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Rosle CHALET 4 garnki
miedziane zestaw garnków
komplet garnków
Cena

1 699,00 zł

Cena poprzednia

2 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Zestaw miedzianych garnków na indukcj? od niemieckiej firmyi Rösle
z serii miedzianych garnków Chalet to 3 garnki i rondel:

garnek z pokrywką 16 cm, wysokość 10 cm, pojemność 1,8 litra
garnek z pokrywką 20 cm, wysokość 11,5 cm, pojemność 3,3 litra
garnek z pokrywką 24 cm, wysokość 13,5 cm, pojemność 5,4 litra
rondel stożkowy 16 cm, pojemność 0,9 litra
Garnki miedziane Chalet Rösle wychodz? naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego klienta,
który coraz cz??ciej poszukuje garnków miedzianych na indukcj?.
Zestaw miedzianych garnków na indukcj? Rösle Chalet to wy?mienita propozycja
dla ceni?cych sobie rustykalny styl, ale chc?cych jednocze?nie korzysta?
z dobrodziejstwa najnowszych rozwi?za?, takich cho?by jak kuchenka indukcyjna.
Charakterystyczn? ozdob? tych garnków s? pi?kne, czarne uchwyty z ?eliwa,
które doskonale komponuj? si? z miedzianym wyko?czeniem.
Miedziane garnki Rösle przypadn? do gustu zarówno tym stawiaj?cym
na nowoczesno?? i prosty styl skandynawski, jak równie? mi?o?nikom stylu retro.

G?ówne cechy miedzianych garnków Chalet Rösle:

garnki wykonano z trzech materiałów: warstwy miedzi (0,5 mm), aluminium (1,5 mm) oraz wewnętrznej warstwy ze stali
nierdzewnej (0,5 mm)
dno garnka to tzw. dno kapsułowe z warstwą dobrze przewodzącego ciepło aluminium
dzięki warstwie aluminium oraz zewnętrznej miedzianej powłoce garnek szybko się nagrzewa
garnek posiada wewnętrzną skalę
mamy tu również profilowany rant dla łatwiejszego odlewania bez kapania
szczelne pokrywki z wygodnym dużym uchwytem
elegancki, rustykalny / tradycyjny wygląd i wysokiej jakości materiały użyte do produkcji garnków Chalet sprawiają, że
garnki prezentują się wyjątkowo i przykuwają wzrok
uchwyty to emaliowane żeliwo w kolorze czarnym
garnek nadaje się do wszystkich kuchenek w tym indukcyjnych
można ich używać w piekarniku
zestaw można uzupełnić o miedziane patelnie
Zestaw: 3 garnki z pokrywkami plus rondel sto?kowy
Materia?: mied?, stal nierdzewna 18/10, aluminium
Uchwyt: ?eliwo emaliowane
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