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ZWILLING QUADRO 5 garnki zestaw
komplet garnków HIPEROKAZJA
WEEKENDOWA!
Cena

899,00 zł

Cena poprzednia

1 099,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

65060000

Producent

Zwilling

Opis produktu
Niemiecka firma ZWILLING J.A. HENCKELS jest producentem najwyższej jakości noży kuchennych i sztućców od ponad 270 Lat!
Firma produkuje najlepszej jakości garnki, noże,sztućce.

Garnki QUADRO Zwilling to klasyczny zestaw garnków ze stali,
w którym umieszczono 4 garnki i rondel.
Garnki Quadro zostały wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
polerownej na wysoki połysk, co dodaje im elegancki.
Garnki wyśmienicie prezentują się w każdej kuchni, i to zarówno
na kuchence, jak i podczas serwowania na stole.
Są to idealne garnki do codziennego gotowania. Można w nich
ugotować rozbudowane menu - warzywa, kasze, makarony,
a w niskim garnku o pojemności 2,9 litra usmażyć i dusić mięso.
Rondel posłuży nam do sosów, a rano do podgrzania mleka.
Pasuje do niego pokrywka od wysokiego, 2-litrowego garnuszka
- można więc w razie potrzeby zamiennie jej używać.
Wyposażono je również w szczelne, szklane pokrywki o wypukłym kształcie,
otoczone stalowym rantem i wyposażone w duży elegancki uchwyt.
Tego typu pokrywki polecamy szczególnie osobą zaczynającym
swoją przygodę w kuchni - cały czas mamy bowiem potrawę
pod kontrolą / na oku / bez konieczności podnoszenia pokrywki
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- co każdorazowo powoduje wypuszczenie z garnka pary, przez co zakłócane
jest energooszczędne i oszczędne w wodę, gotowanie.
Drugą ważną cechą garnków Zwilling Quadro jest warstwowe dno,
składające się z 3 warstw: stali nierdzewnej, aluminium i stali magnetycznej.
Aluminium dba o optymalną kumulację ciepła i jego szybkie rozprowadzenie
po całej powierzchni garnka. Efekt? Garnek szybko się nagrzewa,
przez co można po chwili zredukować moc palnika.
Dno SIGMA Classic pozwala na korzystanie z garnków Zwilling Quadro
na kuchenkach indukcyjnych.
ZWILLING ® Quadro Komplet Granków 5 sztuk:

1 x Garnek 2,0l
1 x Garnek 3,0l
1 x Garnek 4,0l
1 x Garnek 6,0l
1 x Rondel bez pokrywy 1,5 l, 16 cm
WŁAŚCIWOŚCI:
Baza Sigma Classic z żyłą aluminiową zapewnia optymalne przewodzenie ciepła i jego magazynowanie. Pozwala na
wczesną redukcję mocy do niskiego poziomu co zapewnia oszczędność energii.
Nowoczesne i eleganckie garnki, polerowane na wysoki połysk
Dokładne i proste wylewanie bez kapania
Zintegrowana skala pomiarowa do precyzyjnego dawkowania
Szklana, szczelna pokrywa- oszczędzanie energii i wody
Garnki odporne na zarysowania powierzchni
Można myć w zmywarce
Nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym do indukcji.
Wyprodukowano przez ZWILLING, Solingen

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

