Keukentrends
Koekenpan PERFORMANCE CLASSIC
Gesmede kwaliteit van aluminium
met anti-kleeflaag
Ø 24 cm en 28 cm

vanaf 49,00 € i.p.v. 79,00 €

Vetafscheider
met schaalverdeling – incl. zeef –
Borosilicaat glas/edelstaal

Steelwok CANTON
Bijzonder robuust Carbonstaal
met warmtebehandeling – extra
lichtgewicht met houten steel

Koekenpan VULCANO CLASSIC
Meerlagen materiaal met 3-voudige
anti-kleeflaag, ook in geheel RVS verkrijgbaar
Ø 24 cm und 28 cm

vanaf 79,00 € i.p.v. 109,00 €

69,00 € i.p.v.99,00 €

KOKEN
& BRADEN

24,99 € i.p.v. 34,99 €
VULCANO CUT RESIST
Anti-kleeflaag voorzien van rvs
wafelstructuur – geschikt voor
stalen tools – meerlagen
materiaal
Ø 24 cm und 28 cm

vanaf 89,00 €

Sudderpan PROVENCE
Geëmailleerd gietijzer met een hoog
glasdeksel – in verschillende uitvoeringen
verkrijgbaar

i.p.v. 129,00 €
Kookpannen set FUSION2+
Starterset 4-delig – meerlagen materiaal –
geïsoleerde koudgrepen – schenkrand met
afgietfunctie

vanaf 74,99 € i.p.v. 94,99 €

399,00 € i.p.v. 646,00 €

Braadpan
PROVENCE
Geëmailleerd
gietijzer – rond of
ovaal in
verschillende maten
verkrijgbaar

vanaf 119,00 € i.p.v. 159,00 €

Fondue garnituur
SAAS-FEE
Geëmailleerd gietijzer – incl.
pastabrander en 8 fondue vorkjes

99,00 €
Ook verkrijgbaar in de
kleur rood

GOURMET PARTY kaas- en raclette
Incl. 2 pannetjes, houten spatels en
veiligheidsbranders
Zwart gelakt metaal, met afneembare
onderplaat uit beukenhout

GASBRANDER
traploos instelbaar – hoge
hitte opbrengst

59,90 €

57,90 €

Fondue garnituur
ANDERMATT
Incl. gasbrander en
6 fondue vorkjes
Edelstaal, mat zwart
gecoate fonduepan
Raclette8 CLASSIC
incl. 8 pannetjes en 8 spateltjes
met aluminium grillplaat

KOKEN
AAN TAFEL

199,00 €
Ontdek de veelzijdigheid bij de vakspecialist:

149,00 €
of als steengrill

159,00 €

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant in EURO. Alle in rood aangegeven prijzen gelden alleen zolang de actie loopt en zolang de voorraad strekt. Deze actie
loopt van 1.11.2021 tot 31.12.2021 en uitsluitend bij de deelnemende vakspeciaalzaken. Wijzigingen en (druk-) fouten voorbehouden.

Snijplank/trancheerplank
COMFORT LINE
milieuvriendelijk –
vaatwasbestendig –
in verschillende uitvoeringen

Pureepers
COMFORT
met perforatie rondom voor
bijzonder snel persen – edelstaal

vanaf 14,99 € i.p.v. 20,99 €

49,99 € i.p.v. 61,99 €

BEREIDEN
Peper-/zoutmolen BERLIN
met origineel ZASSENHAUS keramisch
maalwerk – Made in Germany – in
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar

vanaf 29,99 € i.p.v. 37,99 €

Kruidenvijzel
met voorraad vak – gietijzer/deksel uit
beukenhout – Ø 8 cm x 9 cm

Nootmuskaatmolen
MEPHISTO
voor gemakkelijk en veilig
raspen en doseren, incl.
voorraad vakje en afsluitdop –
edelstaal/acryl

24,99 € i.p.v.

29,99 €

Groenenschaaf COMPACT
voor schijfjes en staafjes – met V-vormig mes –
traploos verstelbare snijdikte – hoogwaardig
kunststof/lemmetstaal

Multi-hakselaar
TURBO
ideaal voor het klein maken van fruit,
groenten, kruiden en noten –
hoogwaardig kunststof/lemmetstaal

19,99 € i.p.v. 26,50 €

24,99 € i.p.v. 31,50 €

29,99 € i.p.v. 39,99 €

Snijplank STATION ONE
met geïntegreerde opvangschaal (2/3GN) –
snijplank ook apart te gebruiken – greep
uitsparing biedt plaats voor een bord of schaal –
bamboe/edelstaal – 46 x 35 cm

Kruidenstandaard
om neer te zetten of op te hangen – met 12
potjes ongevuld, edelstaal / hout, zwart gelakt

34,99 € i.p.v. 44,99 €

74,99 € i.p.v. 94,99 €

Greepplank
ideaal voor Fingerfood,
Tappa’s en meer – 21 x 10 cm –
in leisteen of bamboe

Passeerzeef PROFI
incl. 4 schijven voor het professioneel passeren
met een grof tot extra fijn resultaat

54,99 € i.p.v. 67,99 €

Tafelgrill STYLE
elektrisch – gecombineerd grill
oppervlak met ribbels en vlak gedeelte –
hoogwaardige anti-kleeflaag –
voorinstelling voor 4 temperaturen

4,99 € i.p.v. 6,25 €

119,00 € i.p.v. 136,00 €

Peper-/zoutmolen FRANKFURT
Olijfhout – met origineel ZASSENHAUS
maalwerk – Made in Germany – in
verschillende maten

Serveerplank ACACIA
Eyecatcher voor het stijlvol serveren –
in verschillende maten

vanaf 19,99 € i.p.v. 26,50 €

vanaf 49,99 € i.p.v. 72,99 €

Greep-/serveerplank
ACACIA
met elegante nerfstructuur –
in verschillende maten

vanaf 34,99 € i.p.v. 52,99 €

SERVEREN

Onderzetter LANA
hittebestendig en wasbaar –
schapenwol – handgemaakt in
Nepal, in verschillende
uitvoeringen leverbaar

vanaf 14,99 € i.p.v. 19,99 €

Snackbord / snackplank ACACIA
chique blikvanger voor stijlvol presenteren –
in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar

vanaf 12,99 €

Pizzaschep ALFREDO
stabiele rvs schep –
steel hittebestendig en inklapbaar

Koffiefilter houder
ideaal voor het handmatig
opgieten – porselein

24,99 € i.p.v. 31,50 €

vanaf 7,99 €
i.p.v. 10,50 €

Koffiemolen MANAOS
met keramisch
precisiemaalwerk –
18-voudig instelbare
maalgraad
edelstaal/kunststof
Pasta droogmolen PLUS
ruimtebesparend inklapbaar –
edelstaal

Verkrijgbaar in de volgende maten:
Maat
1

Maat
2

Maat
4

47,99 € i.p.v. 57,99 €

24,99 € i.p.v. 31,50 €

Espressokoker
CLASSICO
de klassieker – aluminium met
vlakke bodem, in verschillende
maten verkrijgbaar

Pizzasteen
Pizza als bij de Italiaan –
vuurvast materiaal, 35 x 38 cm –
ook geschikt voor op de BBQ

vanaf 11,99 € i.p.v. 16,99 €

Koffiemaker AIDA
dubbelwandig systeem –
edelstaal – mat zwart –
in verschillende maten
verkrijgbaar

vanaf 39,99 €
i.p.v. 52,50 €

29,99 € i.p.v. 37,99 €

PIZZA
PASTA

Espressokoker AIDA DUE
met vlakke bodem, geschikt voor
inductie – edelstaal – mat zwarte
coating – in verschillende maten
verkrijgbaar

Pastamachine 150 PASTACASA
verse pasta snel zelf gemaakt – voor lasagne,
tagliolini, tagliatelle – met tafelklem

vanaf 54,99 € i.p.v. 69,99 €

44,99 € i.p.v. 52,99 €

Melkopschuimer CREMA
elektrisch – voor melkschuim en
melkmixdrankjes – 250 ml – edelstaal

vanaf 69,99 € i.p.v. 83,99 €

KOFFIE
BURGUND
als ovenschaal, lasagnevorm en taartvorm verkrijgbaar –
vuurvast porselein – hittebestendig tot 280 °C

ISOLEREN

vanaf 9,99 €

Isoleerkan
VENEZIA
gemakkelijke eenhandige uitschenkknop – inhoud 1 liter – in verschillende kleuren verkrijgbaar

vanaf 29,99 € i.p.v. 36,99 €
Isoleerfles SAVONA
breukveilig – dubbelwandig
systeem, in verschillende maten
verkrijgbaar

Pannenlappen
SPRING GRIPS
warmte isolerend – rood/zwart –
1 paar – in verschillende kleuren
verkrijgbaar

vanaf 22,99 € i.p.v. 31,99 €

8,50 €

Ovenhandschoen
SPRING GRIPS
warmte isolerend – rood/zwart –
1 paar – in verschillende maten
en kleuren verkrijgbaar

vanaf 31,90 €

Isoleerdrinkfles
ELEGANTE
500 ml – in verschillende
kleuren verkrijgbaar

14,99 € i.p.v. 20,99 €

Isoleerdrinkbeker
VIAGGIO
360 ml - in verschillende
kleuren verkrijgbaar

14,99 € i.p.v.

24,99 €

Maat
6

Taartring
verstelbaar van 16-30 cm – edelstaal
ook verkrijgbaar in extra hoge uitvoering

vanaf 9,99 € i.p.v. 14,75 €

Deegschraper set
bestaat uit een keukenspatel met flexibele
rand, deegsnijder met schaalverdeling en
deegkrabber

9,99 € i.p.v. 14,75 €

Baguette vorm BAKE ONE
zuurdeegbestendig – staal met
anti-kleeflaag

14,99 € i.p.v. 18,99 €
Maatbeker
met schaalverdeling, inhoud
500 ml of 1 ltr – glas

Bakvormen BAKE VARIO
met antikleef werking – vormvast,
hittebestendig tot 240°C – silicone –
in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar

vanaf 10,50 €

Deegschraper
SMILEY
uit silicone en beukenhout –
verschillende motieven

vanaf 14,99 €

7,99 € i.p.v. 10,50 €

BAKKEN

Digitale weegschaal BALANCE
Capaciteit: max. 5 kg –
weegeenheid 1 gram

Mengkommen BAKE
met anti-slip onderzijde –
incl. schaalverdeling – melamine
in verschillende uitvoeringen

16,99 € i.p.v. 26,50 €
Ook verkrijgbaar in de kleuren:
Cool Grey, wit, rood en crème

vanaf 13,75 €

Cocktail Shaker
met 6 recepten (op het glas) –
inhoud 400 ml – glas

COCKTAIL
& BAR

12,99 € i.p.v. 16,99 €

Beker MOSCOW MULE
edelstaal verkoperd – 500 ml
in verschillende uitvoeringen

vanaf 12,99 € i.p.v. 18,50 €

Caipirinha stamper
edelstaal / kunststof

9,99 € i.p.v. 13,99 €

Koelmanchet
VINO
flexibel – voor flessen
van 0,7 tot 1 ltr

11,99 €
i.p.v. 15,99 €
Cocktail lepel met rietje
6 stuks in een set – edelstaal

14,99 € i.p.v. 20,99 €

Citruspersen LIMETTA/LIMONA/ARANCIA
gemakkelijk in gebruik – pitjes worden opgevangen
– naar keuze voor limoen, citroen of sinaasappel

vanaf 5,99 € i.p.v. 8,50 €

Kurkentrekker CHABLIS
met foliesnijder – gecoate
spiraal incl. reserve spiraal –
metaal verchroomd

29,99 € i.p.v. 41,99 €

Wijnset TOSCANA
4-delig: kurkentrekker,
schenktuitje, druppelvanger,
foliesnijder – in houten box

39,99 €
i.p.v. 53,99 €

PROFI Granaatappelpers
LIVORNO
voor het gemakkelijk persen van
granaatappel en citrusvruchten – trechter
en perskegel uit edelstaal

109,00 € i.p.v. 145,00 €

Bar-set
5-delig: cocktail shaker, cocktail lepel,
barmaatje, barzeef, ijstang – edelstaal

29,99 € i.p.v. 37,99 €

