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Více než 370 let historie je důkazem našeho důrazu
na kvalitu. Výrobky Fiskars jsou důmyslně funkční,
jedinečně uživatelsky přívětivé, mají působivě
dlouhou životnost a pyšní se ikonickým designem.
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Technické informace
Upozornění! Všechny údaje o rozměrech
uvedené v tomto katalogu jsou rozměry balení
výrobků. Rozměry výrobků jsou udávány dle
běžné pozice při vystavení v obchodech.

První
příběh začal
před více
než 370 lety.

1649

Ve vesnici Fiskars byly založeny
železárny Fiskars

1832

Výroba se zaměřuje na zpracování železa a je založena první finská továrna
na příbory, jejíž sortiment se postupně
rozšiřuje od výroby nožů až po vidličky
a nůžky

1883

Fiskars se stává společností s ručením
omezeným

1929

Fiskars mění svoji organizaci, aby vyhověl hromadnému způsobu výroby

1956

Fiskars se zdokonaluje v oblasti vývoje a výroby nádobí. Veškeré nádobí
Fiskars se vyrábí v naší vlastní továrně ve
vesnici Sorsakoski ve středním Finsku.
Továrna, která je už od roku 1891 neoddělitelnou součástí Sorsakoski a celé oblasti
Leppävirta, vystupovala nejdříve pod názvem Hackman a později jako Fiskars. Naše
nádobí, vyrobené z vysoce kvalitních materiálů je odolné a nadčasové. Dokonale
kombinuje inovace, severský design
a provedení.
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Použité
materiály
a technologie

Materiály pro nádobí Fiskars
Nerezová ocel
Nerezová ocel je vynikající materiál na
nádobí vhodný pro všechny druhy vaření.
Díky svým přirozeným vlastnostem je
nerezová ocel extrémně odolná, hygienická
a snadno se udržuje. Nerezová ocel má
přirozeně atraktivní vzhled a snese velmi
vysoké teploty. Dno každého nádobí Fiskars
z nerezové oceli obsahuje hliníkovou vrstvu
pro zlepšení přenosu tepla a urychluje
ohřev nádobí. Všechny kuchyňské výrobky
Fiskars fungují na jakékoli varné desce,
včetně indukčních. Produktové řady nádobí
z nerezové oceli Fiskars jsou All Steel
a Hard Face Steel.

Hliník
Hliník má velmi dobrou tepelnou vodivost
a zaručuje rovnoměrné rozvedení tepla
ve dnu a bocích nádobí, což urychluje
přípravu jídla a šetří energii. Hliník je lehký
na manipulaci a je vynikající pro každodenní
vaření. Díky speciální úpravě z hliníku
funguje kuchyňské nádobí Fiskars na
všech varných deskách včetně indukčních.
Produktové řady nádobí z hliníku jsou
Functional Form, Hard Face a Rotisser.

Litina
Díky své vynikající tepelné akumulaci je litina
nejlepší pro dlouhé a šetrné vaření polévek
či dušení pokrmů, pro pečení v troubě
a také pro extrémní vysoké teploty např.
při smažení steaků. Litinové nádobí má
s věkem lepší vlastnosti díky přirozenému
zapékání mastnoty do povrchu nádobí
během používání. Litina není vhodná
do myčky na nádobí a měla by se čistit
výhradně ručně. Produktovou řadou
litinového nádobí na vaření od společnosti
Fiskars je Norden Cast Iron.

Technologie v našich výrobcích
Technologie

Energy Base

OPTIHEAT™

3vrstvé dno

Vícevrstvý
materiál

LZR-EDGE™

Dno nádobí Energy
Base funguje dobře
na všech varných
deskách, ale hlavní
výhody jsou patrné
u keramické varné
desky, kde se
Energy Base ohřívá
až o 50% rychleji
a využívá o 30%
méně energie díky
efektivnímu přenosu
tepla.

OPTIHEAT™ chrání
povrch nádobí
před přehřátím na
indukčních varných
deskách. Když
teplota dna překročí
230° C, materiál
se odmagnetizuje
a dno se přestane
ohřívat, dokud
teplota neklesne.
Technologie
OPTIHEAT™ se
aktivuje pouze na
indukčních varných
deskách, ale je
použitelná i na všech
ostatních varných
deskách pouze bez
demagnetizačních
vlastností.

Vysoce kvalitní
rázově spojené
3vrstvé dno je
optimalizované
pro efektivní
a rovnoměrné
ohřívání nádobí.
Vrstvy jsou tvořeny
silným hliníkovým
jádrem vloženým
mezi vysoce kvalitní
vrstvy z nerezové
oceli.

Nádobí vyrobené
technologií
vícevrstvého
materiálu má vnější
a vnitřní povrch
z nerezové oceli
s hliníkovým jádrem
uvnitř. Vnitřní
hliníková vrstva je
zcela zakrytá. Díky
tomu je nádobí
velmi odolné proti
poškození a má
prvotřídní vzhled.

U některých nožů
Fiskars je použitá
technologie
LZR-EDGE™.
Tato technologie
dává nožům
dlouhotrvající ostrost
s nejdokonalejším
úhlem ostří. Ostrost
vydrží 4× déle než
ostrost u běžných
nožů.

Označení

Popis

Používá se
u veškerého
hliníkového nádobí
Fiskars.

Používá se
u veškerého nádobí
z nerezové oceli
Fiskars (kromě řady
Norden Steel, která
se vyrábí technologií
vícevrstvých
materiálů).

Funguje dobře na
indukčních varných
deskách. Teplo se
dobře přenáší do
stran a nádobí je
optimální pro mírné
vaření pod bodem
varu.
Technologie
vícevrstvého
materiálu může
zahrnovat více než 3
vrstvy.

Produktová
řada

Rotisser,
Hard Face,
Functional Form

Rotisser
OPTIHEAT™,
Hard Face
OPTIHEAT™

All Steel,
Hard Face Steel,
Functional Form
nádobí

Norden Steel

Hard Edge

Ideální pro

Keramické varné
desky, ale je vhodná
pro všechny typy
desek

Indukční varné
desky, ale je vhodná
pro všechny typy
desek

Funguje dobře
na všech typech
varných desek

Funguje dobře
na všech typech
varných desek

Dlouhotrvající ostrost
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Použité
povlaky

Nádobí zejména pánve jsou obvykle uvnitř potaženy,
aby se zlepšila nepřilnavost povrchu. Nepřilnavost
zabraňuje ulpívání potravin na povrchu nádobí
a usnadňuje jeho čištění. Výrobky z hliníku jsou vždy
potažené, ocel je potažena pouze tehdy, když je
požadována její nepřilnavost.

I když povlaky odolávají vysokým teplotám, směsi
plastů (PTFE) změknou a jsou citlivější na poškození,
když teplota na velmi horké pánvi překročí přes
240° C. Povlaky na bázi keramiky jsou tepelně
odolnější a dobře snáší vysoké teploty i „tvrdé“
používání.

Existují rozdíly v kvalitách a vlastnostech povlaků.
Povlaky Fiskars PTFE jsou 2-4 vrstvé. Čtyřvrstvý
povlak je nejodolnější a odolává i poškrábání.
Tloušťka a počet vrstev jsou spojené s požadovanou
trvanlivosti a intenzitou používání nádobí. Dlouhodobé
zachování vlastností povrchu je závislé na kvalitě
a zpracování povlaku. Žádný z povlaků Fiskars
neobsahuje PFAS (PFOA a PFOS).

Všechny pánve potažené PTFE se v důsledku
opotřebení nebo poškrábání povlaku nakonec
opotřebují a nádobí by mělo být zlikvidováno.
Naše výrobky z nerezové oceli s povrchovou
úpravou Ceratec™ lze používat dále jako jakékoli jiné
nepotažené nádobí, i když se nepřilnavá schopnost
povrchu časem sníží. Spotřebiteli tak zůstává
výrobek, který má všechny vlastnosti nerezové oceli.

Pro udržení dobrého stavu povlaku a prodloužení
jeho životnosti se doporučuje používat jen dřevěné,
silikonové, plastové nebo jiné materiály, které povrch
nepoškrábou.

Povlaky na našich výrobcích
Povlak

Hardtec™

Hardtec Superior™

NEPŘILNAVÝ
2VRSTVÝ
POVRCH

Hardtec Superior+™
EXTRA ODOLNÝ
NEPŘILNAVÝ
4VRSTVÝ
POVRCH

Ceratec™
VYSOCE ODOLNÝ
POVRCH VŮČI TEPLU
A ODĚRU PRO
INTENZIVNÍ VYUŽITÍ

Popis

2vrstvý PTFE povlak

3vrstvý PTFE povlak

4vrstvý PTFE povlak

Keramický povlak

Produktové řady

Functional Form

Rotisser

Hard Face,
Hard Face Steel
Hard Face Optiheat

All Steel

Neobsahuje
plasty

Na bázi plastu

Na bázi plastu

Na bázi plastu

Odolnost

Velmi dobrá životnost
a dlouhodobé
nepřilnavé schopnosti.
Veškeré nádobí
potažené PTFE
musí být časem
zlikvidováno, když
se povlak opotřebuje
a ztratí své vlastnosti.

Vynikající odolnost
a dlouhodobé
nepřilnavé schopnosti.
Veškeré nádobí
potažené PTFE
musí být časem
zlikvidováno, když
se povlak opotřebuje
a ztratí své vlastnosti.

Vynikající životnost
s vysokou odolností
proti poškrábání
a dlouhodobé
nepřilnavé
schopnosti.
Veškeré nádobí
potažené PTFE
musí být časem
zlikvidováno, když
se povlak opotřebuje
a ztratí své vlastnosti.

Mimořádně dobré nepřilnavé
schopnosti s vysokou
odolností proti poškrábání.
Veškeré nádobí s povrchovou
úpravou Fiskars Ceratec™ lze
používat dále jako jakékoli jiné
nepotažené nádobí, i když
se nepřilnavá schopnost
povrchu časem sníží.

Neobsahuje
PFAS

Povrch se snadno umývá
a čistí po celou dobu
životnosti nádobí.

Vlastnosti

Náchylný k poškození
při teplotách nad
240 °C. Snadno se
čistí.

Náchylný k poškození
při teplotách nad
240 °C. Snadno se
čistí.

Náchylný k poškození
při teplotách nad
240° C. Snadno se
čistí.

Vysoká tepelná odolnost
a tvrdost. Ideální pro
flambování a prudké smažení.
Snadno se čistí.

Max
teplota
°C

240 °C

240 °C

240 °C

270 °C

Lze umývat
v myčce

ŽIVOTNÍ CYKLUS NÁDOBÍ FISK ARS

Nákup nového nádobí
Fiskars u prodejce nebo
na fiskars.com.

Vrácení starého
opotřebeného nádobí do
recyklačního sběrného
centra.

Sběr starého
nádobí a dalších
materiálů nepotřebných
pro výrobu a jejich
následné zpracování na
recyklované materiály,
které se vrátí do cyklu pro
opětovné použití.

Zpracování
recyklovaného materiálu
na nové výrobní
materiály.

Vysoce kvalitní
nádobí Fiskars se vyrábí
v továrně s dlouholetou
tradicí v Sorsakoski
uprostřed Finska
moderními a udržitelnými
technologiemi.

Celkově je recyklováno 70%
našich materiálů na nádobí.
V průměru používáme vysoce
kvalitní 85% recyklovanou
nerezovou ocel a postupně se
snažíme v našich výrobcích
z nerezové oceli používat
100% recyklovaný hliník.
Nově uvedená řada produktů
Fiskars All Steel pure dosahuje
výjimečně vysoké 90% míry
recyklace.
Jsme velmi hrdí na vysoké
procento a hodláme
v budoucnu následovat tento
vývoj pro další řady nádobí.

70% recyklovaných
materiálů
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Vlastnosti našich
řad nádobí
Kupte si nové nádobí

Hlediska
zákazníka

Užitné
vlastnosti

Nepřilnavý
povrch

Snadné
čištění
vnitřního
povrchu

Trvanlivost
nárobí

Nejlepší

-

Lepší

(POVLAK)

Rotisser

Nadčasový
design
a elegantní
provedení

All Steel pure

Odolné
provedení
snášející
vysoké teploty

All Steel

Odolné
provedení
snášející
vysoké teploty

Hard Face

Hard Face Steel

Functional Form

Nejlepší

Nejvhodnější
pro

Úroveň
dovedností

Lepší

Všechno
vaření

Mistr
domácí
kuchyně

240 °C

Dobrý

Nejlepší

Steaky

Mistr
domácí
kuchyně

270 °C

Lepší

Nejlepší

Všechno
vaření

Mistr
domácí
kuchyně

270 °C

HARDTEC

Možnost
umývat
v myčce

SUPERIOR™

CERATEC™

steaky

Nejodolnější
nepřilnavý
povrch pro
každodenní
vaření

Nejlepší

Nejodolnější
nepřilnavý
povrch pro
každodenní
vaření

Nejlepší

Účelný design
pro pohodlné
každodenní
vaření

Nejlepší

Max
teplota
smažení
°C

Nejlepší

Lepší

Všechno
vaření

Aktivní
pracující
člověk

–

240 °C

Nejlepší

Nejlepší

Všechno
vaření

Aktivní
pracující
člověk

–

240 °C

Nejlepší

Dobrý

Ryby,
vejce,
zelenina

Aktivní
pracující
člověk

–

240 °C

HARDTEC
SUPERIOR™+

HARDTEC
SUPERIOR™+

HARDTEC™

Vhodné
do
trouby
>
150 °C
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Vlastnosti našich
Kupte si nové nože

Norr

a obchodní dům

Royal

Prodejní
kanál

Speciální prodejna

Hlediska zákazníka

Edge

Functional Form
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Hromadný prodej

Hard Edge

Užitné vlastnosti

Pocit z nože

Masivní nůž pro stálý řezný výkon

Silný a pevný

Dřevěná rukojeť pro skvělý zážitek krájení

Pevný a původní

Dlouhotrvající ostrost pro každodenní vaření

Ostrý a odolný

Moderní všestranný nůž s nepřilnavou čepelí

Bez námahy a nepřilnavý

Účelný design pro pohodlné každodenní vaření

řad nožů
Materiál držadla

Materiál čepelí

Řezný výkon
a ostrost

Německá nerezová
ocel a plast

Německá
nerezová ocel

Lepší

Norské javorové dřevo
ošetřené Kebony
metodou
FSC certifikace

Německá
nerezová ocel

Lepší

Plast s povrchem
SoftGrip™

Japonská
nerezová ocel

Nejlepší
lzr edge™

Možnost
umývat
v myčce

–

Úhel ostří
a doporučený
způsob ostření

Úroveň
dovedností

Bezpečnost
nože

30+ / -4
Brousek
nebo Rollsharp

Mistr domácí
kuchyně

**

30+ / -4
Brousek
nebo Rollsharp

Mistr domácí
kuchyně

*

26+/-2
Brousek
nebo Rollsharp

Mistr domácí
kuchyně
a aktivní pracující
člověk

***

(kombinace TPV a PP)

Plast

Japonská
nerezová ocel
s PTFE povlakem

Dobrý

30+ / -4
Brousek
nebo Rollsharp

Aktivní pracující
člověk

*

(ABS)

Plast s povrchem
SoftGrip™

Japonská
nerezová ocel

Dobrý

26+/-2
Brousek
nebo Rollsharp

Aktivní pracující
člověk

***

(kombinace TPV a PP)
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Fiskars usiluje o zpříjemnění každého
okamžiku vaření.
Věříme, že je snazší v kuchyni uspět
a vaření si opravdu užít s nádobím,
které odpovídá vaší úrovni dovedností
a motivaci. Máme nabídku, která
odpovídá potřebám jak nadšených
a skvělých domácích kuchařů, kteří
vnímají vaření jako způsob pro vyjádření
svojí kreativity, tak zaneprázdněných
pracujících rodičů, kteří hledají snadná
řešení pro každodenní vaření.
Kvalita a funkčnost jsou základními
hodnotami určujícími design našich
výrobků. Všechno kuchyňské nádobí
Fiskars je odolné, ergonomické,
uživatelsky přívětivé a esteticky
navržené.
Na nůžky Classic a nádobí All Steel Pure je poskytována
záruční doba 25 let.

Na všechny ostatní kuchyňské výrobky Fiskars
je poskytována záruční doba 5 let.

Věříme ve
svého v
svě

vytváření
lastního
ta.

Fiskars
Premium

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

All Steel pure

Vařte s naší novou řadou
nádobí z čisté nerezové oceli
bez jakýchkoliv nepřilnavých
povlaků

All Steel pure je nová jedinečně udržitelná* volba velmi trvanlivého
nádobí pro spotřebitele, který je zaměřen na kvalitu.
Díky skvěle funkčnímu a trvanlivému designu a vizuálně příjemné
estetice vám Pure nabízí novou generaci nepotaženého, mimořádně
odolného nádobí, které kombinuje udržitelnost a bezstarostné
používání.
Čisté nepotažené pánve Fiskars lze použít při vysokých teplotách
a dát je do trouby. Jsou ideální pro browning masa. Aby se však
zabránilo spálení a ulpívání jídla, je důležité teplotu postupně
upravovat. Povrch nepotažených pánví z nerezové oceli může při
nižších teplotách zhnědnout v porovnání s pánvemi opatřenými
některým nepřilnavým povlakem. Jsou extrémně odolné a téměř
věčné díky čistému povrchu nerezové oceli.
*Vyrobeno z 90% recyklovaných materiálů, snadno recyklovatelné
a bez plastů.

ALL STEEL PURE

Unikátní zahloubené drážky
Drážky zajišťují rovnoměrné rozlití
kuchyňského oleje při smažení.

Bezpečné držadlo
Držadlo z nerezové oceli zůstává při
použití na varné desce vždy chladné.

3vrstvé dno
Silné 3vrstvé dno je optimalizované
pro efektivní a rovnoměrný ohřev pánve.

led • 90%
yc

Broušeno pro snadné ošetřování
Matný vnitřní povrch je zhotovený
technikou jemného broušení pod
kapalinou.
Vyrobeno ve Finsku
Všechny ocelové pánve jsou vyráběny
v továrně Sorsakoski ve Finsku.

Zesílená hrana
Tvarovaná zesílená hrana zvyšuje
pevnost a odolnost pánve.

é

% recycl
90

•

Trvanlivost
Vyrobeno z odolné nerezové oceli 18/10.
Na pánvi lze používat kovové náčiní.

ycelt •
rec

90% rec

All Steel pure
vlastnosti a výhody

Vyrobeno
ve Finsku

Indukce

22

Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

ALL STEEL PURE

Pánev na smažení, 24 cm
Délka: 6 cm

Šířka: 25.5 cm

Hmotnost: 1.1 kg

Balení ks: 6

Délka: 6 cm

Šířka: 29.5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1.5 kg

Balení ks: 6

+!4<>:02"DEGEFM!

Staré obj. č. -

+!4<>:02"DEGEGJ!

Wok pánev, 28 cm
Délka: 52.2 cm

Obj. č.
Šířka: 29.5 cm

Hmotnost: 1.3 kg

Balení ks: 4

1057596

Staré obj. č. -

EAN

• Vyrobena z té nejčistší, vysoce kvalitní nerezové oceli 18/10
• Zahloubené drážky na dně pánve pro rovnoměrné rozprostření oleje / másla
• Třívrstvé hliníkové dno zajišťuje rychlé a efektivní ohřívání
pánve
• Pánev je vyrobena z 90 % recyklovaných materiálů
• Snadno se recykluje
• Nádobí je vhodné na všechny typy varných desek a do
trouby do teploty 270 °C
• Prodloužená záruční doba 25 let

vé
No

+!4<>:02"DEGEHG!

• Vyrobena z té nejčistší, vysoce kvalitní nerezové oceli 18/10
• Zahloubené drážky na dně pánve pro rovnoměrné rozprostření oleje / másla
• Třívrstvé hliníkové dno zajišťuje rychlé a efektivní ohřívání
pánve
• Pánev je vyrobena z 90 % recyklovaných materiálů
• Snadno se recykluje
• Nádobí je vhodné na všechny typy varných desek a do
trouby do teploty 270 °C
• Prodloužená záruční doba 25 let

vé
No

Obj. č.
Výška:

1057595

EAN

Pánev na smažení, 28 cm

Výška: 10.5 cm

Staré obj. č. -

• Vyrobena z té nejčistší, vysoce kvalitní nerezové oceli 18/10
• Zahloubené drážky na dně pánve pro rovnoměrné rozprostření oleje / másla
• Třívrstvé hliníkové dno zajišťuje rychlé a efektivní ohřívání
pánve
• Pánev je vyrobena z 90 % recyklovaných materiálů
• Snadno se recykluje
• Nádobí je vhodné na všechny typy varných desek a do
trouby do teploty 270 °C
• Prodloužená záruční doba 25 let

vé
No

Výška: 52 cm

1057594

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška: 48 cm

Obj. č.

EAN

All Steel pure

Výška:

Povrch nepotažených pánví z nerezové oceli
může při nižších teplotách zhnědnout v porovnání
s pánvemi opatřenými některým z nepřilnavých
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
povlaků. Proto je velmi důležité upravit a snížit teplotu
smažení tak, aby nedocházelo k připálení potravin.
Vyzkoušejte si to a nalezněte optimální teplotu pro
vaše jedinečné vaření.

Obj. č.
Staré obj. č.

EAN

Věděli jste, že?

23

All Steel

Bezpečně vydrží
i vysoké teploty

All Steel nabízí nádobí pro speciální příležitosti. Veškeré nádobí
zaručuje, že vaše jídlo bude vždy perfektně usmažené. Tajemství leží
v nepřilnavém keramickém povrchu Ceratec°, 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
vlastnosti a výhody

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

Povrch Ceratec
Keramický povrch Ceratec° má o 20 %
lepší nepřilnavé vlastnosti a zaručuje
krásný povrch pro smažení, na kterém
jídlo lépe chutná.

Vyrobeno ve Finsku
Všechno All Steel nádobí je vyrobeno
v továrně Sorsakoski ve Finsku.

Třívrstvé dno
Silné, třívrstvé dno je optimalizováno pro
efektivní a rovnoměrné ohřívání na všech
typech varných desek.

Vyrobeno
ve Finsku

Indukce
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Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

ALL STEEL

Rendlík 1,5 L / 16 cm s pokličkou
Výška: 9,3 cm

Délka: 35,5 cm

Šířka: 18,1 cm

Hmotnost: 0,93 kg

Obj. č.
Balení ks: 6

1023765

Staré obj. č. -

EAN

All Steel nádobí

+!4<>:02"DDJDLH!

Hrnec 3,0 L / 18 cm s pokličkou
Výška: 14,7 cm

Délka: 27,5 cm

Šířka: 19,9 cm

Hmotnost: 1,23 kg

Obj. č.
Balení ks: 4

1023766

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní rendlík z nerezové oceli pro univerzální
použití
• Nerezová držadla, praktická měrka na vnitřní straně
• Účinné třívrstvé dno je vhodné pro všechny druhy varných
desek

+!4<>:02"DDJDME!

Hrnec 5,0 L / 18 cm s pokličkou
Výška: 16 cm

Délka: 32,7 cm

Šířka: 24,4 cm

Hmotnost: 1,8 kg

Obj. č.
Balení ks: 4

1023767

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli pro univerzální použití
• Praktická měrka na vnitřní straně
• Účinné třívrstvé dno je vhodné pro všechny druhy varných
desek

+!4<>:02"DDJEDK!

Pánev, 24 cm
Výška: 6 cm

Délka: 48 cm

Obj. č.
Šířka: 25,5 cm

Hmotnost: 1,14 kg

Balení ks: 6

1023759

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli pro univerzální použití
• Praktická měrka na vnitřní straně
• Účinné třívrstvé dno je vhodné pro všechny druhy varných
desek

+!4<>:02"DDJDFF!

Pánev, 26 cm
Výška: 6 cm

Délka: 50 cm

Obj. č.
Šířka: 27,5 cm

Hmotnost: 1,3 kg

Balení ks: 6

1023760

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní pánev z nerezové oceli, ideální pro smažení
pokrmů
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec° dodává jídlu lepší chuť
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání na všech typech varných desek.

+!4<>:02"DDJDGM!

• Vysoce kvalitní pánev z nerezové oceli, ideální pro smažení
pokrmů
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec° dodává jídlu lepší chuť
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání na všech typech varných desek

27

Pánev, 28 cm
Výška: 6 cm

Délka:

Obj. č.
52 cm

Šířka:

29,5 cm

Hmotnost: 1,59 kg

Balení ks:

6

1023761

Staré obj. č. -

EAN

ALL STEEL

+!4<>:02"DDJDHJ!

Rendlík 3,2 L / 26 cm s pokličkou
Výška: 8,7 cm

Délka:

50 cm

Šířka:

28,3 cm

Obj. č.

Hmotnost: 2,08 kg Balení ks:

4

1023762

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní pánev z nerezové oceli, ideální pro smažení
pokrmů
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec° dodává jídlu lepší chuť
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání na všech typech varných desek

+!4<>:02"DDJDIG!

Wok pánev, 28 cm
Výška: 10,5 cm

Délka:

52,2 cm

Obj. č.
Šířka:

29,5 cm

Hmotnost: 1,28 kg

Balení ks:

4

1023763

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní rendlík z nerezové oceli pro univerzální
použití
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec° dodává jídlu lepší chuť
• Praktická měrka na vnitřní straně
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání na všech typech varných desek

+!4<>:02"DDJDJD!

Zapékací mísa, 28 cm s pokličkou
Výška: 9,4 cm

Délka:

38,3 cm

Šířka:

29,8 cm

Hmotnost: 2,4 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1023764

Staré obj. č. -

EAN

• Vysoce kvalitní wok pánev z nerezové oceli, ideální pro
přípravu asijských typů pokrmů
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec° dodává jídlu lepší chuť
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání na všech typech varných desek

+!4<>:02"DDJDKK!

Obj. č.
Výška:

28

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Vysoce kvalitní zapékací mísa z nerezové oceli, ideální pro
přípravu zapékaných pokrmů
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec° dodává jídlu lepší chuť
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání na všech typech varných desek

ALL STEEL

Sada příborů, 16 ks
Výška: 25 cm

Délka:

16,9 cm

Obj. č.
Šířka:

5,5 cm

Hmotnost: 1.0 kg

Balení ks:

6

1054778

Staré obj. č. -

EAN

All Steel příbory

+!4<>:02"DEEIIF!

• Příbory z vysoce kvalitní nerezové oceli

Sada příborů, 24 ks
Výška: 43,2 cm

Délka:

25,7 cm

Obj. č.
Šířka:

4,7 cm

Hmotnost: 1.5 kg

Balení ks:

6

1054777

Staré obj. č. -

EAN

Sada obsahuje:
• 4x vidlička
• 4x nůž
• 4x lžíce
• 4x lžička

+!4<>:02"DEEIHI!

• Příbory z vysoce kvalitní nerezové oceli

Sada steakových příborů, 12 ks
Výška: 43,2 cm

Délka:

25,7 cm

Šířka:

4,7 cm

Hmotnost: 0.9 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1054800

Staré obj. č. -

EAN

Sada obsahuje:
• 6x vidlička
• 6x nůž
• 6x lžíce
• 6x lžička

+!4<>:02"DEEIKJ!

• Steakové příbory z vysoce kvalitní nerezové oceli

Sada steakových příborů, 24 ks
Výška: 5 cm

Délka:

43,5 cm

Šířka:

25,5 cm

Hmotnost: 1,9 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1027505

Staré obj. č. -

EAN

Sada obsahuje:
• 6x vidlička
• 6x steakový nůž

+!4<>:02"DDMMJF!

• Steakové příbory z vysoce kvalitní nerezové oceli

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Sada obsahuje:
• 12x vidlička
• 12x steakový nůž
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Rotisser

Nadčasový design
a elegantní provedení

Rotisser nabízí sofistikovaný výběr z 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 sporáků,
v troubě, i k servírování.
Doporučujeme využít pro to nejlepší vaření.

ROTISSER

Rotisser
vlastnosti a výhody

Rovnoměrné ohřívání
Vyrobeno z lehkého hliníku, který velmi
dobře rozvádí teplo, díky tomu se jídlo
ohřívá rovnoměrně po celé ploše.
Bezpečné držadlo
Držadlo z nerezové oceli zůstává při
použití na varné desce vždy chladné.

Vynikající povrch
Odolná a nepřilnavá vrstva Hardtec
Superior™ usnadňuje vaření.

Funguje na všech sporácích
Pro indukční varné desky je
optimalizovaná OPTIHEAT™ technologie
(OH).

Dno šetřící energii
Dno ohřívá nádobí na keramických
varných deskách až o 50 % rychleji
a šetří 30 % energie.

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

Vyrobeno
ve Finsku

Indukce

32
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Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

ROTISSER

Rendlík 1,6 L / 18 cm s pokličkou
Výška: 10,5 cm

Délka:

35,5 cm

Šířka:

19,5 cm

Hmotnost: 1,07 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1023754

Staré obj. č. -

EAN

Rotisser nádobí

+!4<>:02"DDIMKE!

Hrnec 3,5 L / 22 cm s pokličkou
Výška: 12 cm

Délka:

23,2 cm

Šířka:

31,2 cm

Hmotnost: 1,76 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1023755

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík potažený nepřilnavou vrstvou Hardtec
Superior s pokličkou z nerezové oceli
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů zajišťují, že
tento rendlík je ideální pro vaření na všech typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

+!4<>:02"DDIMLL!

Pánev, 24 cm
Výška: 6,5 cm

Délka:

Obj. č.
46,5 cm

Šířka:

25 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Balení ks:

6

1023739

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový hrnec potažený nepřilnavou vrstvou Hardtec
Superior s pokličkou z nerezové oceli
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů zajišťují, že
tento hrnec je ideální pro vaření na všech typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

+!4<>:02"DDIMFJ!

Pánev, 26 cm
Výška: 6,5 cm

Délka:

Obj. č.
50 cm

Šířka:

27,5 cm

Hmotnost: 1,31 kg

Balení ks:

6

1023738

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníková pánev potažená nepřilnavou vrstvou Hardtec
Superior pro nejnáročnější způsoby vaření
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů zajišťují, že
tato pánev je ideální pro vaření na všech typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

+!4<>:02"DDIMEM!

Pánev, 28 cm
Výška: 8 cm

Délka:

Obj. č.
51 cm

Šířka:

25 cm

Hmotnost: 1,41 kg

Balení ks:

6

1023750

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníková pánev potažená nepřilnavou vrstvou Hardtec
Superior pro nejnáročnější způsoby vaření
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů zajišťují, že
tato pánev je ideální pro vaření na všech typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

+!4<>:02"DDIMGG!

• Hliníková pánev potažená nepřilnavou vrstvou Hardtec
Superior pro nejnáročnější způsoby vaření
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů zajišťují, že
tato pánev je ideální pro vaření na všech typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

33

Rendlík 4,2 L / 24 cm s pokličkou
Výška: 12,7 cm

Délka:

46,2 cm

Šířka:

25,5 cm

Hmotnost: 1,67 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1023751

Staré obj. č. -

EAN

ROTISSER

+!4<>:02"DDIMHD!

Rendlík 3,1 L / 26 cm s pokličkou
Výška: 9 cm

Délka:

48,7 cm

Šířka:

27,5 cm

Hmotnost: 1,91 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1023752

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík potažený nepřilnavou 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 typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

+!4<>:02"DDIMIK!

Zapékací mísa, 28 cm s pokličkou
Výška: 9 cm

Délka:

35,5 cm

Šířka:

30,5 cm

Hmotnost: 1,76 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1023753

Staré obj. č. -

EAN

• Hliníkový rendlík potažený nepřilnavou 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 typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

+!4<>:02"DDIMJH!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

34

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Hliníková zapékací mísa potažená vrstvou Hardtec Superior,
mísa pro nejnáročnější způsoby vaření
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů zajišťují, že
tato mísa je ideální pro vaření na všech typech varných
desek i k servírování na prostřeném stole

ROTISSER +

Pánev OH™, 24 cm
Výška: 6,5 cm

Délka:

46,5 cm

Obj. č.
Šířka:

25,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Balení ks:

4

1023756

Staré obj. č. -

EAN

Rotisser+ nádobí

+!4<>:02"DDIMMI!

Pánev OH™, 28 cm
Výška: 7,6 cm

Délka:

51 cm

Obj. č.
Šířka:

28,6 cm

Hmotnost: 1,43 kg

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 nádobí před přehřátím na indukčních varných deskách
• Technologie OPTIHEAT™ zajistí ohřátí nádobí na maximální
teplotu 240° C, která je perfektní pro prudké grilování

+!4<>:02"DDJDDL!

Rendlík OH™, 3,1 L / 26 cm s pokličkou
Výška: 8,5 cm

Délka:

49,1 cm

Šířka:

27,7 cm

Hmotnost: 1,6 kg

Obj. č.
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 nádobí před přehřátím na indukčních varných deskách
• Technologie OPTIHEAT™ zajistí ohřátí nádobí na maximální
teplotu 240° C, která je perfektní pro prudké grilování

+!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 nádobí před přehřátím na indukčních varných deskách
• Technologie OPTIHEAT™ zajistí ohřátí nádobí na maximální
teplotu 240° C, která je perfektní pro prudké grilování
• S pokličkou z nerezové oceli
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Hard Face

Nejodolnější nepřilnavý
povrch pro každodenní
vaření
Nádobí Hard Face pro náročnou přípravu pokrmů. Nová
generace čtyřvrstvého PTFE povlaku Hardtec Superior+™
má vynikající nepřilnavé vlastnosti spolu s vysokou odolností
proti oděru a poškrábání. Čtvrtá vrstva vytváří na povrchu
povlaku další texturu a zlepšuje celoživotní výkon pánve.
Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení. Široký sortiment nádobí Hard Face je
doporučený pro nejnáročnější každodenní úkoly ve vaření.
Fiskars hrdě představuje novou generaci svého nepřilnavého
povrchu Hardtec Superior+™ na inovovaném nádobí řady
Hard Face z hliníkové slitiny a nerezové oceli.

HARD FACE

Hard Face
vlastnosti a výhody

Vynikající povrch
Další generace povrchu Hardtec Superior+™
neobsahuje PFOA ani PFAS a je odolnější
než kdykoliv dříve. Ideální pro náročné
použití.

Plochá skleněná poklička se dvěma
možnostmi slévání
Skleněná poklička má po celém obvodu
lem vyrobený z odolného a teplu odolného
silikonu.

Vyrobeno ve Finsku
Všechno nádobí Hard Face je vyrobeno
v továrně Sorsakoski ve Finsku.

Dno šetřící energii
Dno ohřívá nádobí na keramických varných
deskách až o 50 % rychleji a šetří 30 %
energie. Velmi silné dno rovnoměrně
a efektivně rozvádí teplo.

Funguje na všech typech varných
desek
Technologie OPTIHEAT™ (OH) je
optimalizovaná pro indukční varné desky, ale
je možné použití na všech typech varných
desek. Dno OPTIHEAT™ zabraňuje přehřátí
pánví na indukčních varných deskách.

Atraktivní design
• Elegantní plochá skleněná poklička
• Matové černé provedení
• Ergonomický design držadel

Bezpečné držadlo
Bakelitové držadlo zůstává chladné
a zajišťuje dobré držení.
EXTRA ODOLNÝ
NEPŘILNAVÝ
4VRSTVÝ
POVRCH

Vyrobeno
ve Finsku

Indukce

38
38

Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

HARD FACE

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

13,5 cm

Délka:

38,5 cm

Šířka:

20 cm

Hmotnost: 1,3 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052226

Staré obj. č. -

EAN

Hard Face nádobí

+!4;?01"KDFHGF!

Rendlík 2,5 L / 20 cm s pokličkou
Výška:

12,4 cm

Délka:

40,2 cm

Šířka:

23,2 cm

Hmotnost: 1,66 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052235

Staré obj. č. -

EAN

• Rendlík z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Rendlík je vynikající zejména pro přípravu ovesných kaší
a omáček s mléčným základem
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Pohodlné bakelitové držadlo nepálí

+!4;?01"KDFIFH!

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

13,5 cm

Délka:

31 cm

Šířka:

24,5 cm

Hmotnost: 1,82 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052227

Staré obj. č. -

EAN

• Rendlík z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Rendlík je vynikající zejména pro přípravu ovesných kaší
a omáček s mléčným základem
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Pohodlné bakelitové držadlo nepálí

+!4;?01"KDFHHM!

Hrnec 5,0 L / 26 cm s pokličkou
Výška:

13,5 cm

Délka:

33,2 cm

Šířka:

27,9 cm

Hmotnost: 2,41 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052228

Staré obj. č. -

EAN

• Hrnec z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Hrnec je vynikající zejména pro přípravu ovesných kaší
a omáček s mléčným základem
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Pohodlné bakelitové držadlo nepálí

+!4;?01"KDFHIJ!

Pánev, 20 cm
Výška: 8,5 cm

Délka:

Obj. č.
43 cm

Šířka:

21,8 cm

Hmotnost: 0,8 kg

Balení ks:

6

1052221

Staré obj. č. -

EAN

• Hrnec z hliníku pro náročné použití
• Další generace našeho nejodolnějšího povlaku Hardtec
Superior+™ s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Hrnec je vynikající zejména pro přípravu ovesných kaší
a omáček s mléčným základem
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Pohodlné bakelitové držadlo nepálí

+!4;?01"KDFGLL!

• Pánev z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží
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Pánev, 24 cm
Výška:

9 cm

Délka:

Obj. č.
44 cm

Šířka:

25,5 cm

Hmotnost: 1 kg

Balení ks:

6

1052222

Staré obj. č. -

EAN

HARD FACE

+!4;?01"KDFGMI!

Pánev, 26 cm
Výška:

10,9 cm

Délka:

Obj. č.
48,5 cm

Šířka:

27,8 cm

Hmotnost: 1,2 kg

Balení ks:

6

1052223

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží

+!4;?01"KDFHDE!

Pánev, 28 cm
Výška:

10,9 cm

Délka:

Obj. č.
50,5 cm

Šířka:

29,8 cm

Hmotnost: 1,36 kg

Balení ks:

6

1052224

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží

+!4;?01"KDFHEL!

Pánev, 30 cm
Výška:

10,5 cm

Délka:

Obj. č.
52,5 cm

Šířka:

32 cm

Hmotnost: 1,75 kg

Balení ks:

6

1052225

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží

+!4;?01"KDFHFI!

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

11 cm

Délka:

46,5 cm

Šířka:

25,8 cm

Hmotnost: 1,73 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1052230

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží

+!4;?01"KDFHKD!

• Rendlík z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
40

Rendlík 2,8 L / 26 cm s pokličkou
Výška: 11,5 cm

Délka:

48,5 cm

Šířka:

27,5 cm

Hmotnost: 1,98 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052231

Staré obj. č. -

EAN

HARD FACE

+!4;?01"KDFHLK!

Rendlík 3,5 L / 28 cm s pokličkou
Výška: 11,5 cm

Délka:

50,7 cm

Šířka:

30 cm

Hmotnost: 1,28 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052232

Staré obj. č. -

EAN

• Rendlík z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení

+!4;?01"KDFHMH!

Pánev na omelety / palačinky, 22 cm
Výška: 6 cm

Délka:

42 cm

Šířka:

22,3 cm

Hmotnost: 0,83 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1052229

Staré obj. č. -

EAN

• Rendlík z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení

+!4;?01"KDFHJG!

Pánev na lívance, 24 cm
Výška: 10,9 cm

Délka:

48,5 cm

Šířka:

Obj. č.
27,8 cm

Hmotnost: 1,2 kg

Balení ks:

6

1052234

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev na omelety / palačinky z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží

+!4;?01"KDFIEK!

Wok pánev 4,5 L / 28 cm
Výška: 13,3 cm

Délka:

54 cm

Šířka:

Obj. č.
30 cm

Hmotnost: 1,46 kg

Balení ks:

4

1052233

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev na lívance z hliníku pro náročné použití
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží

+!4;?01"KDFIDD!

• Wok pánev z hliníku pro náročné použití, ideální pro přípravu
asijských typů pokrmů
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Moderní černý design je doplněný držadlem z bakelitu, které
nepálí a při vaření se dobře drží
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Pánev OH™, 24 cm
25,5 cm

Hmotnost: 1 kg

Balení ks:

6

Pánev OH™, 28 cm
Délka:

50,5 cm

Obj. č.
Šířka:

29,8 cm

Hmotnost: 1,36 kg

Balení ks:

6

Pánev OH™, 26 cm / 2,8 L
Délka:

48,5 cm

Šířka:

27,5 cm

Staré obj. č. -

Obj. č.
Hmotnost: 1,98 kg

Balení ks:

PRO INDUKČNÍ
VARNÉ DESKY

4

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

42

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

+!4;?01"KDFIHL!

+!4;?01"KDFIII!

• Pánev z hliníku pro náročné použití, s jedinečnou technologií
OPTIHEAT™
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Technologie OPTHIHEAT™ chrání pánev před přehřátím na
indukční desce
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

1052238

Staré obj. č. -

Obj. č.
Výška:

1052237

• Pánev z hliníku pro náročné použití, s jedinečnou technologií
OPTIHEAT™
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Technologie OPTHIHEAT™ chrání pánev před přehřátím na
indukční desce

PRO INDUKČNÍ
VARNÉ DESKY

Výška: 11,5 cm

+!4;?01"KDFIGE!

• Pánev z hliníku pro náročné použití, s jedinečnou technologií
OPTIHEAT™
• Další generace nejodolnějšího povlaku Hardtec Superior+™
s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Technologie OPTHIHEAT™ chrání pánev před přehřátím na
indukční desce

PRO INDUKČNÍ
VARNÉ DESKY

Výška: 10,9 cm

Staré obj. č. -

EAN

Šířka:

EAN

44 cm

Staré obj. č.

EAN

Délka:

1052236

EAN

Výška: 9 cm

Obj. č.

EAN

HARD FACE

HARD FACE

Hard Face též v nerezové oceli
vlastnosti a výhody

Vynikající povrch
Další generace našeho povrchu Hardtec
Superior+™ neobsahuje PFOA ani PFAS a je
odolnější než kdy dříve. Ideální pro náročné
použití. Pouze v pánvích.

Bezpečná držadla
Bakelitová držadla zůstávají chladná
a zajišťují dobrý úchop.

Vyrobeno ve Finsku
Nádobí Hard Face je vyrobeno v továrně
Sorsakoski ve Finsku.

Třívrstvé dno
Hliníkové jádro ve dně z nerezové oceli
zajišťuje rovnoměrné a efektivní rozvádění
tepla.

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

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

Odolnost
Nerezová ocel je vysoce odolný materiál,
perfektní pro náročné každodenní použití.

Vhodné pro všechny typy varných
desek

EXTRA ODOLNÝ
NEPŘILNAVÝ
4VRSTVÝ
POVRCH

Vyrobeno
ve Finsku

Indukce

Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

4343

HARD FACE

Rendlík 1,8 L / 18 cm s pokličkou
Výška: 10,7 cm

Délka:

38,5 cm

Šířka:

20 cm

Hmotnost: 1,23 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052239

Staré obj. č. -

EAN

Hard Face nádobí z nerezové oceli

+!4;?01"KDFIJF!

Hrnec 3,5 L / 20 cm s pokličkou
Výška: 14,6 cm

Délka:

21,8 cm

Šířka:

29,6 cm

Hmotnost: 1,68 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052240

Staré obj. č. -

EAN

• Odolný rendlík z nerezové oceli pro náročné použití
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Bakelitová držadla nepálí
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání
• Praktická měrka na vnitřní straně
• Vhodné pro všechny typy varných desek

+!4;?01"KDFIKM!

Hrnec 5,0 L / 22 cm s pokličkou
Výška: 16,7 cm

Délka:

24 cm

Šířka:

31,6 cm

Hmotnost: 2,01 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052241

Staré obj. č. -

EAN

• Odolný hrnec z nerezové oceli pro náročné použití
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Bakelitová držadla nepálí
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání
• Praktická měrka na vnitřní straně
• Vhodné pro všechny typy varných desek

+!4;?01"KDFILJ!

Pánev, 26 cm
Výška: 9 cm

Délka:

Obj. č.
48,4 cm

Šířka:

28 cm

Hmotnost: 1,31 kg

Balení ks:

6

1052246

Staré obj. č. -

EAN

• Odolný hrnec z nerezové oceli pro náročné použití
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Bakelitová držadla nepálí
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání
• Praktická měrka na vnitřní straně
• Vhodné pro všechny typy varných desek

+!4;?01"KDFJGD!

Pánev, 28 cm
Výška: 8,2 cm

Délka:

Obj. č.
50,7 cm

Šířka:

30,2 cm

Hmotnost: 1,58 kg

Balení ks:

6

1052247

Staré obj. č. -

EAN

• Odolná pánev z nerezové oceli pro náročné použití
• Další generace našeho nejodolnějšího povlaku Hardtec
Superior+™ s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Bakelitové držadlo nepálí a při vaření se dobře drží
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání
• Vhodné pro všechny typy varných desek

+!4;?01"KDFJHK!

• Odolná pánev z nerezové oceli pro náročné použití
• Další generace našeho nejodolnějšího povlaku Hardtec
Superior+™ s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Bakelitové držadlo nepálí a při vaření se dobře drží
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání
• Vhodné pro všechny typy varných desek

44

Rendlík 2,8 L / 26 cm s pokličkou
Výška: 12,8 cm

Délka:

48,3 cm

Šířka:

28 cm

Hmotnost: 2,27 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1052248

Staré obj. č. -

EAN

HARD FACE

+!4;?01"KDFJIH!

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:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Odolný rendlík z nerezové oceli pro náročné použití
• Další generace našeho nejodolnějšího povlaku Hardtec
Superior+™ s vynikající nepřilnavostí a velkou odolností
• Bakelitové držadlo nepálí a při vaření se dobře drží
• Tichá skleněná poklička se silikonovým okrajem umožňuje
slévání vody a cezení
• Silné třívrstvé dno je optimalizované pro účinné a rovnoměrné zahřívání
• Vhodné pro všechny typy varných desek

45

Hard Edge
trvale ostré

Nože Fiskars Hard Edge jsou navrženy tak, aby
zůstaly ostré a pohodlně zvládly každodenní nároky
během vaření, které jsou na ně kladeny.
Čepele nožů jsou vyrobeny ze silné nerezové oceli
a jsou naostřeny pomocí revoluční technologie LZREDGE™. To umožňuje, aby nůž zůstal ostrý 4x déle
než běžné nože. Rukojeti nožů mají ergonomický
design s jedinečným 3D vzorem k zajištění
dokonalého úchopu.

LZR-EDGE™

VYDRŽÍ
AŽ

DÉLE OSTRÝ

HARD EDGE

Hard Edge
vlastnosti a výhody

Nože Hard Edge jsou navrženy
tak, aby zůstaly za všech okolností
dlouho ostré.

Revoluční technologie
LZR-EDGE™
Nejdůležitějšími částmi nože Hard
Edge jsou jeho čepel a ostří. Ostří je
zhotoveno pomocí technologie LZREDGE™, která čtyřnásobně prodlužuje
jeho životnost.
Silná čepel z nerezové oceli
Nože mají silné čepele z nerezové
oceli s dlouhou životností.

48
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Pohodlná rukojeť
Softouch™ a trojrozměrný vzor na
povrchu rukojeti zaručují pohodlné
a bezpečné uchopení.
Snadná údržba
Nože se snadno udržují, v případě
potřeby je lze znovu snadno naostřit
použitím jakéhokoli nástroje na
ostření. Nože lze mýt v myčce na
nádobí.

HARD EDGE

Nůž na pečivo, 22 cm
Výška: 41.9 cm

Délka:

8.6 cm

Šířka:

Obj. č.
2.6 cm

Hmotnost: 187 g

Balení ks:

5

1054945

Staré obj. č. -

EAN

Hard Edge nože

+!4<>:02"DEEILG!

Filetovací nůž, 22 cm
Výška: 41.9 cm

Délka:

8.6 cm

Šířka:

Obj. č.
2.6 cm

Hmotnost: 187 g

Balení ks:

5

1054946

Staré obj. č. -

EAN

• Nůž se zoubkovanou čepelí, která je ideální pro krájení
chleba či pečiva s tvrdou krustou.
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

+!4<>:02"DEEIMD!

Porcovací nůž, 22 cm
Výška: 41.9 cm

Délka:

8.6 cm

Šířka:

Obj. č.
2.6 cm

Hmotnost: 148 g

Balení ks:

5

1051760

Staré obj. č. -

EAN

• Nůž s dlouhou a pružnou čepelí je ideální pro filetování ryb
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

+!4<>:02"DEEDGG!

Velký kuchařský nůž, 20 cm
Výška: 41.9 cm

Délka:

8.6 cm

Šířka:

2.6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 158 g

Balení ks:

5

1051747

Staré obj. č. -

EAN

• Nůž s rovnou, dlouhou čepelí s hladkým ostřím ideální pro
krájení pečeně
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení
.

+!4<>:02"DEEDDF!

Střední kuchařský nůž, 17 cm
Výška: 36.9 cm

Délka:

8.6 cm

Šířka:

2.6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 138 g

Balení ks:

5

1051748

Staré obj. č. -

EAN

• Velký univerzální nůž ideální pro krájení velkých kusů
potravin
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

+!4<>:02"DEEDEM!

• Praktický univerzální nůž střední velikosti vhodný pro krájení
všech potravin
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení
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Nůž Santonku, 16 cm
Výška: 36.9 cm

Délka:

8.6 cm

Šířka:

Obj. č.
2.6 cm

Hmotnost: 147 g

Balení ks:

5

1051761

Staré obj. č. -

EAN

HARD EDGE

+!4<>:02"DEEDHD!

Malý kuchařský nůž, 14 cm
Výška: 36.9 cm

Délka:

8.6 cm

Šířka:

2.6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 93 g

Balení ks:

5

1051749

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální nůž asijského typu se širokou čepelí ideální pro
přípravu masa, ryb a zeleniny
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

+!4<>:02"DEEDFJ!

Snídaňový nůž, 11 cm
Výška: 29.1 cm

Délka:

7 cm

Šířka:

Obj. č.
2.3 cm

Hmotnost: 69 g

Balení ks:

5

1054947

Staré obj. č. -

EAN

• Praktický univerzální nůž vhodný pro krájení menších
potravin
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

+!4<>:02"DEEJDJ!

Okrajovací nůž, 11 cm
Výška: 29.1 cm

Délka:

7 cm

Šířka:

Obj. č.
2.3 cm

Hmotnost: 74 g

Balení ks:

5

1051762

Staré obj. č. -

EAN

• Nůž s vroubkovanou čepelí ideální pro krájení ovoce a zeleniny s tenkou slupkou
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

+!4<>:02"DEEDIK!

Loupací nůž, 9 cm
Výška: 29.1 cm

Délka:

7 cm

Obj. č.
Šířka:

2.3 cm

Hmotnost: 72 g

Balení ks:

5

1051777

Staré obj. č. -

EAN

• Nůž s ostrou špičkou ideální pro krájení a okrajování ovoce
a zeleniny
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

+!4<>:02"DEEDJH!

• Nůž s rovnou čepelí a ostrou špičkou ideální pro loupání
a krájení menší zeleniny a ovoce
• Čepel nože je ze silné nerezové ocelové planžety. Ostří je
zhotovené revoluční technologií LZR-EDGE™. To umožňuje,
aby nůž zůstal ostrý 4× déle než standardní nože
• Držadlo nože je ergonomicky tvarované s jedinečným 3D
vzorem, který zajišťuje perfektní držení

50

BROUSEK

Brusná sada
Výška: 28.4 cm

Délka:

Obj. č.
4.5 cm

Šířka:

7.9 cm

Hmotnost: 0.76 kg

Balení ks:

VÉ
NO

4

1058937

Staré obj. č. -

EAN

Brousek

+!4<>:02"DEGHGG!

• Prémiový ostřič “vše v jednom”
• Je vhodný pro naostření všech druhů kuchyňských nožů
Sada obsahuje:
• Kámen na mokré broušení se dvěma zrnitostmi 1000/5000
• Úhlové vodítko (26°)
• Lešticí kůži
• Úložný kufřík
• Dostupné od srpna 2021

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

Navlhčení
Výška:

Délka:

Šířka:

Začněte namočením brousku do vody po
dobu 5-10 minut. Při ostření nože bude voda
působit jako mazivo.

Šedé hrubé brusivo
Po namočení vložte brousek do
protiskluzového držáku šedým hrubším
brusivem nahoru (zrnitost 1000).
Nůž v úhlovém vodítku
Pokud používáte k ostření úhlové vodítko,
Výška:
Šířka:
nasuňte vodítko Délka:
na čepel nože blízko
rukojeti
a utáhněte oranžový knoflík.
Začněte ostřit
Nůž v úhlovém vodítku držte tak, aby se
čepel dotýkala povrchu brousku a vodítko
se jemně dotýkalo povrchu také. Hladkými
a rovnoměrnými tahy posunujte čepel na
brousku tam a zpět.

Naostřete zbývající
části
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.
Posouváním úhlového vodítka blíže ke špičce
nože začněte ostřit zbývající části čepele.
Otočte nůž
Po dokončení jedné strany nůž otočte
a opakujte předchozí postup s druhou
stranou čepele.
Bílá hladké brusivo
Otočte brousek v protiskluzovém držáku
Obj. č.
bílým hladkým brusivem nahoru (zrnitost
Hmotnost:
Balení ks:
5000)
a postupně dokončete
ostření Staré
obouobj. č.
stran čepele po celé její délce.

Leštění kůží
Dokončete údržbu vyleštěním ostří pomocí
dodávané lešticí kůže. Položte kůži na kámen
s šedou (hrubou) stranou nahoru a opatrně
po obou stranách obtáhněte ostří 3-5krát po
kůži (viz obrázek).
Údržba
Gratulujeme, hotovo! Další informace
o údržbě nožů najdete na www.fiskars.com
EAN

Obj. č.

EAN

Chcete-li ostřit nůž, postupujte takto:

Opláchněte
Už jste téměř hotovi. Nyní sejměte vodítko
z čepele. Nůž i brousek opláchněte pod
tekoucí vodou a osušte je hadříkem. Buďte
opatrní, váš nůž je nyní super ostrý!
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Royal

Masivní nůž
pro stálý řezný výkon

Nože Royal přinášejí ten nejlepší zážitek z krájení pro mistry
domácí kuchyně. Velmi kvalitní materiály a speciální výbrus čepele
a ostří zajišťují přesné krájení a dlouhodobou výkonnost.

ROYAL

Royal nože
vlastnosti a výhody

Nože Royal perfektně kombinují
cenami ověnčený design,
vyváženost a funkčnost.

Výjimečné materiály
Nůž je vytvořen z jednoho
kusu vysoce výkonné
německé oceli s tvrdostí
HRC 55.

Optimální výbrus
Soudkovité vybroušení
čepele snižuje tření
a zajišťuje vynikající
dlouhotrvající ostrost.

54
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Cenami ověnčený
design
• Elegantní design
kombinuje ergonomii,
stylový vzhled a perfektní
vyváženost.
• Ocenění iF Design Award
2011 – design od Jacoba
Leth-Espensena.

Ergonomická rukojeť
• Komfortní rukojeť
s velkou zarážkou na
prsty je z nerezové oceli.
• POM plastový povrch je
v matovém provedení.
• Nůž je dobře vyvážený
a vysoce odolný.

ROYAL

Loupací nůž, 7 cm
Výška: 33,5 cm

Délka:

2,5 cm

Obj. č.
Šířka: 7,6 cm

Hmotnost: 0,1 kg

Balení ks: 4

1016466

Staré obj. č. -

EAN

Royal nože

+!4<>:02"DDFGKJ!

Okrajovací nůž, 12 cm
Výška: 33,5 cm

Délka:

2,5 cm

Šířka: 7,6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks: 4

1016467

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení a loupání ovoce a zeleniny
• Nůž je vyroben z jednoho kusu kvalitní německé oceli

+!4<>:02"DDFGLG!

Snídaňový nůž, 12 cm
Výška: 33,5 cm

Délka:

2,5 cm

Šířka: 7,6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks: 4

1016462

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení a loupání středně velkého ovoce a zeleniny
• Nůž je vyroben z jednoho kusu kvalitní německé oceli

+!4<>:02"DDFGHI!

Kuchařský nůž malý, 15 cm
Výška: 41 cm

Délka:

2,6 cm

Šířka: 9,7 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,24 kg

Balení ks: 4

1016469

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení rajčat, nebo jako příborový nůž na steaky
• Nůž je vyroben z jednoho kusu kvalitní německé oceli

+!4<>:02"DDFHDJ!

Santoku nůž, 17 cm
Výška: 41 cm

Délka:

2,6 cm

Obj. č.
Šířka: 9,7 cm

Hmotnost: 0,23 kg

Balení ks: 4

1016465

Staré obj. č. -

EAN

• Střední kuchařský nůž pro krájení masa a zeleniny
• Ideální pro jemné krájení
• Nůž je vyroben z jednoho kusu kvalitní německé oceli

+!4<>:02"DDFGJM!

• Kuchařský nůž japonského stylu se širokou čepelí, ideální na
přípravu masa, ryb a zeleniny
• Nůž je vyroben z jednoho kusu kvalitní německé oceli

55

Kuchařský nůž velký, 21 cm
Výška: 41 cm

Délka:

2,6 cm

Šířka:

9,7 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,27 kg Balení ks:

4

1016468

Staré obj. č. -

EAN

ROYAL

+!4<>:02"DDFGMD!

Nůž na pečivo, 23 cm
Výška: 43,5 cm

Délka:

2,6 cm

Šířka:

Obj. č.
9,7 cm

Hmotnost: 0,25 kg

Balení ks:

4

1016470

Staré obj. č. -

EAN

• Velký univerzální nůž se silnou čepelí, ideální pro krájení
velkých kusů potravin
• Nůž je vyroben z jednoho kusu kvalitní německé oceli

+!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:

56

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Dlouhá zoubkovaná čepel pro krájení chleba a jiného pečiva
s tvrdou krustou
• Nůž je vyroben z jednoho kusu kvalitní německé oceli

100 %
Radosti
57

Norr

Dřevěná rukojeť
pro skvělý 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 a výhody

Krásný severský design a kvalita
z udržitelných zdrojů.

Vysoce kvalitní čepel
Čepel nožů je vyrobena
z německé oceli, s tvrdostí
HRC 54.

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

60
60

Odolná rukojeť
• Rukojeť je vyrobena
z javorového dřeva
ošetřeného metodou
Kebony.
• Javorové dřevo je
certifikované FSC®.
Pochází z lesního
hospodářství, které dbá
na zásady dlouhodobé
udržitelnosti produkce.
• Ošetření Kebony zvyšuje
odolnost dřeva je o 40 % tvrdší než teak.

NORR

Loupací nůž, 7 cm
Výška: 32,5 cm

Délka:

2,7 cm

Obj. č.
Šířka:

8,1 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Balení ks:

4

1016475

Staré obj. č. -

EAN

Norr nože

+!4<>:02"DDFHJL!

Okrajovací nůž, 12 cm
Výška: 32,5 cm

Délka:

2,7 cm

Šířka:

Obj. č.
8,1 cm

Hmotnost: 0,02 kg

Balení ks:

4

1016477

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení a loupání ovoce a zeleniny
• Komfortní rukojeť z javorového dřeva

+!4<>:02"DDFHKI!

Snídaňový nůž, 12 cm
Výška: 32,5 cm

Délka:

2,7 cm

Šířka:

Obj. č.
8,1 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Balení ks:

4

1016472

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení ovoce, nebo menší zeleniny
• Komfortní rukojeť z javorového dřeva

+!4<>:02"DDFHGK!

Santoku nůž, 16 cm
Výška: 41 cm

Délka:

2,7 cm

Obj. č.
Šířka:

9,6 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks:

4

1016474

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro krájení rajčat, nebo jako jídelní nůž na steaky
• Komfortní rukojeť z javorového dřeva

+!4<>:02"DDFHIE!

Kuchařský nůž, 20 cm
Výška: 41 cm

Délka:

2,7 cm

Šířka:

Obj. č.
9,6 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Balení ks:

4

1016478

Staré obj. č. -

EAN

• Kuchařský nůž asijského typu se širokou čepelí pro přípravu
masa, ryb a zeleniny
• Komfortní rukojeť z javorového dřeva

+!4<>:02"DDFHLF!

• Velký univerzální nůž se silnou čepelí, ideální pro krájení
masa a zeleniny
• Komfortní rukojeť z javorového dřeva
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Nůž na pečivo, 21 cm
Výška: 41 cm

Délka:

2,7 cm

Šířka: 9,6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks: 4

1016480

Staré obj. č. -

EAN

NORR

+!4<>:02"DDFHMM!

Porcovací vidlice, 12 cm
Výška: 32,5 cm

Délka:

2,7 cm

Šířka: 8,1 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks: 4

1020238

Staré obj. č. -

EAN

• Dlouhá zoubkovaná čepel pro krájení chleba a jiného pečiva
• Komfortní rukojeť z javorového dřeva

+!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:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Porcovací vidlice, perfektní pro všechny druhy masa
• Komfortní rukojeť z javorového dřeva

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:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

100 %
Radosti

EAN

CLASSIC
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Classic nůžky
od roku
1967

Ikona klasického designu s vynikající kvalitou a výkonem pro všechny
požadavky na střihání. Nůžky jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů,
prodána více než miliarda kusů.

CLASSIC

Ikona

Nůžky Classic jsou symbolem Fiskars
a tradice finského designu. Tato řada,
obsahující pestrou paletu nůžek, je
s námi již přes 50 let.

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

Nejlepší materiály
Nůžky Classic, vyrobené z těch
nejkvalitnějších materiálů, nabízejí vynikající
pohodlí, výkon a dlouhou životnost.

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 zabezpečilo, že se
zákazníkům dostanou do ruky pouze nůžky
prvotřídní kvality.

Nejdokonalejší ergonomie
Držadla jsou navržená na základě
důkladného sledování přirozeného
pohybu ruky, což přináší větší komfort
a vynikající ovladatelnost nůžek.
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Vyrobeno
ve Finsku66

CLASSIC

Univerzální nůžky, 21 cm
Výška: 28 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,09 kg

Balení ks:

5

1000815

Staré obj. č. 859853

EAN

Classic nůžky

+!4;?01"MLIGFG!

Velké univerzální / Krejčovské nůžky, 25 cm
Výška: 31 cm

Délka:

2,2 cm

Šířka:

11 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Balení ks:

Obj. č.
5

1005151

Staré obj. č. 859863

EAN

• Ideální pro všechny druhy střihání doma, ve škole i v kanceláři
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky

+!4;?01"MLJGDJ!

Univerzální nůžky pro leváky, 21 cm
Výška: 28 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,6 cm

Hmotnost: 0,09 kg

Obj. č.
Balení ks:

5

1000814

Staré obj. č. 859850

EAN

• Ideální pro všechny druhy střihání doma, ve škole i v kanceláři
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Dlouhé, tuhé čepele z nerezové oceli pro snadné střihání
více vrstev různých materiálů najednou
• Ergonomicky navržené velké rukojeti zajišťují pohodlí a dobré
držení
• Pro praváky

+!4;?01"MLIDEM!

Kuchyňské nůžky, 18 cm
Výška: 28 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

5

1000819

Staré obj. č. 859874

EAN

• Ideální pro všechny druhy střihání doma, ve škole i v kanceláři
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro leváky

+!4;?01"MLKHKE!

Nůžky na papír, 17 cm
Výška: 24,7 cm

Délka:

1,5 cm

Šířka:

Obj. č.
8,5 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

10

1000816

Staré obj. č. 859859

EAN

• Zoubkované ostří zamezuje posun stříhaných materiálů,
vhodné pro střihání obalů potravin nebo i bylin
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeno ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky

+!4;?01"MLIMKF!

• Ideální pro všechny druhy střihání doma, ve škole i v kanceláři
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky i leváky
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Hobby nůžky, 13 cm
Výška:

13,1 cm

Délka:

1,3 cm

Obj. č.
Šířka:

5,9 cm

Hmotnost: 0,02 kg Balení ks:

5

1005154

Staré obj. č. -

EAN

CLASSIC

+!4;?01"MLMEDM!

Skládací nůžky, 5,5 cm
Výška:

0,03 cm

Délka:

1 cm

Šířka:

Obj. č.
6,5 cm

Hmotnost: 0,02 kg Balení ks:

5

1005134

Staré obj. č. 195123

EAN

• Nůžky s krátkými bezpečnými čepelemi, jsou ideální pro děti
a lze je bez nebezpečí nosit v kapse nebo uložit do školního
penálu
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky i leváky

+!4;?01"MIEFGJ!

Kadeřnické nůžky, 17 cm
Výška:

26 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,05 kg Balení ks:

10

1003025

Staré obj. č. 859487

EAN

• Ideální univerzální nůžky, mohou se použít jako klíčenka,
v lékárničkách, pořadačích, nosit je v kapse či kabelce, nebo
je mít při cestování
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky i leváky

+!4;?01"MHLKKM!

Nůžky na nehty se zakulacenými špičkami, 10 cm
Výška:

20 cm

Délka:

1 cm

Šířka:

8,5 cm

Hmotnost: 0,02 kg Balení ks:

10

Obj. č.

1003028

Staré obj. č. 859806

EAN

• Ideální pro střihání vlasů v domácích podmínkách
• Drsný povrch čepele zabraňuje sklouznutí vlasů
• Držadlo s podporou pro prst
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky i leváky

+!4;?01"MLDJKD!

Nůžky na nehty se zahnutými čepelemi, 10 cm
Výška:

20 cm

Délka:

1 cm

Šířka:

8,5 cm

Hmotnost: 0,01 kg Balení ks:

Obj. č.
10

1000813

Staré obj. č. 859808

EAN

• Nůžky se zaoblenými špičkami jsou bezpečné a ideální pro
stříhání dětských nehtů
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky i leváky

+!4;?01"MLDLKL!

• Nůžky s úzkými a zakřivenými čepelemi se při střihání
přizpůsobí tvaru nehtu
• Vynikající pohodlí a výkon
• Vyrobeny ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky i leváky
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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 má pro vás ty
správné nůžky.
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Recyklované
nůžky

Nůžky Fiskars byly vyrobeny z recyklovaných
a 100 % recyklovatelných materiálů v naší
továrně ve finském Billnäs. Držadla nůžek jsou
z inovativního bio kompozitního materiálu, který se
skládá ze 62 % recyklovaného odpadového plastu
a ze 38 % celulózového vlákna, což je udržitelná
alternativa k fosilním zdrojům. Čepele nůžek jsou
rovněž vyrobeny z recyklované nerezové oceli.
Přestože jsou tyto nůžky vyrobeny
z recyklovaných materiálů, jsou navrženy tak, aby
vydržely stejně jako kterýkoliv z našich ostatních
výrobků.

RECYKLOVANÉ NŮŽKY

Recyklováno
– klasický design přepracovaný
s ohledem na udržitelnost zdrojů

Vlastnosti a výhody
Vyrobeno z recyklovaných
a 100 % recyklovatelných materiálů
Držadla nůžek jsou vyrobená ze
62 % recyklovaných materiálů a 38 %
celulózových vláken. Nůžky jsou
100 % recyklovatelné. Balení nůžek
je vyrobeno ze 100 % recyklovaných
a recyklovatelných papírových vláken.

Vyrobeno ve Finsku
Tyto nůžky jsou vyráběny způsobem
šetrným k životnímu prostředí v naší
továrně na nůžky certifikované pro
životní prostředí, kvalitu a bezpečnost
ve finském Billnäs.

Ostré čepele
Odolné čepele z nerezové oceli jsou
vyrobené z 85-95 % recyklované
nerezové oceli.

Testováno ručně
Nůžky jsou ve výrobě ručně zkoušené.
Pouze nůžky prvotřídní kvality jsou
uvolněné pro expedování k zákazníkům.

Ergonomický design
Pohodlná držadla jsou navržená
na základě důkladného sledování
přirozeného pohybu ruky, což přináší větší
komfort
a vynikající ovladatelnost nůžek.
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Vyrobeno
ve Finsku

RECYKLOVANÉ NŮŽKY

Recyklované univerzální nůžky, 21 cm
Délka:

2.2 cm

Šířka:

8.5 cm

Hmotnost: 0.98 kg

Balení ks:

5

vé
No

Staré obj. č. -

22.1 cm

Šířka:

8.5 cm

Hmotnost: 0.13 kg

Balení ks:

Obj. č.
5

Staré obj. č. -

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Šířka:

EAN

Délka:

Obj. č.

Výška:

+!4<>:02"DEGHIK!

• Udržitelná volba pro veškeré stříhání v domácnosti
• Nůžky jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelných materiálů
• Držadla jsou vyrobená z 62 % recyklovaného plastu
a 38 % celulózového vlákna, čepele jsou vyrobené
z 85–95% nerezové oceli
• Vynikající komfort a střižný výkon
• Vyrobeny ve Finsku
• Testovány ručně
• Dárkové balení

Obj. č.

Výška:

1059075

EAN

Délka:

vé
No

Výška:

+!4<>:02"DEGFLD!

• Udržitelná volba pro veškeré stříhání v domácnosti
• Nůžky jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelných materiálů
• Držadla jsou vyrobená z 62 % recyklovaného plastu
a 38 % celulózového vlákna, čepele jsou vyrobené
z 85–95% nerezové oceli
• Vynikající komfort a střižný výkon
• Vyrobeny ve Finsku
• Testovány ručně

Recyklované nůžky, 21 cm, dárkové balení
Výška: 2.5 cm

1058094

EAN

Výška: 27.3 cm

Obj. č.

EAN

Recyklované nůžky
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Technické informace
Nádobí
Produktová řada

Instrukce k čištění

Materiál

Povlak

Držadlo

Teplota v troubě

Varná deska

Rotisser

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec™ Superior

Nerezová ocel

max 240 °C

Všechny typy

Rotisser+ OPTIHEAT™

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec™ Superior

Nerezová ocel

max 240 °C

Indukční, všechny
typy

All Steel pure

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

-

Nerezová ocel

max 270 °C

Všechny typy

All Steel

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

Ceratec™

Nerezová ocel

max 270 °C

Všechny typy

Hard Face

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec Superior+™

Bakelit

max 150 °C

Všechny typy

Hard Face OPTIHEAT™

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec Superior+™

Bakelit

max 150 °C

Indukční, všechny
typy

Hard Face v nerezové oceli

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

Hardtec Superior+™

Bakelit

max 150 °C

Všechny typy

Nože
Produktová řada

Materiál čepele

Hard Edge

Japonská nerezová
ocel

Malá: 1,7 mm

Royal

Německá ocel
W.1-4116

Malá: 1,6 mm

Norr

Německá ocel
W.1-4116

Brusný
úhel

Materiál držadla

Brus

Instrukce k čištění

Velká: 2,2 mm

26 +/-2

Santopren (TPV) + Polypropylen

Taper

Vhodné do myčky

Velká: 2,1 mm

30+/-4

Nerezová ocel a POM plast

Barrel

Doporučeno ruční mytí

30+/-4

FSC certifikované javorové dřevo
napuštěné Kebony

Taper

Doporučeno ruční mytí

Tloušťka čepele

Malá: 1,7 mm

Velká: 2,2 mm

®

Nůžky
Produktová řada

Instrukce k čištění

Materiál

Tvrdost

Softgrip™

Poznámky

Classic

Vhodné do myčky

Švédská ocel Sandvik

HRC 57

-

*

Recyklované nůžky

Vhodné do myčky

Švédská ocel Sandvik

HRC57

-

Celkově jsou nůžky vyrobeny ze 62 % recyklovaných
materiálů, 38 % celulózových vláken a 85–95%
recyklované nerezové oceli.

* 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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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

Snadné
každodenní
vaření s Fiskars

Functional Form

™

Fiskars usnadňuje aktivním pracujícím lidem
každodenní vaření. Naše řešení bere v úvahu celý
proces vaření, a proto jsou naše výrobky navržené
tak, aby se snadno používaly, čistily, skladovaly
a vzájemně se doplňovaly při práci.
Díky vynikající funkčnosti výrobků v kombinaci
s ergonomií, bezpečným a vizuálně přitažlivým
designem budou jejich uživatelé ve své kuchyni
úspěšní a užijí si celý proces přípravy jídel.
Functional Form představuje naši nejpestřejší
řadu, skládá se z kvalitních kuchyňských nožů,
pomůcek, nůžek, nádobí a příborů, které
v kuchyni nesmí chybět. Functional Form ulehčuje
každodenní vaření a šetří čas.

78

Functional Form™
Snadné používání

Snadné čištění

Snadné skladování

79

Functional Form™
Skvělý design
pro snadné
každodenní vaření

Functional Form představuje pohodlné
a jednoduché řešení pro každodenní vaření.
Nástroje jsou navrženy tak, aby se snadno
používaly, čistily a skladovaly. Tato řada
nabízí široký výběr nožů, nůžek, nádobí,
pomůcek a příborů, které společně tvoří
vizuálně harmonickou kolekci.

Nádobí str. 82
Nože str. 87
Pomůcky str. 93
Nůžky str. 101
Příbory str. 104

FUNCTIONAL FORM

Functional Form™
pánve a rendlíky

Vlastnosti a výhody
Odolný povrch
Vysoce odolný a nepřilnavý povrch
Hardtec™ usnadňuje přípravu jídel.
Šetrné dno
Povrchově upravené dno nepoškrábe vaši
varnou desku.

Bezpečné držadlo
Bakelitové držadlo zůstává během vaření
chladné a poskytuje komfortní úchop.

Design šetřící místo
Nádobí i pokličky jsou lehce stohovatelné.
Plochá skleněná poklička umožňuje
slévat vodu dvěma způsoby
Rendlík má multifunkční skleněnou pokličku
s tichým silikonovým okrajem s odvodem
páry a dvěma otvory pro snadné slévání
vody a cezení.

Vyrobeno ve Finsku
Všechno nádobí Functional Form je
vyrobeno v továrně Sorsakoski ve Finsku.
Atraktivní design
• Moderní a jednotný design držadel.
• Snadno se čistí.
• Velmi dobrá odolnost při mytí v myčce na
nádobí.
• Elegantní poklička z plochého skla.

Vhodné na všechny typy varných
desek

Vyrobeno
ve Finsku

Indukce

82
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Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

FUNCTIONAL FORM

Pánev na smažení, 24 cm
Výška: 44,4 cm

Délka:

8,8 cm

Šířka:

25 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,8 kg

Balení ks:

6

1026572

Staré obj. č. -

EAN

Functional Form™ nádobí

+!4<>:02"DDLMDG!

Pánev na smažení, 26 cm
Výška: 46,9 cm

Délka:

8,7 cm

Šířka:

27,3 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,08 kg

Balení ks:

6

1026573

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev na smažení pro snadné každodenní vaření.
• Vyrobeno z hliníku s odolným dvouvrstvým nepřilnavým
povlakem PTFE Hardtec™, povlak neobsahuje PFOA
• Bakelitové držadlo nepálí a bezpečně se drží
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C

+!4<>:02"DDLMED!

Pánev na smažení, 28 cm
Výška: 48,5 cm

Délka:

8,7 cm

Šířka:

29,3 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,11 kg

Balení ks:

6

1026574

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev na smažení pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z hliníku s odolným dvouvrstvým nepřilnavým
povlakem PTFE Hardtec™, povlak neobsahuje PFOA
• Bakelitové držadlo nepálí a bezpečně se drží
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C

+!4<>:02"DDLMFK!

Rendlík s pokličkou 26 cm
Výška: 46,4 cm

Délka:

10,4 cm

Šířka:

27,7 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,89 kg

Balení ks:

4

1026575

Staré obj. č. -

EAN

• Pánev na smažení pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z hliníku s odolným dvouvrstvým nepřilnavým
povlakem PTFE Hardtec™, povlak neobsahuje PFOA
• Bakelitové držadlo nepálí a bezpečně se drží
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C

+!4<>:02"DDLMGH!

Wok pánev, 28 cm
Výška: 48,4 cm

Délka:

14,8 cm

Obj. č.
Šířka:

30,6 cm

Hmotnost: 1,55 kg

Balení ks:

4

1027705

Staré obj. č. -

EAN

• Rendlík pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z hliníku s odolným dvouvrstvým nepřilnavým
povlakem PTFE Hardtec™, povlak neobsahuje PFOA
• Bakelitové držadlo nepálí a bezpečně se drží
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C

+!4<>:02"DEDEDH!

• Wok pánev pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z hliníku s odolným dvouvrstvým nepřilnavým
povlakem PTFE Hardtec™, povlak neobsahuje PFOA
• Bakelitové držadlo nepálí a bezpečně se drží
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C
83

FUNCTIONAL FORM

Functional Form™
hrnce a rendlík

Vlastnosti a výhody
Vysoká odolnost
Nerezová ocel je mimořádně odolný
materiál, perfektní pro náročné každodenní
používání.
Bezpečná a funkční držadla
Bakelitová držadla zůstávají během vaření
chladná a poskytují komfortní úchop.
Design šetřící místo
Plochá stohovatelná multifunkční poklička
se silikonovým okrajem. Prostorově úsporný
design pro snadné uložení nádobí.

Plochá skleněná poklička
Průhledná skleněná poklička s odolným
teplu odolným silikonovým okrajem.

Vyrobeno ve Finsku
Všechno nádobí Functional Form je
vyrobeno v továrně Sorsakoski ve Finsku.

Poklička umožňující slévat vodu
dvěma způsoby
Dva otvory pro snadné slévání vody a cezení
a odvod páry při vaření.

Atraktivní design
• Elegantní plochá skleněná poklička
• Moderní a jednotný design držadel
• Velmi dobrá odolnost při mytí v myčce na
nádobí

Vhodné na všechny typy varných
desek

Vyrobeno
ve Finsku

Indukce
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Sklokeramika

Plyn

Tradiční

Vhodné
do trouby

Vhodné
do myčky

FUNCTIONAL FORM

Rendlík s pokličkou, 1,5 L / 16 cm, nerezová ocel

Obj. č.

Výška: 36 cm

Staré obj. č. -

Délka:

12 cm

Šířka: 17,8 cm

Hmotnost: 0,8 kg

Balení ks: 6

1026576

EAN

Functional Form™ nádobí

+!4<>:02"DDLMHE!

Hrnec s pokličkou, 3,0 L / 20 cm, nerezová ocel

Obj. č.

Výška: 12 cm

Staré obj. č. -

Délka:

32,2 cm

Šířka: 22 cm

Hmotnost: 1,23 kg

Balení ks: 4

1026577

EAN

• Rendlík pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z nerezové oceli 18/10
• Plochá poklička se dvěma otvory pro slévání vody, odvodem
páry a silikonovým okrajem pro tichou manipulaci
• Tvrzené sklo umožňuje bezpečně sledovat pokrm
• Bakelitové držadlo nepálí a bezpečně se drží
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C

+!4<>:02"DDLMIL!

Hrnec s pokličkou, 5,0 L / 24 cm, nerezová ocel

Obj. č.

Výška: 14 cm

Staré obj. č. -

Délka:

36,7 cm

Šířka: 25,7 cm

Hmotnost: 1,74 kg

Balení ks: 4

1026578

EAN

• Hrnec určený pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z nerezové oceli 18/10
• Široká bakelitová držadla nepálí a pohodlně se drží
• Plochá poklička se dvěma otvory pro slévání vody, odvodem
páry a silikonovým okrajem pro tichou manipulaci
• Tvrzené sklo umožňuje bezpečně sledovat pokrm
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C

+!4<>:02"DDLMJI!

Hrnec s pokličkou, 7,0 L / 26 cm, nerezová ocel

Obj. č.

Výška: 15,8 cm

Staré obj. č. -

Délka:

38,5 cm

Šířka: 27,8 cm

Hmotnost:2,21 kg

Balení ks: 2

1026579

EAN

• Hrnec určený pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z nerezové oceli 18/10
• Široká bakelitová držadla nepálí a pohodlně se drží
• Plochá poklička se dvěma otvory pro slévání vody, odvodem
páry a silikonovým okrajem pro tichou manipulaci
• Tvrzené sklo umožňuje bezpečně sledovat pokrm
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C

+!4<>:02"DDLMKF!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Hrnec určený pro snadné každodenní vaření
• Vyrobeno z nerezové oceli 18/10
• Široká bakelitová držadla nepálí a pohodlně se drží
• Plochá poklička se dvěma otvory pro slévání vody, odvodem
páry a silikonovým okrajem pro tichou manipulaci
• Tvrzené sklo umožňuje bezpečně sledovat pokrm
• Úsporný, stohovatelný design
• Snadno se čistí a velmi dobře odolává poškození v důsledku
mytí v myčce na nádobí
• Bezpečné použití v troubě až do teploty 150° C
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FUNCTIONAL FORM

Functional Form™ nože
vlastnosti a výhody

Pro pohodlné každodenní vaření
Měkce a bezpečně se drží

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

Odolné provedení
Zesílená čepel pro dobré vyvážení
nože a jeho pevnost. Dodatečně
leštěné ostří zvyšuje výkon čepele.
Lze umývat v myčce na nádobí.
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Hygienický a pohodlný materiál
rukojeti
• Bezpečné a neklouzavé uchopení
díky materiálu Softouch™
• Hluboké zahloubení rukojeti zvyšuje
ochranu prstů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Umožňuje různé způsoby uchopení

FUNCTIONAL FORM

Velký kuchařský nůž, 21 cm
Délka:

41 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0.146 kg Balení ks:

6

vé
No

35.5 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0.117 kg Balení ks:

6

35.5 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0.135 kg Balení ks:

6

1057536

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

+!4<>:02"DEFLDE!

+!4<>:02"DEFLEL!

Délka:

35.5 cm

Obj. č.
Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0.147 kg Balení ks:

6

vé
No

1057537

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální nůž asijského typu pro snadnou přípravu masa,
ryb a zeleniny

Nakiri nůž, 16 cm

+!4<>:02"DEFLFI!

• Univerzální nůž asijského typu se širokou čepelí ideální pro
krájení velkých kusů zeleniny

Nůž na pečivo, 21 cm
vé
No

Staré obj. č. -

Obj. č.

vé
No

Výška: 2.38 cm

+!4<>:02"DEFKMI!

• Středně velký, univerzální nůž se silnou čepelí je ideální pro
krájení masa a zeleniny

Santoku nůž, 17 cm

Výška: 2.38 cm

1057535

EAN

Délka:

Obj. č.

vé
No

Výška: 2.38 cm

Staré obj. č. -

• Velký, univerzální nůž se silnou čepelí, ideální pro krájení
velkých kusů masa a zeleniny

Střední kuchařský nůž, 17 cm
Výška: 2.38 cm

1057534

Délka:

41 cm

Šířka:

Obj. č.
9 cm

Hmotnost: 0.127 kg Balení ks:

6

1057538

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 2.38 cm

Obj. č.

EAN

Functional Form™ nože

+!4<>:02"DEFLGF!

• Dlouhá zoubkovaná čepel pro krájení chleba a jiného pečiva
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Porcovací nůž, 21 cm
Délka:

41 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost:0.129 kg Balení ks:

6

vé
No

41 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost:0.108 kg Balení ks:

6

29.5 cm

Šířka:

6.9 cm

Hmotnost:0.069 kg Balení ks:

6

+!4<>:02"DEFLIJ!

Staré obj. č. -

+!4<>:02"DEFLJG!

Délka:

29.5 cm

Šířka:

Obj. č.
6.9 cm

Hmotnost:0.058 kg Balení ks:

6

1057542

Staré obj. č. -

EAN

• Malý, univerzální nůž se silnou čepelí je ideální pro krájení
masa a zeleniny

vé
No

+!4<>:02"DEFLKD!

• Víceúčelový okrajovací nůž, ideální pro krájení ovoce
a zeleniny

Snídaňový nůž, 12 cm

88

1057541

EAN

Délka:

Okrajovací nůž, 11 cm

vé
No

Staré obj. č. -

Obj. č.

vé
No

Výška: 2.07 cm

+!4<>:02"DEFLHM!

• Tenká a pružná čepel, ideální pro filetování ryb

Malý kuchařský nůž, 13 cm

Výška: 2.07 cm

1057540

EAN

Délka:

Obj. č.

vé
No

Výška: 2.07 cm

Staré obj. č. -

• Rovná čepel s jemným ostřím pro vykostění masa

Filetovací nůž, 22 cm
Výška: 2.38 cm

1057539

Délka:

29.5 cm

Šířka:

Obj. č.
6.9 cm

Hmotnost:0.061 kg Balení ks:

6

1057543

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 2.38 cm

Obj. č.

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DEFLLK!

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

Loupací nůž, 8 cm
Délka:

26 cm

Šířka:

6.9 cm

Hmotnost: 0.054 kg Balení ks:

6

vé
No

26 cm

Šířka:

6.9 cm

Hmotnost: 0.051 kg Balení ks:

6

26 cm

Šířka:

6.9 cm

Hmotnost: 0.056 kg Balení ks:

6

1057546

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

+!4<>:02"DEFMDD!

+!4<>:02"DEFMEK!

Délka:

26 cm

Obj. č.
Šířka:

6.9 cm

Hmotnost: 0.07 kg

Balení ks:

6

vé
No

1057547

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro roztírání másla a měkkých sýrů

Vidlice na ryby, 7 cm

+!4<>:02"DEFMFH!

• Vidlice pro přípravu různých druhů ryb

Vidlice porcovací, 12 cm
vé
No

Staré obj. č. -

Obj. č.

w
Ne

Výška: 3.6 cm

+!4<>:02"DEFLMH!

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

Roztírací nůž, 8 cm

Výška: 3.6 cm

1057545

EAN

Délka:

Obj. č.

vé
No

Výška: 2.07 cm

Staré obj. č. -

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

Zahnutý loupací nůž, 7 cm
Výška: 2.07 cm

1057544

Délka:

29.5 cm

Šířka:

Obj. č.
6.9 cm

Hmotnost: 0.082 kg Balení ks:

6

1057548

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 2.07 cm

Obj. č.

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DEFMGE!

• Porcovací vidlice pro všechny druhy masa
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FUNCTIONAL FORM

Ocílka
Délka:

41 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0.198 kg Balení ks:

6

vé
No

20,2 cm

Šířka:

14,2 cm

Hmotnost: 1,07 kg

Balení ks:

6

20,2 cm

Šířka:

10,2 cm

Hmotnost: 0,857 kg Balení ks:

6

+!4<>:02”DEFMKM!

Staré obj. č. -

+!4<>:02”DEFMLJ!

Délka:

20,2 cm

Šířka:

Obj. č.
14,2 cm

Hmotnost: 0,934 kg Balení ks:

6

1057554

Staré obj. č. -

EAN

• Designový blok vyrobený z bambusu a plastu
• Ideální pro bezpečné skladování nožů
• Blok obsahuje 3 nejdůležitější nože z řady Functional Form:
okrajovací nůž, nůž Santoku a velký kuchařský nůž

+!4<>:02”DEFMMG!

• Designový blok vyrobený z odolného plastu
• Ideální pro bezpečné skladování nožů
• Blok obsahuje 5 nejdůležitějších nožů z řady Functional
Form: okrajovací nůž, snídaňový nůž, nůž Santoku, velký
kuchařský nůž a nůž na pečivo

vé
No

Plastový blok se třemi noži
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1057553

EAN

Délka:

Plastový blok s pěti noži

vé
No

Staré obj. č. -

Obj. č.

vé
No

Výška: 37,1 cm

+!4<>:02"DEFMHL!

• Designový blok vyrobený z bambusu a plastu
• Ideální pro bezpečné skladování nožů
• Blok obsahuje 5 nejdůležitějších nožů z řady Functional
Form: okrajovací nůž, snídaňový nůž, nůž Santoku, velký
kuchařský nůž a nůž na pečivo

Bambusový blok se třemi noži

Výška: 37,1 cm

1057552

EAN

Délka:

Obj. č.

vé
No

Výška: 37,1 cm

Staré obj. č. -

• Odolná ocílka pro naostření nožů

Bambusový blok s pěti noži
Výška: 37,1 cm

1057549

Délka:

20,2 cm

Šířka:

1,2 cm

Obj. č.
Hmotnost:1,07 kg

Balení ks:

6

1057555

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 3.6 cm

Obj. č.

EAN

Functional Form příslušenství

+!4<>:02”DEGDDJ!

• Designový blok vyrobený z odolného plastu
• Ideální pro bezpečné skladování nožů
• Blok obsahuje 3 nejdůležitější nože z řady Functional Form:
okrajovací nůž, nůž Santoku a velký kuchařský nůž

Magnetický držák na nože, 32 cm
Výška: 2,7 cm

Délka:

41 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,3 kg

Obj. č.
Balení ks:

5

1001483

Staré obj. č. 854122

EAN

FUNCTIONAL FORM

*!7:<26B"IHEF2D!

Sada bambusových prkének na krájení
Délka:

35 cm

Šířka:

25 cm

Hmotnost:2.015 kg Balení ks:

6

vé
No

35 cm

Šířka:

25 cm

Hmotnost:0.883 kg Balení ks:

6

+!4<>:02"DEFMII!

Staré obj. č. -

+!4<>:02"DEGIHM!

Délka:

34.6 cm

Šířka:

24.6 cm

Obj. č.

Hmotnost:0.387 kg Balení ks:

6

1059231

Staré obj. č. -

EAN

• Oboustranné krájecí prkénko
• Strana s drážkami je ideální pro krájení chleba
• Vyrobeno z bambusu
• Povrch je ošetřen lněným olejem

Náhradní plastová prkénka, 3 ks

+!4<>:02"DEGIIJ!

• Tři náhradní plastová kuchyňská prkénka k doplnění sady
bambusových kuchyňských prkének

vé
No

Ostřič na nože Roll-Sharp™, bílý
Výška: 3,7 cm

1059230

EAN

Délka:

Obj. č.

vé
No

Výška: 0.45 cm

Staré obj. č. -

Třídílná sada na krájení
• Prkénko na krájení chleba a jiného pečiva s drážkami
• Ploché prkénko na krájení s vyměnitelnou plastovou deskou
• Prkénka mají silikonové protiskluzové nožičky a patku pro
snadné uložení
• Prkénka jsou vyrobena z bambusu, povrch je ošetřen
lněným olejem

Bambusové prkénko na krájení chleba
Výška: 1.5 cm

1057550

Délka:

23,6 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost:0,07 kg

Obj. č.
Balení ks:

5

1014214

Staré obj. č. 102656

EAN

Výška: 3.8 cm

Obj. č.

EAN

• 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

+!4<>:01"DFJIJH!

• Bezpečný a snadno použitelný pomocník pro ostření nožů
• Vhodný pro praváky i leváky
• Keramické ostřící kotoučky s dlouhou životností
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FUNCTIONAL FORM

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

Snadno se používá
Bezpečné a pohodlné držadlo Softgrip™

92

Snadno se skladuje
Jednoduché uložení, díky skládacímu
provedení

Snadno se čistí
Snadno udržovatelný povrch

FUNCTIONAL FORM

Lžíce
Výška: 37,2 cm

Obj. č.
Délka:

4 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

6

1027299

Staré obj. č. -

EAN

Functional Form™ pomůcky

+!4<>:02"DDMJJI!

Lopatka
Výška: 37,3 cm

Obj. č.
Délka:

4,9 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

6

1027300

Staré obj. č. -

EAN

• Pružné silikonové okraje snadno vytřou každé nádobí
• Lze využít i jako měrku pro 1 lžičku, 1 lžíci a 0,5 dcl

+!4<>:02"DDMJKF!

Naběračka na těstoviny
Výška: 36,4 cm

Délka:

3,8 cm

Šířka:

Obj. č.
8 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

6

1027301

Staré obj. č. -

EAN

• Praktické pružné silikonové okraje pro snadné použití
• Ideální velikost a odolný design pro každé vaření

+!4<>:02"DDMJLM!

Děrovaná lžíce
Výška: 37,2 cm

Délka:

4,5 cm

Obj. č.
Šířka:

9,2 cm

Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks:

6

1027302

Staré obj. č. -

EAN

• Silikonová špička naběračky umožňuje setření omáčky
z vnitřních okrajů hrnce
• Integrovaná odměrka pro jednu porci špaget
• Dlouhé plastové zuby pro snadné nabrání těstovin

+!4<>:02"DDMJMJ!

Kleště
Výška: 35,8 cm

Obj. č.
Délka:

2,1 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

6

1027303

Staré obj. č. -

EAN

• Pružné silikonové okraje snadno vytřou každé nádobí
• Otvory jsou vhodné pro slévání a odkapání potravin

+!4<>:02"DDMKDF!

• Praktické silikonové okraje pro přesné uchopení potravin
• Speciální tvar pro snadné použití i na pánvi
• Špičaté konce pro perfektní úchop
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Cedník
Výška: 46 cm

Obj. č.
Délka:

9,9 cm

Šířka:

26 cm

Hmotnost: 0,32 kg

Balení ks:

6

1027304

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDMKEM!

Poklička na pánev
Výška: 40 cm

Délka:

5,6 cm

Obj. č.
Šířka:

30 cm

Hmotnost: 0,22 kg

Balení ks:

6

1027305

Staré obj. č. -

EAN

• Skládací provedení pro snadné skladování
• Může být použit i jako pařák na potraviny do hrnce

+!4<>:02"DDMKFJ!

Lopatka pevná
Výška: 40 cm

Délka:

6,5 cm

Obj. č.
Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

6

1023612

Staré obj. č. -

EAN

• Pro skvělý výsledek smažení bez nepořádku
• Použití na všech velikostech pánví
• Chraňte před přímým ohněm

+!4<>:02"DDIKJJ!

Lis na česnek
Výška: 3,5 cm

Délka:

Obj. č.
16 cm

Šířka:

5 cm

Hmotnost: 0,10 kg

Balení ks:

5

1028361

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro snadné smažení
• Pružný a zaostřený konec je optimální pro obracení palačinek a omelet

+!4<>:02"DEDGHD!

Pevná škrabka
Výška: 2,4 cm

Délka:

26,7 cm

Obj. č.
Šířka:

7,8 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

6

1014418

Staré obj. č. 200093

EAN

• Pro efektivní a snadné lisování česneku
• Jednoduché čištění lisu
• Škrabka pro rychlé odstranění česneku z lisu

+!4<>:02"DDDMGL!

• Perfektní pro snadné loupání ovoce a zeleniny
• Softgrip™ rukojeť pro snadné a bezpečné použití
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Otočná škrabka
Výška: 2,6 cm

Délka:

26,7 cm

Obj. č.
Šířka:

7,8 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

6

1014419

Staré obj. č. 200094

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDDMHI!

Škrabka ve tvaru Y
Výška: 2 cm

Délka:

22,9 cm

Obj. č.
Šířka:

7,9 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

6

1016122

Staré obj. č. -

EAN

• Perfektní pro snadné loupání ovoce a zeleniny
• Softgrip™ rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení
• Uchycení čepele ve dvou bodech zajišťuje vysokou odolnost
i při náročném loupání

+!4<>:02"DDEKMM!

Plátkovač na tvrdé sýry
Výška: 30 cm

Délka:

1,7 cm

Šířka:

Obj. č.
8 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

6

1016129

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro loupání dlouhé zeleniny, jako jsou např. okurky
a mrkve
• Softgrip™ rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení

+!4<>:02"DDELJK!

Plátkovač na měkké sýry
Výška: 25,5 cm

Délka:

1,7 cm

Šířka:

8 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

6

1016128

Staré obj. č. -

EAN

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

+!4<>:02"DDELID!

Nůž na sýr
Výška: 31,5 cm

Délka:

Obj. č.
2,3 cm

Šířka:

8,2 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

5

1015987

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro plátkování měkkých sýrů, jako je např. eidam
nebo čedar
• Krátká čepel snižuje možnost přilnutí sýru k čepeli

+!4<>:02"DDEJEH!

• Ideální pro snadné krájení sýra bez jeho ulpívání na čepeli
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Plátkovač na zeleninu
Výška:

5,9 cm

Délka:

31,8 cm

Šířka:

Obj. č.
8,3 cm

Hmotnost: 0,13 kg

Balení ks:

2

1014416

Staré obj. č. 200092

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDDMFE!

Hrubé struhadlo
Výška:

5,8 cm

Délka:

31,8 cm

Obj. č.
Šířka:

8,3 cm

Hmotnost: 0,11 kg

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:

5,9 cm

Délka:

31,8 cm

Obj. č.
Šířka:

8,3 cm

Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks:

2

1014412

Staré obj. č. 200089

EAN

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

+!4<>:02"DDDLME!

Struhadlo s nádobou
Výška:

21 cm

Délka:

6,2 cm

Šířka:

Obj. č.
8,8 cm

Hmotnost: 0,12 kg

Balení ks:

4

1019530

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro snadné strouhání na jemno
• Chránič prstů pro větší bezpečnost

+!4<>:02"DDHFLL!

Plátkovač na vajíčka
Výška:

16,7 cm

Délka:

5 cm

Šířka:

Obj. č.
12,6 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Balení ks:

4

1016126

Staré obj. č. -

EAN

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

+!4<>:02"DDELGJ!

• Ideální pro tenké a rovnoměrné plátky vajec
• Integrovaná nádoba na skořápky udržuje stůl čistý
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Lis na citrusy
Výška:

5,2 cm

Délka:

Obj. č.
17,4 cm

Šířka:

12,5 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Balení ks:

4

1016125

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDELFM!

Kráječ na jablka
Výška:

8 cm

Délka:

20 cm

Obj. č.
Šířka:

13 cm

Hmotnost: 0,27 kg 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:

25,4 cm

Délka:

2,3 cm

Obj. č.
Šířka:

9,9 cm

Hmotnost: 0,07 kg

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!

Kráječ pizzy
Výška:

2,3 cm

Délka:

Obj. č.
26 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

6

1019533

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro roztírání másla, medu nebo marmelády
• Vroubkované plastové nože pro krájení housek, nebo
croissantů a natírání různých pomazánek

+!4<>:02"DDHGDE!

Salát spinner
Výška:

16,9 cm

Délka:

Obj. č.
25,3 cm

Šířka:

25,3 cm

Hmotnost: 0,54 kg Balení ks:

2

1014433

Staré obj. č. 200097

EAN

• Ideální pro snadné krájení pizzy
• Plastové kolečko je vhodné i na nepřilnavé povrchy

+!4<>:02"DDDMKJ!

• Skvělá pomůcka pro přípravu a servírování čerstvých
a chutných salátů
• Pro efektivní odstřeďování vody ze salátu
• Lze mýt v myčce
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Salátové kleště
Výška: 33 cm

Délka:

3 cm

Obj. č.
Šířka:

7,5 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

4

1014434

Staré obj. č. 200098

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDDMLG!

Metla
Výška: 34,1 cm

Obj. č.
Délka:

6,5 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

6

1014437

Staré obj. č. 200101

EAN

• Perfektní pro přípravu a servírování salátu
• Snadno se rozloží na dvě samostatné lžíce

+!4<>:02"DDEDED!

Spirálová metla
Výška: 6,1 cm

Délka:

34,5 cm

Obj. č.
Šířka:

7,8 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

6

1014438

Staré obj. č. 200102

EAN

• Ideální pro snadné šlehání
• Zejména vhodná pro šlehání krémů a omáček

+!4<>:02"DDEDFK!

Metlička se silikonovým povrchem
Výška: 35,6 cm

Délka:

7 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1023613

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro snadné šlehání
• Zejména vhodná pro šlehání krémů a omáček

+!4<>:02"DDIKKG!

Mašlovačka se silikonovými vlákny
Výška: 27 cm

Délka:

1,9 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,05 kg

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!

• Silikonová mašlovačka pro snadné pečení
• Vlákna mají speciální tvar pro lepší zachycení tekutin
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Stěrka na těsto
Výška: 34,9 cm

Délka:

1,6 cm

Obj. č.
Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Balení ks:

6

1023615

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDIKMK!

Pinzeta na ryby
Výška: 3,7 cm

Délka:

22,1 cm

Obj. č.
Šířka:

7,6 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Balení ks:

6

1003023

Staré obj. č. 858185

EAN

• Pro snadné pečení
• Asymetrický tvar umožňuje snadno dosáhnout do různých
míst

*!7:<26B”ILELIE!

Clip-Sharp™ ostřič nůžek
Výška: 17,5 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka:

10,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,06 kg

Balení ks:

6

1000812

Staré obj. č. 859600

EAN

• Nerezová ocel zajišťuje stabilní držení a pevné uchopení
rybích kostí

+!4;?01"MJDDKL!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Snadno použitelný ostřič pro pravostranné nůžky
• Zajišťuje optimální střižné ostří a dlouhou životnost vašich
nůžek
• Snadno se čistí
• Lze mýt v myčce
• Není vhodný pro entlovací nůžky, vroubkované, žiletkové
a zakřivené čepele
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FUNCTIONAL FORM

Pro snadné střihání
v domácnosti
Vlastnosti
a výhody
Ostré čepele
Fazetový brus zajišťuje vynikající
střižný výkon a dlouhodobou
ostrost čepelí.
Ergonomický design
Držadla jsou ergonomicky
tvarovaná a vysoce komfortní.
Ideální nástroj
Univerzální nůžky jsou ideální pro
všestranné stříhání v domácnosti.
Kvalitní materiály
Vyrobeny z vysoce kvalitní
nerezové oceli zabezpečující
maximální odolnost nůžek.

Vyrobeno
100

ve Finsku

FUNCTIONAL FORM

Univerzální nůžky velké 24 cm, bílé
Výška: 32 cm

Délka:

2,3 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1020414

Staré obj. č. -

EAN

Functional Form™ nůžky

+!4<>:02"DDHLMM!

Univerzální nůžky 21 cm, bílé
Výška: 1,4 cm

Délka:

27 cm

Šířka:

8,6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,1 kg

Balení ks:

6

1020412

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Dlouhé, tuhé čepele z nerezové oceli pro snadné střihání
více vrstev různých materiálů najednou
• Ergonomicky navržená velká držadla zajišťují pohodlí
a dobré držení
• Pro praváky
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Vyrobeno ve Finsku

+!4<>:02"DDHLKI!

Univerzální nůžky 17 cm, bílé
Výška: 25,5 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

10

1020413

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Ideální pro různé druhy střihání doma, ve škole a v kanceláři,
jak tlustých tak tenkých materiálů
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhotrvající ostrost
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomicky navržená velká držadla zajišťují pohodlí
a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4<>:02"DDHLLF!

Univerzální nůžky velké 24 cm, černé
Výška: 32 cm

Délka:

1,9 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Obj. č.
Balení ks:

10

1019198

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Kompaktní nůžky s dlouhými čepelemi pro střihání lehkých
materiálů a papíru
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhotrvající ostrost
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomicky navržená velká držadla zajišťují pohodlí
a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4;?09"MJEJIK!

Univerzální nůžky 21 cm, černé
Výška: 27,5 cm

Délka:

9 cm

Šířka:

1,5 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1019197

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Dlouhé, tuhé čepele z nerezové oceli pro snadné střihání
více vrstev různých materiálů najednou
• Ergonomicky navržená velká držadla zajišťují pohodlí
a dobré držení
• Pro praváky
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Vyrobeno ve Finsku

+!4;?09"MIEJIL!

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Ideální pro různé druhy střihání doma, ve škole a v kanceláři,
jak tlustých tak tenkých materiálů
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhotrvající ostrost
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomicky navržená velká držadla zajišťují pohodlí
a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

101

Univerzální nůžky 17 cm, černé
Výška: 25,5 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,5 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Obj. č.
Balení ks:

10

1020415

Staré obj. č. -

EAN

FUNCTIONAL FORM

+!4<>:02"DDHMDI!

Sada univerzálních nůžek 21 cm, černé a bílé
Výška: 1,4 cm

Délka:

27 cm

Šířka:

8,6 cm

Hmotnost: 0,1 kg

Balení ks:

Obj. č.
6

1026065

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Kompaktní nůžky s dlouhými čepelemi pro střihání lehkých
materiálů a papíru
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhotrvající ostrost
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomicky navržená velká držadla zajišťují pohodlí
a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4<>:02"DDLHJD!

Nůžky na ryby
Výška: 2,5 cm

Délka:

Obj. č.
29 cm

Šířka:

9,2 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Balení ks:

5

1003032

Staré obj. č. 859912

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Ideální pro různé druhy střihání doma, ve škole a v kanceláři,
jak tlustých tak tenkých materiálů
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhotrvající ostrost
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomicky navržená velká držadla zajišťují pohodlí
a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4;?01"MMEFKD!

Nůžky kuchařské
Výška: 2,5 cm

Délka:

29 cm

Obj. č.
Šířka:

9,2 cm

Hmotnost: 0,2 kg

Balení ks:

5

1003033

Staré obj. č. 859975

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Silné čepele se zoubkováním pro kuchání a střihání ryb,
odstraňováním šupin
• Zámek nůžek ovládaný palcem ruky, nastavitelný přítlak
čepelí
• Držadlo Softgrip™ s okem pro prsty, pro praváky i leváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4;?01"MMKILJ!

Nůžky kuchyňské
Výška: 25,2 cm

Délka:

1,7 cm

Obj. č.
Šířka:

8,8 cm

Hmotnost: 0,1 kg

Balení ks:

5

1003034

Staré obj. č. 859977

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Silné profilované zahnuté čepele pro stahování, střihání
a úpravu drůbeže a zvěřiny
• Zámek nůžek ovládaný palcem ruky, nastavitelný přítlak
čepelí
• Držadlo Softgrip™ s okem pro prsty, pro praváky i leváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4;?01"MMKKKK!

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Silné ostré čepele se zoubkovaným spodním ostřím pro
snadné střihání
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Držadlo Softgrip™ s okem pro prsty, pro praváky i leváky
• Integrovaný otvírák PET lahví
• Vyrobeno ve Finsku
102

Cuts + More multifunkční nůžky
Výška: 30,3 cm

Délka:

3 cm

Šířka:

12 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0,189 kg Balení ks:

3

1000809

Staré obj. č. 715692

EAN

CUTS & MORE

26411507156925

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:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Ty nejlepší víceúčelové nůžky pro praváky, dodávané
s praktickým pouzdrem
• Solidní 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
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FUNCTIONAL FORM

Salátová sada, matové provedení
Výška: 3,3 cm

Délka:

28,2 cm

Šířka:

11 cm

Hmotnost: 0,13 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1002960

Staré obj. č. 856222

EAN

Functional Form™ příbory

*!7:<26B"IJFFFI!

Servírovací sada, 2 ks, matové provedení
Výška: 4,9 cm

Délka:

28,2 cm

Šířka:

11 cm

Hmotnost: 0,13 kg

Balení ks:

Obj. č.
6

1002959

Staré obj. č. 856220

EAN

• Vysoce kvalitní nerezová ocel
• Lze mýt v myčce na nádobí
• Salátová lžíce a vidlice, 2 ks celkem

*!7:<26B"IJFFDE!

Sada příborů, 16 ks, matové provedení
Výška: 5,6 cm

Délka:

24,8 cm

Šířka:

16,1 cm

Hmotnost: 0,78 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1002958

Staré obj. č. 856216

EAN

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

*!7:<26B"IJFEJH!

Sada příborů, 24 ks, matové provedení
Výška: 4,5 cm

Délka:

42,8 cm

Šířka:

25,2 cm

Hmotnost: 1,17 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1002961

Staré obj. č. 856224

EAN

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

*!7:<26B"IJFFHM!

Sada příborů, 24 ks, lesklé provedení
Výška: 4,5 cm

Délka:

42,8 cm

Šířka:

25,2 cm

Hmotnost: 1,17 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1002949

Staré obj. č. 856124

EAN

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

*!7:<26B"IJEFHF!

• Vysoce kvalitní nerezová ocel
• Lze mýt v myčce na nádobí
• Dárková sada se 4 druhy příborů, 24 ks celkem
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100 %
Radosti
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Edge nože

Moderní všestranný nůž
s nepřilnavým povrchem

Nože Fiskars Edge mají elegantní, moderní design a inovativní
vlastnosti. Speciální povlak čepele poskytuje mnohem více,
než jen atraktivní černý povrch nože - usnadňuje krájení
i údržbu.

EDGE

Edge nože
vlastnosti a výhody

Vysoká nepřilnavost,
snadné krájení a čištění.

Pevná a silná čepel pro lepší
krájení
Vysoce kvalitní japonská nerezová
ocel a ztenčující výbrus zaručují
dlouhotrvající ostrost čepele.
Ergonomický design
• Snadno se drží pravou i levou
rukou
• Rukojeť umožňuje nůž uchopit
blíže u čepele
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Účinné a snadné čištění
Ochranný nepřilnavý povlak z PTFE
zabraňuje korozi a přilepení potravin
na čepel.
Pevná rukojeť
Pevné a nárazuvzdorné držadlo
z ABS plastu se snadno udržuje
čisté.

EDGE

Loupací nůž, 8 cm
Výška: 2 cm

Délka:

33,5 cm

Obj. č.
Šířka:

6,5 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

5

1003091

Staré obj. č. 978301

EAN

Edge nože

+!4<>:09"KLGDEL!

Snídaňový nůž, 13 cm
Výška: 2 cm

Délka:

33,5 cm

Šířka:

Obj. č.
6,5 cm

Hmotnost: 0,06 kg

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
• Ochranná nepřilnavá vrstva PTFE zabraňuje ulpívání potravin
na čepeli nože

+!4<>:09"KLGDHM!

Deba nůž, 12 cm
Výška: 2 cm

Délka:

33,5 cm

Obj. č.
Šířka:

6,5 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

5

1003096

Staré obj. č. 978326

EAN

• Středně velký víceúčelový nůž s pilkovitým ostřím je skvělou
volbou pro krájení potravin se slupkou, nebo kůrkou jako
jsou rajčata či steaky
• Vhodný i jako příborový nůž
• Ochranná nepřilnavá vrstva PTFE zabraňuje ulpívání potravin
na čepeli nože

+!4<>:09"KLGFJE!

Kuchařský nůž, 15 cm
Výška: 2 cm

Délka:

37,2 cm

Šířka:

Obj. č.
7,5 cm

Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks:

5

1003095

Staré obj. č. 978311

EAN

• Nůž asijského typu pro krájení středně velkých potravin
• Ochranná nepřilnavá vrstva PTFE zabraňuje ulpívání potravin
na čepeli nože

+!4<>:09"KLGEEK!

Kuchařský nůž, 19 cm
Výška: 2,5 cm

Délka:

42,5 cm

Šířka:

Obj. č.
7,5 cm

Hmotnost: 0,12 kg

Balení ks:

5

1003094

Staré obj. č. 978308

EAN

• Robustní nůž se širokým, silným ostřím
• Ideální pro krájení středně velkých potravin
• Ochranná nepřilnavá vrstva PTFE zabraňuje ulpívání potravin
na čepeli nože

+!4<>:09"KLGDLK!

• Velký nůž s vysokou silnou čepelí
• Všestranný nůž pro krájení masa, zeleniny a sekání bylinek
• Ochranná nepřilnavá vrstva PTFE zabraňuje ulpívání potravin
na čepeli nože
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Santoku nůž, 17 cm
Výška: 2,5 cm

Délka:

36,5 cm

Obj. č.
Šířka:

9,2 cm

Hmotnost: 0,13 kg

Balení ks:

5

1003097

Staré obj. č. 978331

EAN

EDGE

+!4<>:09"KLGGEI!

Nůž na pečivo, 23 cm
Výška: 2 cm

Délka:

43 cm

Šířka:

Obj. č.
7,5 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Balení ks:

5

1003093

Staré obj. č. 978305

EAN

• Nůž asijského typu se širokou čepelí vhodný pro přípravu
masa, ryb a zeleniny
• Ochranná nepřilnavá vrstva PTFE zabraňuje ulpívání potravin
na čepeli nože

+!4<>:09"KLGDIJ!

Ostřič Roll-Sharp™, černý
Výška: 23,3 cm

Délka:

3,7 cm

Šířka:

8,8 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,09 kg

Balení ks:

6

1003098

Staré obj. č. 978700

EAN

• Nůž má dlouhé pilkovité ostří vhodné pro krájení chleba
a jiného pečiva
• Ochranná nepřilnavá vrstva PTFE zabraňuje ulpívání potravin
na čepeli nože

+!4<>:09"KLKDDM!

Blok s 5 noži
Výška: 8 cm

Délka:

Obj. č.
38,7 cm

Šířka:

18,7 cm

Hmotnost: 1,61 kg

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 rozebere pro čištění
• Je také vhodný pro ostření masivních čepelí, jako mají velké
kuchyňské nože a sekáčky

+!4<>:09"KLKMEK!

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Blok s noži, 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

100 %
Radosti
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Technické informace

Nože
Produktová řada

Materiál čepele

Tloušťka čepele

Functional Form

Japonská nerezová ocel

Malá: 1,1 mm

Edge

Japonská nerezová ocel

Malá: 1,3 mm

Brusný úhel

Materiál držadla

Brus

Instrukce k čištění

Velká: 1,7 mm

30+/-4

Softouch™

Taper

Vhodné do myčky

Velká: 2,3 mm

30+/-4

ABS Plastic

Taper

Vhodné do myčky *

* Edge nože jsou potaženy vrstvou PTFE pro snadnou údržbu.

Nůžky
Produktová řada

Instrukce k čištění

Materiál

Tvrdost

Softgrip™

Classic

Vhodné do myčky

Švédská ocel Sandvik

HRC 57

-

Functional Form

Vhodné do myčky

Švédská ocel Sandvik

HRC 57

•

Functional Form černé a bílé

Vhodné do myčky

Švédská ocel Sandvik

HRC 57

-

Poznámky
*

* 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

Nádobí
Produktová řada

Instrukce k čištění

Materiál

Povrch

Teplota v troubě

Varná deska

Functional Form pánve

Vhodné do myčky

Hliník

Hardtec

max 150 °C

Všechny

Functional Form rendlíky a hrnce

Vhodné do myčky

Nerezová ocel

-

max 150 °C

Všechny

Příbory
Produktová řada

Materiál

Instrukce k čištění

Functional Form

Japonská nerezová ocel

Vhodné do myčky-
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Poznámky

Péče a údržba

Péče a údržba

Nože
Sortiment nožů Fiskars nabízí nože s rozličnými materiály
čepelí a držadel pro různé druhy krájení. Držadla nožů Fiskars
jsou vstřikována přímo na čepele a tím se zaručí dokonale
těsný spoj, který zabraňuje usazení bakterií mezi čepelí
a držadlem. Materiály a spojení držadel umožňují bezpečné
krájení mokrou i mastnou rukou. Mnoho nožů Fiskars má také
velkou zarážku prstů, která minimalizuje jakékoli riziko sklouznutí prstů 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 dodržíte, že budete vždy krájet 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.

Ostřič položte na rovný povrch a nožem projíždějte tam a zpět asi
15-20krát. Díky tomu jednoduše zaručíte správný úhel ostří. Je velmi
důležité táhnout nůž i směrem k sobě, aby se naostřil z obou stran. Ať
už zvolíte první, či druhou metodu, nůž poté vždy omyjte teplou vodou
a osušte.

ČIŠTĚNÍ

Většina nožů Fiskars se může mýt v myčce. Nože Norr a Royal by se
měly mýt jen ručně. 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 cyklu otřít suchým hadříkem.
Pokud se na vašem noži objeví stopy rzi, můžete je odstranit běžnými
prostředky na čištění oceli.

SKLADOVÁNÍ

Naopak měkčí nože se velmi lehce naostří, rychleji se však otupí
a musí se tedy ostřit častěji, avšak toto ostření je snazší.
Díky své vysoké kvalitě nože Fiskars zůstávají ostré dlouho po
nabroušení. Broušení nožů je snadné, když použijeme ostřič Fiskars
Roll-Sharp™ nebo Fiskars ocílku. Používání ocílky vyžaduje cvik. Nože
Fiskars mají úhel ostří 30 stupňů, a proto je nutné táhnout s čepelí
po ocílce ve sklonu 15 stupňů pro každou stranu, a to opakovaně.
Táhněte s nožem dlouhými, rovnými tahy. Případně použijte ostřič
Fiskars Roll-Sharp™ pro rychlý výsledek.
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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.

Péče a údržba

Nůžky

Příbory

Čepele všech nůžek Fiskars jsou zapuštěné přímo do
držadel, což zajišťuje skvělé utěsnění a tím chrání před tvorbou prasklin a vznikem bakterií. Naše držadla jsou vyrobena
z nárazu odolného 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 polybutylen-tereftalátu
(PBT), plastu, který se dá efektivně sterilizovat pomocí gama 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

V myčkách se může někdy nacházet malé množství rzi a to
se může při mycím cyklu rozptýlit. Tyto skvrny pochází buď ze
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.

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.
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Péče a údržba

Nádobí
Fiskars používá odolné materiály vysoké kvality a investuje
nepřetržitě do výzkumu a vývoje nejlepšího nádobí.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
H L I N Í K A N E R E ZOVÁ O C E L P R 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, aby se zvýšila jeho 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. Nádobí s bakelitovými držadly
lze dát do trouby jen do teploty 150 °C. Nádobí s držadly z nerezové
oceli jsou vhodné pro použití v troubě až do 250 °C.

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 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. Všechno nádobí se může 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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_
! Veškeré nádobí Fiskars je zdravotně nezávadné při kontaktu s potravinami.
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Fiskars utváří svět již od roku 1649. Naše nůžky nastříhaly miliony metrů látek.
Naše sekery posekaly miliony stromů. Naše nože nařezaly miliony kousků
pečiva. Naše pánve usmažily miliony pečlivě namarinovaných steaků - to vše se
100% úspěchem.

K U C H Y N Ě | Z A H R A DA | R U Č N Í PR ÁC E | Š I T Í | Š KO L A A K A N C E L Á Ř

FISKARS Polska Sp. z o.o., odštěpný závod v České republice
Vídeňská 1764/158
148 00 Praha 4 - Kunratice
Česká republika
Telefon: +420 246 083 251
E-mail: office-cz@fiskars.com

