczesnej kuchni.

Blok  
AZZA
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Wyjątkowy od A do Z

90°

Pojemnik na  
nożyce  

i ostrzałkę

Uniwersalny blok  
do noży ONLINE

Kod 900891

84,90
Pojemnik na 10 noży

Jedyny taki blok!
Kuchenny, do filetowania, do usuwania kości… A Ty, 

ile noży masz w szufladzie? Pięć, siedem czy dziesięć? 
Do bezpiecznego oraz higienicznego przechowywania 

noży, nożyc i ostrzałki najlepszym rozwiązaniem 
jest Uniwersalny blok do noży ONLINE. Pomysłowe 

rozmieszczenie otworów pozwala przejrzyście 
przechowywać aż 10 noży o różnych szerokościach 

i długościach ostrzy i rękojeści, nożyce do drobiu 
oraz ostrzałkę włożysz do oddzielnego pojemnika. 

Plastikowy blok z antypoślizgową powierzchnią można 
łatwo rozłożyć i dobrze wyczyścić.

Przechowywanie wzdłuż lub w poprzek

Nóż do porcjowania 
GrandCHEF 15 cm
Kod 884616

66,90

Nóż kuchenny
GrandCHEF 18 cm
Kod 884614

83,90

Nóż Santoku
GrandCHEF 17 cm
Kod 884620

83,90

Nóż do chleba
GrandCHEF 21 cm
Kod 884622

83,90

Nóż do  
porcjowania
GrandCHEF 20 cm
Kod 884618

83,90

Nóż uniwersalny
GrandCHEF 9 cm
Kod 884610

41,90
13 cm
Kod 884612

49,90
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Odporne na plamy, zapachy i bakterie
Już nie musisz mieć osobnej deski do krojenia mięsa, osobnej do warzyw i kolejnej do 
aromatycznych serów lub ryb. Dwustronne deski do krojenia PRECIOSO zostały wykonane 
przy użyciu unikalnej technologi nanoCARE™, dzięki której  są antybakteryjne, nie 
pochłaniają zapachów i nie zabarwiają się. Wystarczy je opłukać, nie będziesz 
potrzebować płynu do mycia naczyń ani gąbki. Nie pochłania 

zapachów
Deska do krojenia PRECIOSO
26 × 16 cm. Kod 378926. 35,90
30 × 20 cm. Kod 378930. 49,90
36 × 24 cm. Kod 378936. 66,90

od 35,90

Antybakteryjna!

Produkt wyróżniony nagrodą

Nie trzeba myć 
w zmywarce ani 

używać płynu do 
mycia naczyń, 

wystarczy opłukać
Miarka do 
dokładnego krojenia

Antypoślizgowa powierzchnia 
do bezpiecznego krojenia

Wgłębienie  
na soki Deska nie ślizga się

Masywna, wytrzymała, efektywna i godna zaufania. Oprócz 
wszystkich rodzajów mięsa i podrobów zmieli także twarde 
pieczywo na bułkę tartą, obrany czosnek oraz cebulę, orzechy 
włoskie, twarde sery typu parmezan, pomidory na puree  
i ugotowane warzywa.

Maszynka do mięsa 
HANDY, uniwersalna
Kod 643586

169,-

Zmieli wszystko

Superprzylegająca podkładka  
HANDY, z pokrowcem ochronnym
Kod 643589. 24,90

Akcesoria do maszynki do mięsa HANDY,
nasadka do ciastek i nadziewarka do kiełbas  

Kod 643587. 33,90

Niezastąpiona podczas 
przymocowywania produktów 
z przyssawką do porowatych lub 
chropowatych powierzchni

Do kiełbasy

Do ciastek

Specjalnie 
utwardzana stal 
nożowa
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Superprzylegająca podkładka  
HANDY, z pokrowcem ochronnym
Kod 643589. 24,90

1. Młynek do pieprzu VIRGO
   14 cm. Kod 658200. 51,90 
   16 cm. Kod 658201. 67,90
   24 cm. Kod 658203. 99,90
2. Młynek do papryczek chili VIRGO
   16 cm. Kod 658212. 67,90
3. Młynek do soli VIRGO
   14 cm. Kod 658205. 51,90
   16 cm. Kod 658206. 67,90
   24 cm. Kod 658208. 99,90

Młynek do pieprzu i soli
VIRGO, 2w1, 22 cm
Kod 658214
99,90

74,90
Mają styl!
Połączenie zgrabnego designu i ceramicznego 
mechanizmu z ustawieniem grubości mielenia 
sprawia, że młynek VIRGO jest praktycznym 
i estetycznym urządzeniem idealnym do 
Twojej kuchni. Sięgniesz po niego podczas 
gotowania i jedzenia, swoją rolę spełni także 
stojąc na nakrytym stole.

Elektryczny młynek 
do pieprzu/soli
PRESIDENT
Kod 659560

99,90

Elektryczny 
młynek 

do pieprzu i soli
PRESIDENT, 2w1

Kod 659562

119,-

Apetyt rośnie w miarę 
przyprawiania
Pięć młynków z linii 
GrandCHEF nada każdej 
potrawie właściwy charakter.
Dzięki nowoczesnemu 
designowi będą ozdobą Twojej 
kuchni.

Młynek 
GrandCHEF

66,90
różne rodzaje

przyprawy i zioła
Kod 428796

gałka muszkatołowa 
Kod 428798

sól 
Kod 428792

pieprz
Kod 428790

papryczki chili
Kod 428794

Moździerz ONLINE
∅ 6 cm. Kod 900870. 26,90 
∅ 11 cm. Kod 900872. 41,90 
∅ 13 cm. Kod 900874. 49,90

Produkt wyróżniony nagrodą

3

2

1

Może się 
przydać
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Tarka
HANDY X-sharp 
49,90

34,90
łączona, małe  
i średnie otwory 
Kod 643730

średnie otwory 
Kod 643731

duże otwory 
Kod 643732

julienne 
Kod 643733

Do puree z jabłka 
i dyni, marchewki, 
buraka lub twardych  
i półtwardych serów

Do parmezanu, skórki 
cytrynowej, czekolady, 
gałki muszkatołowej lub 
świeżego chrzanu

Do ogórków, 
ziemniaków, cukinii, 
jabłek i kalarepy

Do julienne  
z marchewki,  
białej rzepy,
selera, ziemniaków

Pojemnik  
służy 

także jako 
pokrowiec 
ochronny

Wyjątkowy profil  
w kształcie litery „U” Nie ślizga się!

Rękawica  ochronna PRESTO 
rozmiar M. Kod 420895 24,90
rozmiar L. Kod 420896 24,90

Produkt  
wyróżniony 

nagrodą

Może się 
przydać

Zamykanie
Przechowywanie
i przenoszenie

Kiszenie

Wieczko  
do kiszenia

DELLA CASA
Kod 895332

26,90

Obciążnik do kiszenia 
DELLA CASA, 3 szt. 

Kod 895338 

54,90
Obciążniki z wysokiej 

jakości ceramiki  
z wytrzymałą glazurą 

zapewnią stałe 
zanurzenie kapusty czy 

też ulubionego kimchi  
w zalewie.

Zdrowe kiszonki
Zestaw do kiszenia
DELLA CASA 5000 ml
Kod 895330

69,90

Sitko do kiszenia 
DELLA CASA 
Kod 895336 

10,-
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Jeżeli lubisz dobre jedzenie, a Twoich kubków smakowych nie zaspokajają niskiej jakości zamienniki, przyszedł czas  
na domową produkcję! Stworzenie własnego sera, masła czy zdrowych batoników nigdy nie było prostsze. Do dzieła!

Zestaw do przygotowywania 
domowego sera DELLA CASA
Kod 643120

67,90

Zestaw do 
przygotowywania 
świeżego sera
DELLA CASA
Kod 643132

67,90

Świeży i bez konserwantów
I co więcej, tańszy. 300 g świeżego, 

domowego sera przygotujesz według 
prostego przepisu, dzięki intensywnemu 

naciskowi podczas przygotowywania 
będzie miał łagodny smak i odpowiednią 

konsystencję. Ser możesz doprawić 
ziołami, orzechami lub oliwkami. 

Prawdziwy ser dla smakoszy
Możesz przygotować pyszny, kremowy 
ser w tylu wersjach smakowych, o ilu 
tylko zamarzysz. Efekt zawsze będzie 
znakomity i pożywny!

Mania zdrowego odżywiania?
Nie! Mania wspaniałego smaku!

Naczynie do 
przygotowywania 

masła DELLA CASA
Kod 643140

43,90

Domowe  
masło jest lepsze
Już nie musisz kupować masła 
w supermarkecie! Zrób w domu 
lepsze: wypełnij naczynie śmietaną 
kremówką, dodaj łyżkę kwaśnej 
śmietany, zioła, szczyptę soli  
i ubijaj około dwie minuty.

Produkt wyróżniony 
nagrodą

Praska do zdrowych batoników
DELLA CASA, 3 szt.

Kod 643188

69,90

Foremki na  
zdrowe batoniki

DELLA CASA, 3 szt.
Kod 643189 33,90

Woreczki na  
zdrowe batoniki

DELLA CASA, 25 szt.
Kod 643190. 8,90

Pyszne i zdrowe  
przekąski!

Doskonała do prasowania 
oraz pieczenia domowych 

batoników z owoców, 
orzechów, nasion, zbóż, miodu itp. 

Częścią zestawu są praktyczne woreczki do 
pakowania gotowych batoników. Produkt 
został wykonany z wytrzymałego plastiku  

i wysokiej jakości żaroodpornego silikonu. 

Cud? Nie! Maselniczka od TESCOMY!
Masło, które zawsze jest gotowe do 
rozsmarowania? Częścią maselniczki 
DELLA CASA jest wanienka na wodę, która 
działa jak filtr wodny i chroni masło przed 
zanieczyszczeniami oraz bakteriami, dlatego 
nie musi być przechowywane w lodówce. 
Częścią opakowania jest specjalny nóż.

Zawsze gotowe do 
rozsmarowania!

Maselniczka stołowa
DELLA CASA Kod 643143

49,90
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Torba na pranie,
której nie musisz chować!
Dwa dekory w odcieniu śmietankowym 
i cappuccino do oddzielnego 
przechowywania białego i kolorowego 
prania, pojemność 50 l, solidne, 
bawełniane uchwyty i magnetyczne 
zamknięcie. Torba wygląda wspaniale  
i możesz ją umieścić nie tylko  
w łazience, ale także w sypialni  
lub pokoju dziecięcym. 

Magnetyczne zapięcie

Nic prostszego!Dużo prania?

Torba na pranie
FANCY HOME
śmietankowa/cappuccino
Kod 899840

86,90

 cappuccino 

Środek czyszczący ProfiMATE 500 ml 
uniwersalny płyn do czyszczenia kuchni. 
Kod 903110 
 
do naczyń ze stali nierdzewnej.  
Kod 903130 

do piekarników, kuchenek i grillów.  
Kod 903140 

do płyt indukcyjnych i szklano-
ceramicznych.  
Kod 903150 

do szyb, luster i glazury.  
Kod 903160 

od 19,90

Nowa linia środków czyszczących
Wysokiej jakości skuteczne płyny  
do czyszczenia ProfiMATE o świeżym  
i naturalnym zapachu Aloe Vera zawierają  
w składzie ekologiczne substancje na 
bazie składników roślinnych i mineralnych.

Usuwa 99,99 % bakterii 

Usunie zabrudzenia 
i drobne rysy, 

przywróci blask

Usunie silne 
zabrudzenia i tłuste 

plamy

śmietankowy
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Usunie przypalone 
zabrudzenia, tłuszcz i drobne 

rysy oraz przywróci blask.

Nadaje wysoki połysk, 
nie pozostawia smug,

szyby i lustra pozostaną 
czyste na dłużej.

Skrobak do
płyt ceramicznych
PRECIOSO
Kod 881266

29,90

Składany koszyk 
na zakupy SHOP! 
denim style 
Kod 906161 

119,-

Mięciutka bawełna!
Są delikatne i przyjemnie pachną!
Bawełniana wyściółka 
rękawic ProfiMATE z dodatkiem 
Aloe Vera zapewni dłoniom 
uczucie komfortu. Rękawice 
mają przedłużone mankiety, a 
dzięki lateksowi są elastyczne i 
wytrzymałe. Trzy rozmiary S, M 
i L. 

Bądź eko, miej torbę zawsze przy sobie!
Wykonane z syntetycznej tkaniny torby FANCY 
HOME są bardzo wytrzymałe, a co za tym idzie 
odpowiednie do długotrwałego i intensywnego 
użytkowania. Cztery modne wzory, objętość 17 l i 
nośność aż 20 kg. Po zakupach złożysz ją w kwadrat 
o wymiarach 12 x 12 cm. Możesz je prać i prasować.

Rękawice do sprzątania
ProfiMATE
rozmiar S - kod 900794
rozmiar M - kod 900795
rozmiar L - kod 900796

9,90

Torba na zakupy 
FANCY HOME 

zielona. Kod 906138
niebieska. Kod 906140
czerwona. Kod 906142
antracytowa. Kod 906144

17,90

Składany!

Składany 
koszyk na 
zakupy SHOP!
Kod 906160
3 kolory

89,90

Wszystkie koszyki SHOP! są 
składane, posiadają kieszeń  
z zamkiem błyskawicznym, oraz 
objętość 23 l i nośność 20 kg
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Do przechowywania  
i serwowania

Pojemniki FreshZONE, 
3 szt. Kod 891760 

 67,90

Zdrowe pojemniki 
do zamrażarki PURITY, 
3 szt.
od 28,90 

od 19,90

Rewolucyjne pojemniki!  
Antybakteryjne, nie zabarwiają się i nie pochłaniają aromatów. Po 
użyciu wystarczy je opłukać pod bieżącą wodą, bez użycia płynu do 
naczyń, nie trzeba myć ich w zmywarce. Pojemniki są ekologiczne!  
To wszystko dzięki unikatowej technologii nanoCARE™, 
stworzonej przez TESCOMĘ. Pojemniki mają dwustronne dno, są 
idealne do przechowywania i podawania żywności. Dno z profilowaną 
powierzchnią zapobiega zawilgoceniu, a z podwyższonym brzegiem 
przeciekaniu.

 i ekologicznie!Przechowuj higienicznie

Antybakteryjne

0,5 l – Kod 891862. 28,90 19,90
1,0 l – Kod 891864. 35,90 26,90
1,5 l – Kod 891866. 46,90 34,90

30 × 20 cm – Kod 891756. 49,90
20 × 16 cm – Kod 891754. 34,90
17 × 13 cm – Kod 891752. 25,90
14 × 10 cm – Kod 891750. 19,90

I wszystko jasne - nawet w ciemnej zamrażarce
Zawartość zamrażarki nie będzie już dla Ciebie niespodzianką. 
Kompaktowe, elastyczne pojemniki o różnej pojemności  
i z wieczkami w różnych kolorach zapewnią porządek  
i oszczędność miejsca. Zostały wykonane z plastiku stosowanego 
w medycynie i farmacji, są doskonałe do higienicznego, 
długotrwałego przechowywania potraw w zamrażarce lub lodówce. 
Materiał z którego zostały wykonane jest elastyczny, nie kruszy  
się i nie twardnieje nawet przy stale niskich temperaturach.

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K

Podkładka 
antybakteryjna 
do lodówki 4FOOD 
47 x 30 cm
Kod 897005

16,90

Pachnąca lodówka 
Wyposaż swoją lodówkę w podkładki, które 
zapewnią czystość i świeżość produktów. 
Podkładka z poliuretanowej pianki jest 
dwuwarstwowa - grubsza, górna warstwa 
umożliwia cyrkulację powietrza, cieńsza, 
dolna warstwa absorbuje wilgoć z produktów 
- owoce i warzywa pozostaną świeże na dłużej.

Zapewnia 
cyrkulację 
powietrza

Pochłania  
wilgoć

i zanieczyszczenia 

Wystarczy opłukać, 
nie trzeba myć  
w zmywarce

Nie pochłaniają 
zapachów

Nie zabarwiają się
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 i ekologicznie!

Pojemnik na 
przyprawy  
FIESTA 

od 27,90

Pojemnik FRESHBOX 
Glass, prostokątny

od 28,90
Pojemnik FRESHBOX, 
prostokątny

od 10,-

0,2 l – Kod 894610. 27,90
0,5 l – Kod 894620. 39,90
0,8 l – Kod 894622. 41,90
1,4 l – Kod 894624. 44,90
1,8 l – Kod 894626. 47,90

Z naturalnych 
surowców
Borosilikatowe 
szkło jest jasne, 
wytrzymałe i łatwo się 
je czyści, bambusowe 
wieczko z uszczelką 
ochroni żywność 
przechowywaną w 
pojemnikach.

0,2 l

1,8 l

Idealne pojemniki 
Gdzie przechowywać makarony i rośliny strączkowe?   
A co z mąką, która non stop wysypuje się z papierowego 
opakowania? Plastikowe pojemniki 4FOOD przechowają 
wszystko - są przeźroczyste, posiadają wygodny uchwyt 
oraz miarkę.

Wielofunkcyjne pojemniki 
Szklane pojemniki docenisz podczas przechowywania, 
podgrzewania i zapiekania żywności. Plastikowe 
wieczko z silikonową uszczelką zamknie hermetycznie 
pojemnik, pokarmy podczas przenoszenie nie wyciekną, 
a podczas przechowywania pozostaną dłużej świeże.  
W kuchence mikrofalowej żywność można podgrzewać  
z nałożonym wieczkiem i otwartym wentylem, 
pojemnika bez wieczka można używać do zapiekania 
dań w piekarniku.

1,0 l – Kod 896950. 15,90
1,5 l – Kod 896952. 16,90
2,0 l – Kod 896954. 21,90

Pojemnik 4FOOD

od 15,90
1,0 l

1,5 l

2,0 l

Pojemnik na 
przyprawy  
MONTI 

od 26,90

0,2 l – Kod 894810. 26,90 
0,5 l – Kod 894820. 36,90
0,8 l – Kod 894822. 39,90
1,4 l – Kod 894824. 42,90
1,8 l – Kod 894826. 44,90

Pojemnik FRESHBOX 
5 szt., prostokątny 
Kod 892094

79,90

0,4 l – Kod 892170. 28,90
0,6 l – Kod 892171. 33,90
1,0 l – Kod 892172. 45,90
1,5 l – Kod 892173. 51,90

Pojemnik FRESHBOX  
3 szt., 0,2 l, 0,5 l, 1,0 l,  
prostokątny 
Kod 892090. 35,90 
1,0 l; 1,5 l; 2,5 l
Kod 892092. 62,90

0,2 l – Kod 892060. 10,-
0,5 l – Kod 892062. 15,90
1,0 l – Kod 892064. 21,90
1,5 l – Kod 892066. 26,90 
2,5 l – Kod 892068. 34,90

Podczas ogrzewania  
w kuchence mikrofalowej 
wystarczy otworzyć wentyl

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K

240 °C
OK
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dla dzieci
To, co najlepsze

Miseczka podróżna
PAPU PAPI, z łyżeczką
Kod 667642 
Kod 667682  

28,90

Pojemnik PAPU PAPI, 2 szt.
150 ml. Kod 667630. Kod 667670. 22,90
200 ml. Kod 667631. Kod 667671. 23,90
250 ml. Kod 667632. Kod 667672. 26,90

Kod 667760 Kod 667761 Kod 667762 Kod 667763

Pojemnik na mleko
w proszku PAPU PAPI
Kod 667640
Kod 667680 

23,90

Butelka 
PAPU PAPI 250 ml
Kod 667612.  
Kod 667652

51,90

Butelka 
PAPU PAPI 150 ml
Kod 667610.  
Kod 667650

44,90
Produkt wyróżniony 

nagrodą

Higieniczne przechowywanie
łyżeczki

Elastyczna

Trzy porcje pod ręką
Praktyczny pojemnik do 
przechowywania aż trzech 
porcji mleka w proszku. 
Doskonale sprawdzi się w 
podróży i na spacerze.

Hurra i w drogę! 
Podróżna miseczka z higienicznie  
przechowywaną łyżeczką w idealnie  
szczelnym wieczku rozwiąże wszystkie  
problemy z niespodziewanym głodem. 

Pojemniki posiadają  
dokładną miarkę i można  
je ustawiać jeden na drugim.

nanoCARE™

BPA free

Przyszła pora na przekąskę? Spokojnie, nowa linia 
o zabawnej nazwie PAPU PAPI oczaruje zarówno 
rodziców, jak i maluchy! Sympatyczne produkty w 
pastelowych odcieniach, różowym i jasnoniebieskim, 
ozdabia wzór z sarenką, niedźwiadkiem i słoniątkiem.  

Cały asortyment PAPU PAPI jest wolny od BPA  
i został wyprodukowany z materiału stosowanego 
w medycynie oraz farmacji. Produkty można 
sterylizować, a dzięki technologii nanoCARETM są 
antybakteryjne, nie zabarwiają się, nie pochłaniają 
zapachów i wystarczy je opłukać! 
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Elastyczna butelka
PAPU PAPI
200 ml, z łyżeczką
Kod 667620 
Kod 667660  

51,90

Smoczek PAPU PAPI,  
2 szt. Wszystkie rozmiary  
22,9030



kubeczek dziecięcy talerzyk dziecięcy miseczkę na zupę

Mamo, tato, jestem głodny!
Z paczką wspaniałych muzyków Twój mały łasuch będzie zjadał wszystko 
śpiewająco! Zestaw naczyń z porcelany zawiera talerz, miskę i kubeczek, 
sztućce z wysokiej jakości stali nierdzewnej: nóż, widelec, łyżkę i małą 
łyżeczkę. A jeśli nie muzykanci, to może rusałki albo autka?

Komplet stołowy 
BAMBINI, muzycy, 3 szt. 
Kod 667960

94,90

Sztućce dziecięce BAMBINI,
muzycy, 4 szt.
Kod 668093
69,90

49,90
Sztućce dziecięce 
BAMBINI,
autka, 4 szt.
Kod 668091

69,90
Komplet stołowy 
BAMBINI,
autka, 3 szt.
Kod 667955

89,90

Dla małych i dużych łakomczuchów
Mieć swój własny porcelanowy talerz i nierdzewne sztućce jak dorośli, to 
dla każdego dziecka wielka rzecz. Wybierz wesołą, zwierzęcą kapelę, bajkowe 
rusałki albo autka, dzięki którym zapoczątkujesz wspólne chwile przy jednym 
stole!

Sztućce dziecięce 
BAMBINI,
rusałka, 4 szt.
Kod 668090

69,90
Komplet stołowy 
BAMBINI,
rusałka, 3 szt.
Kod 667950

89,90

Zestaw zawiera:
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 Zrób zakupy i odbierz nóż lub zestaw sztućców za 1 zł 

Warunki promocji:
1. Odwiedź Salon Sprzedaży TESCOMA, zrób zakupy za minimum 200 zł 
lub 499 zł i odbierz prezent za 1zł.
2. Na sumę paragonu mogą składać się także produkty objęte promocją.
3. W każdym z Salonów TESCOMA gwarantujemy wydanie 10 zestawów  
sztućców i 50 noży. 
4. Promocja obowiązuje wyłącznie w Salonach Sprzedaży Tescoma do 
30.11.2019 lub do wyczerpania puli prezentów.
5. W ramach jednego paragonu można otrzymać tylko jeden produkt.

Oferta prezentowana w katalogu obowiązuje do 31.01.2020. Ceny są podane w zł. Ceny promocyjne wybranych produktów obowiązują 
do dnia 31.01.2020. Za ewentualne błędy w druku nie odpowiadamy. 

Wyjątkowe
prezenty!

MARKOWY SKLEP INTERNETOWY TESCOMA

www.tescomapolska.pl

prezent prezent
Nóż do porcjowania 
GrandCHEF Sztućce MICHELLE,  

zestaw 24 szt. 

Do zakupów za minimum 200 zł 
otrzymasz za 1 zł

Do zakupów za minimum 499 zł 
otrzymasz za 1 zł

/tescomapolska /tescoma_polska

Salony sprzedaży Tescoma:
Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11, Kraków tel. 32 721 07 68 / M1 Kraków al. Pokoju 67, Kraków tel. 32 508 60 55 /  
Galeria Północna ul. Światowida 17, Warszawa tel. 32 508 60 57 / Galeria Rzeszów al. Piłsudskiego 44, Rzeszów tel. 32 721 07 69 / 
Europa Centralna ul. Pszczyńska 315, Gliwice tel. 32 721 07 66 / Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30, Katowice tel. 32 721 07 67 /  
M1 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, Zabrze tel. 32 508 60 58 / Galeria Sfera ul. Mostowa 5 Bielsko-Biała tel. 32 508 60 50 /  
Gemini Park ul. Leszczyńska 20 43-300 Bielsko-Biała tel. 32 508 60 56 / Galeria Jurajska al. Wojska Polskiego 207, Częstochowa  
tel. 32 508 60 51 / Park Handlowy Bielany ul. Czekoladowa 9 Bielany Wrocławskie tel. 32 508 60 52 / Salon sprzedaży Tescoma  
ul. Mickiewicza 7, Racibórz tel. 32 451 50 39


