
Príbor VICTORIA

51,50 €

Pekáče s poklopom  
GrandCHEF

od 37,90 €

Poháre na červené víno   
CHARLIE 450 ml, 6 ks

15,20 €

jeseň/zima 
katalóg

česká značka s nápadmi

Tescoma je partnerom progamu



Nádoba  
na smotanu  
GUSTITO
Kód 386466
5,50 €

Šálka na espresso 
GUSTITO, 
s podšálkou 
Kód 386420
5,50 €

Miska štvorcová 
GUSTITO 

14 × 14 cm
Kód 386042

5,30 €

Viete, že... 
čokoláda navodzuje pocit šťastia, ukľudňuje a pôsobí  
ako afrodiziakum? Kvalitná horká čokoláda chráni srdce  
a obehový systém, znižuje krvný tlak a lieči kašeľ.  
Kakao vďaka vysokému obsahu magnézia a kália  
pôsobí blahodárne na nervovú sústavu a zvyšuje  
výkonnosť, preto je obľúbené tiež u športovcov  
aj ťažko pracujúcich, vrátane vojakov.  
Medzinárodný deň čokolády sa oslavuje  
13. septembra. Najviac tejto pochúťky sa  
predáva na letisku v Bruseli.

Čokoládové  
fondue GUSTITO,  
pre 4 osoby
Kód 386396
21,80 €

17,40 €

Etažérka 3-poschodová 
GUSTITO
Kód 386140
26,50 €

21,20 €

a harmónie
Viac chutí

Nehltajte zákusky pri televízore, ale radšej si ich 
v kľude vychutnajte a užite si sladké spoločné 
chvíle. Každý predsa vie, že jeme aj očami...

Kávovar 
MONTE CARLO, 
2 šálky
Kód 647102
32,60 €

25,90 €

Porcelánový riad

Charmant
od 8,90 €

darček

darček

Šálka na espresso 
CHARMANT, s tanierikom
Kód 388770
11,50 €



Kávovar 
MONTE CARLO, 
2 šálky
Kód 647102
32,60 €

25,90 €

Porcelánový riad 
CHARMANT

zelená 

ružová 

biela 

Oválny podnos 36 cm 
Kód 388756. 22,90 €

Kanvica na čaj 800 ml
Kód 388780. 39,90 €

Limitovaná edícia

Porcelánový riad

Charmant
 novinka od 8,90 €

Plytký tanier ∅ 26 cm 
Kód 388752. 18,90 €

Šálka na espresso 
CHARMANT, s tanierikom
Kód 388770
11,50 €

Šálka na čaj CHARMANT, 
s tanierikom
Kód 388772
16,90 €

Hrnček CHARMANT
Kód 388774
10,90 €

Dezertný tanier CHARMANT
¤ 19 cm
Kód 388750
11,60 €

Miska CHARMANT 
∅ 12 cm. Kód 388760. 8,90 €
∅ 12 cm. Kód 388762. 12,90 €



Desať hrnčekov, jedna podšálka
Štíhle elegantné tvary línie Slim a klasické oblé tvary línie Belly, celkom desať šálok  
a hrnčekov, ktoré pasujú na rovnakú podšálku. Konečne nemusíte hľadať ten 
správny pár a tiež ušetríte peniaze - kúpite si len toľko podšálok, koľko používate. 
Vyrobené z prvotriedneho porcelánu.

ALL FIT ONE

Šálka na espresso 
CREMA, s podšálkou
Kód 387120
4,40 €  3,40 €

Cukornička 
CREMA
Kód 387154
6,80 €  5,10 €

Crema

gustito
12

13
14

15

16

17

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

od 3,00 €

Porcelán GUSTITO
1. 14 × 10 cm. Kód 386062. 5,70 €  
 17 × 12 cm. Kód 386064. 8,80 €  
 20 × 15 cm. Kód 386066. 11,00 € 
2. 25 × 25 cm. Kód 386114. 15,40 €  12,30 €
3. ∅ 8 cm. Kód 386078. 3,00 €  
 ∅ 10 cm. Kód 386080. 3,90 €  
 ∅ 12 cm. Kód 386082. 5,50 € 
4. 14 × 14 cm. Kód 386042. 5,30 € 
 17 × 17 cm. Kód 386044. 8,30 €

5. 38 × 16 cm. Kód 386122.
 15,40 €  12,30 €
6. 38 × 16 cm. Kód 386124.
 17,60 €  13,90 €
7. 24 × 7 cm. Kód 386020. 6,10 €
8. 24 × 7 cm. Kód 386022. 7,90 €
9. 12 × 10 cm. Kód 386016. 5,50 €
10. 12 × 7 cm. Kód 386010. 3,80 €
11. 12 × 10 cm. Kód 386014. 5,00 €

Jeden dizajn, 
mnoho možností
V elegantnej línii snehobieleho 
porcelánu GUSTITO bude 
vaše pohostenie vždy vyzerať 
perfektne. Kombinujte misky  
a podnosy podľa vlastnej 
fantázie, GUSTITO má na každú 
dobrotu správny tvar aj veľkosť.

12.  Elektrický mlynček na soľ  
VITAMINO. Kód 642779. 26,40 €  20,90 €

13.  Elektrický mlynček na korenie  
VITAMINO. Kód 642778.  26,40 €  20,90 €

14.  Nádoba na olej VITAMINO 
250 ml. Kód 642772. 8,10 €

15.  Sklenené misy GIRO 
∅ 12 cm. Kód 389212. 2,90 €  2,30 €  
∅ 16 cm. Kód 389216. 4,60 €  3,60 € 
∅ 20 cm. Kód 389220. 5,90 €  4,70 €  
∅ 24 cm. Kód 389224. 8,80 €  6,90 € 
∅ 28 cm. Kód 389228. 11,90 €  9,50 €

16.  Kliešte na šalát GrandCHEF 
Kód 428729. 13,80 €  10,90 €

17. Prestieranie FLAIR FRAME  
 45 × 32 cm, červená  
 Kód 662095. 4,10 €  3,20 € 
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Univerzálna
podšálka
Kód 387550
2,80 €  2,20 €

Desať hrnčekov, jedna podšálka
Štíhle elegantné tvary línie Slim a klasické oblé tvary línie Belly, celkom desať šálok  
a hrnčekov, ktoré pasujú na rovnakú podšálku. Konečne nemusíte hľadať ten 
správny pár a tiež ušetríte peniaze - kúpite si len toľko podšálok, koľko používate. 
Vyrobené z prvotriedneho porcelánu.

Rovnaká podšálka  
pre všetky hrnčeky

Šálka na espresso
Slim. Kód 387540. 
2,60 €  1,80 €
Belly. Kód 387560. 
2,70 €  1,90 €

Šálka na cappuccino
Slim. Kód 387542. 
3,50 €  2,80 €
Belly. Kód 387562. 
3,60 €  2,90 €

Šálka na čaj
Slim. Kód 387544.
4,40 €  3,50 €
Belly. Kód 387564.
4,50 €  3,60 €

Hrnček
Slim. Kód 387546. 
4,40 €  3,50 €
Belly. Kód 387566. 
4,50 €  3,60 €

Hrnček na latte
Slim. Kód 387548
Belly. Kód 387568
6,30 €  4,90 €

ALL FIT ONE

Kanvica  
na čaj a kávu TEO 
0,6 l. Kód 646632. 17,60 €  13,90 € 
1 l. Kód 646634. 22,00 €  17,60 € 

Rýchlovarná 
kanvica
GrandCHEF 1,7 l
Kód 677816

47,80 €

Šálka na espresso 
CREMA, s podšálkou
Kód 387120
4,40 €  3,40 €

Hrnček CREMA
Kód 387132
4,70 €  3,70 €

Hrnček na kávu 
latte CREMA
Kód 387136
6,80 €  5,40 €

Nádoba na smotanu 
CREMA
Kód 387150
5,90 €  4,70 €

Kanvica na čaj
CREMA 1,4 l
Kód 387162
22,50 €  16,90 €

Šálka na cappuccino 
CREMA, s podšálkou
Kód 387124
7,10 €  5,70 €

Šálka raňajková  
CREMA, s podšálkou
Kód 387128
8,90 €  6,90 €

Cukornička 
CREMA
Kód 387154
6,80 €  5,10 €

Nežná
Crema

Sklenený hrnček 
CREMA 400 ml  
Kód 306270
3,40 €  2,50 €

Sklenený hrnček  
latte macchiato  
CREMA 300 ml  
Kód 306275
3,60 €  2,70 €

Čisté línie, zaoblené tvary, 
nadčasový dizajn, elegantný štýl... 

novinka 

Výrobok získal 
ocenenie

Rýchla 
a šik!

5. 38 × 16 cm. Kód 386122.
 15,40 €  12,30 €
6. 38 × 16 cm. Kód 386124.
 17,60 €  13,90 €
7. 24 × 7 cm. Kód 386020. 6,10 €
8. 24 × 7 cm. Kód 386022. 7,90 €
9. 12 × 10 cm. Kód 386016. 5,50 €
10. 12 × 7 cm. Kód 386010. 3,80 €
11. 12 × 10 cm. Kód 386014. 5,00 €

12.  Elektrický mlynček na soľ  
VITAMINO. Kód 642779. 26,40 €  20,90 €

13.  Elektrický mlynček na korenie  
VITAMINO. Kód 642778.  26,40 €  20,90 €

14.  Nádoba na olej VITAMINO 
250 ml. Kód 642772. 8,10 €

15.  Sklenené misy GIRO 
∅ 12 cm. Kód 389212. 2,90 €  2,30 €  
∅ 16 cm. Kód 389216. 4,60 €  3,60 € 
∅ 20 cm. Kód 389220. 5,90 €  4,70 €  
∅ 24 cm. Kód 389224. 8,80 €  6,90 € 
∅ 28 cm. Kód 389228. 11,90 €  9,50 €

16.  Kliešte na šalát GrandCHEF 
Kód 428729. 13,80 €  10,90 €

17. Prestieranie FLAIR FRAME  
 45 × 32 cm, červená  
 Kód 662095. 4,10 €  3,20 € 



diamanty  
37 × 18 cm 
Kód 664620

40 × 26 cm  
Kód 664640

liany  
37 × 18 cm  
Kód 664624

40 × 26 cm  
Kód 664644

mikádo  
37 × 18 cm 
Kód 664626

40 × 26 cm 
Kód 664646

kruhy  
37 × 18 cm 
Kód 664628

40 × 26 cm 
Kód 664648

červená

oranžová

lim
etková

sm
aragdová

m
odrá

FANCY HOME
Jedálenský nôž. Kód 398010. 2,70 €  1,90 € / Jedálenská vidlička. Kód 398012.  2,70 €  1,90 €
Polievková lyžica. Kód 398014. 2,70 €  1,90 € / Čajová lyžička. Kód 398016. 2,30 €  1,70 €

Dodajte stolovaniu šmrnc!
Elegancia, ľahkosť a nadčasovosť sa spája v transparentných 

podnosoch GLANCE z odolného plastu, ktorý je vhodný 
pre priamy styk s potravinami. Ich veľkou výhodou 

je nízka váha, pevnosť, odolnosť aj jednoduchá 
umývateľnosť. Sú overeným doplnkom pri servírovaní. 

Podnosy GLANCE majú dve veľkosti a štyri rôzne 
vzory - stolovaniu tak dodajú vždy iný šmrnc.

Z kvalitných nerezových príborov  s rukoväťami v šiestich veselých 
farbách priamo srší pozitívna energia. A keďže ich ponúkame jednotlivo, 
po kusoch aj farbách, môžete si ich sami kombinovať podľa vlastného 
vkusu alebo príležitosti. Na výber máte z atraktívnej bielej, limetkovej, 
oranžovej, červenej, smaragdovej a modrej. 

Pozvite ku stolu

farby biela

37 × 18 cm

5,90 €
40 × 26 cm

8,40 €

Podnosy GLANCE

 novinka 

Príbory 
FANCY HOME
6 farieb

od 1,70 €

Párty vidličky PRESTO, 
20 ks
Kód 420981
3,20 € 

2,40 €



MICHELLE
Kód 391500

VERONICA
Kód 391520

CLARA
Kód 391540

VICTORIA
Kód 391560

Jedálenské príbory,
súprava 24 ks 
rôzne druhy
62,10 € 

51,50 €

Atraktívne balenie 
Luxusný darček, ktorým 
zaručene potešíte!

 Klasické krivky aj minimalistický dizajn, ideálne proporcie.  
 Súpravy príborov z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele. 

Luxusný pôžitok z každého sústa
Jedálenské príbory TOSCANA vás budú sprevádzať celý život! Sú vyrobené 

kovaním z jediného kusu prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, skvele 
padnú do ruky a vyjadria vašu osobnosť aj silu. Masívne prevedenie 

a originálny špičkový dizajn zaraďuje túto súpravu do najvyššej 
kategórie príborov pre stolovanie. 10 rokov záruka.

Jedálenský príbor 
TOSCANA,
súprava 24 ks
Kód 397006
105,20 € 

84,10 €

Dodajte stolovaniu šmrnc!
Elegancia, ľahkosť a nadčasovosť sa spája v transparentných 

podnosoch GLANCE z odolného plastu, ktorý je vhodný 
pre priamy styk s potravinami. Ich veľkou výhodou 

je nízka váha, pevnosť, odolnosť aj jednoduchá 
umývateľnosť. Sú overeným doplnkom pri servírovaní. 

Podnosy GLANCE majú dve veľkosti a štyri rôzne 
vzory - stolovaniu tak dodajú vždy iný šmrnc.

darček

40 × 26 cm

8,40 €

Podnosy GLANCE

 novinka 



Jednoduché, dômyselné, praktické!
Bráňte sa prechladnutiu účinnými zbraňami plnými 
vitamínov. Jednou z nich je aj zázvor. Jednoducho  
a rýchlo ho nastrúhate. Trecím strúhadlom na zázvor 
PRESTO s protišmykovou úpravou. Ale dokáže toho 
oveľa viac! Olúpe koreň zázvoru, nastrúha dužinu 
a súčasne zachytí šťavu. Strúhadlo s cenným 
obsahom potom jednoducho ponoríte do čaju  
alebo vriacej vody a uzdravovanie sa môže začať. 

Trecie strúhadlo 
na zázvor PRESTO
Kód 420198 

5,60 €

Vylúhovacie 
sitko myDRINK 
Kód 646670
5,10 €  3,90 €

Do sitka nasypte 
čaj, nastavte 
intenzitu vylúhovania
a vložte do hrnčeka.

Zásobník 
na čajové vrecká 
myDRINK 
Kód 308888
12,60 €  9,50 €

novinka 

Ideálny tvar pre 
zachytenie celej 
zázvorovej šťavy

Žiaruvzdorné 
borosilikátové sklo

Široké dno pre rýchle 
dosiahnutie varu

Vhodná do mikrovlnnej 
rúry

Pre horúce aj studené 
nápoje

Kvalitnú a praktickú kanvicu z českého borosilikátového skla v zime oceníte doma aj v práci. Vďaka 
šikovnému sitku z tepelne odolného plastu si priamo v kanvici pripravíte ovocné aj bylinkové čaje, šípkový 
či zázvorový odvar a tiež mnoho vynikajúcich alko aj nealko punčov a varených vín. V lete kanvicu MONTE 
CARLO využijete na prípravu a servírovanie osviežujúcich ľadových nápojov. Široké dno kanvice MONTE 
CARLO umožňuje rýchle dosiahnutie varu, priestranné hrdlo uľahčuje čistenie.

Kanvica MONTE CARLO je vhodná na elektrické, sklokeramické aj 
plynové sporáky. V ponuke v červenej, zelenej a antracitovej farbe.

Jednoduché 
čistenie sitka

Kanvica 
MONTE CARLO 1,5 l,  
s vylúhovacím sitkom
Kód 647110
18,00 € 

13,50 €
Monte Carlo

Výrobok získal 
ocenenie

Termoska s hrnčekom 
0,3 l. Kód 318520. 17,60 €  13,90 €  
0,5 l. Kód 318522. 21,30 €  16,90 €  
0,7 l. Kód 318524. 25,10 €  19,90 €  
1,0 l. Kód 318526. 27,30 €  21,90 € 



Jednoduché 
čistenie sitka

Termoska s hrnčekom 
0,3 l. Kód 318520. 17,60 €  13,90 €  
0,5 l. Kód 318522. 21,30 €  16,90 €  
0,7 l. Kód 318524. 25,10 €  19,90 €  
1,0 l. Kód 318526. 27,30 €  21,90 € 

 Zrodené pre dobrodružné 

výpravy
Nerezové termosky CONSTANT sú vysoko účinné, udržia teplo aj 
chlad po dlhú dobu. Pri bežnom zachádzaní  sú nerozbitné.

Termohrnček 
0,4 l. Kód 318534
22,00 €  17,50 € 

Sport termoska so zámkom 
0,3 l. Kód 318530
21,30 €  16,90 €  
0,5 l. Kód 318531
25,10 €  19,90 €

Termoska s dávkovacím uzáverom  
1,2 l. Kód 318512
35,60 €  28,50 €

Termoska  
na potraviny 
1,0 l. Kód 318538
39,70 €  29,90 €

Termosky 
CONSTANT, nerez

od 13,90 €

Termoska
s hrnčekom

CONSTANT CREAM 
0,3 l. Kód 318550. 17,60 €  
0,5 l. Kód 318551. 21,30 € 
0,7 l. Kód 318552. 25,10 €  
1,0 l. Kód 318553. 27,30 € 

novinka 

Sklápacia rukoväť
pre jednoduché 
plnenie a čistenie

Píšťalka 
s bezpečným
otváraním

Čajová kanvica 
PERFECTA Cream
1,5 l
Kód 677454

34,70 €

2,0 l
Kód 677456

38,80 €

Čajová kanvica 
PERFECTA
1,5 l
Kód 677450

30,20 €

2,0 l
Kód 677452

34,50 €

novinka 



Bábovky
ako od babičky
Evergreen medzi múčnikmi sa v našich 
domácnostiach pečie už od 18. storočia.  
A pretože ku klasike patrí aj tradičná forma 
- masívna, hrubostenná, keramická - tu je! 
Kvalitná glazúra s antiadhéznymi vlastnosťami 
zaručí, že upečenú bábovku jednoducho 
vyklopíte, cesto bude rovnomerne prepečené  
s dokonale vypracovanými detailami.
Forma zaujme aj ako krásna štýlová 
dekorácia!

Keramická forma 
bábovka DELÍCIA
∅ 24 cm
Kód 622204
27,80 € 

22,20 €

Formička na včelie 
úliky DELÍCIA
Kód 631640. 2,40 € Stojanček na včelie 

úliky DELÍCIA
Kód 631643. 6,40 €

Včelie úliky poznáme tiež ako osie hniezda, patria k najobľúbenejším koláčikom. S otváracou formičkou, 
tvorítkom dutiniek a vykrajovačom lineckého kolieska si na nich budete môcť pochutnať raz dva.

Krehké, zlepované, s marmeládovým 
očkom... také linecké máme všetci moc 
radi. A presne také jednoducho zvládnete 
s našimi dvojdielnymi vykrajovačmi. 
Pomocou špeciálneho dielu vytvoríte malý 
otvor vždy presne v strede.

Vykrajovače na linecké 
DELÍCIA, tradičné, 6 ks
Kód 630932. 8,80 €  6,90 €

Lahodné linecké

Vykrajovače vianočné na linecké 
koláčiky DELÍCIA, 8 ks
Kód 630912. 5,50 €  4,10 €

Odmerka s lievikom DELÍCIA
0,5 l. Kód 630406. 4,30 €
1 l. Kód 630408. 5,50 €

Digitálna 
kuchynská váha 
ACCURA

500 g
presnosť 0,1 g
Kód 634510
23,50 €   

18,80 €

5 kg
presnosť 1 g
Kód 634512
27,00 €   

21,60 €

15 kg
presnosť 1 g
Kód 634514
31,50 €  

23,90 €

Digitálne minútky 
ACCURA
Kód 634480.
11,20 €  8,90 €

Digitálne minútky 
ACCURA, 3 časy
Kód 634482.
15,90 €  12,70 €

Meria 3 časy súčasne
Čo robiť, keď varíte, pečiete  
a vyprážate súčasne a pri všetkých 
pokrmoch potrebujete postrážiť 
čas? Žiadny problém, minútky 
ACCURA zaznamenajú hneď  
3 rôžne časy naraz.
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druhov 
koláčikov
za jeden deň

Lahodné linecké

Cukrárske košíčky
DELÍCIA 
∅ 6 cm, 60 ks
2,60 €  1,90 €

srdiečka
∅ 4 cm. Kód 630599
∅ 6 cm. Kód 630611

Ak už pečiete cupcakes na detskú párty alebo muffiny len tak ku kávičke, máme pre vás cukrárske 
košíčky pre každú príležitosť - štýlové aj hravé, papierové aj silikónové, malé aj väčšie.

Košíčky pre každú príležitosť

zimné
∅ 4 cm. Kód 630600
∅ 6 cm. Kód 630614

vianočné
∅ 4 cm. Kód 630602
∅ 6 cm. Kód 630616

Razítko na 
sušienky DELÍCIA, 
6 párty dekorov
Kód 630111
12,60 €  9,50 €

Výrobok získal 
ocenenie

Skutočne rýchly šľahač
Dve proti sebe rotujúce metly vyčarujú 
nadýchanú šľahačku, bielkový sneh, 
tekuté cestá aj dresingy. Dlhá rukoväť, 
objem 1000 ml a protišmykové dno sú 
ďaľšie veľké plus!

Ručný šľahač 
DELÍCIA 1000 ml
Kód 630279

17,00 €

Cukrárske mini košíčky 
DELÍCIA 
∅ 4 cm, 100 ks
2,20 €  1,80 €

Odmerka s lievikom DELÍCIA
0,5 l. Kód 630406. 4,30 €
1 l. Kód 630408. 5,50 €

Lis na cesto / 
zdobička  DELÍCIA, 
kovový
Kód 630535
22,50 € 

17,90 €

Ochranný poklop 
DELÍCIA
Kód 630395
6,70 €  5,30 €

Pre misy  
a riad  
∅ 14–28 cm

Misy plastové 
DELÍCIA, 
súprava 3 ks 
žltá alebo biela farba 
Kód 630364. 9,00 €  7,20 €

Misa plastová DELÍCIA 
žltá alebo biela farba 
∅ 18 cm, 1,5 l. Kód 630360. 2,80 €  2,20 €
∅ 22 cm, 2,5 l. Kód 630361. 3,30 €  2,60 €
∅ 28 cm, 5 l. Kód 630362. 4,70 €  3,70 €



SiliconPRIME
Moderné pečenie má meno

vanilkové rožteky 
Kód 629428

12,90 €
oriešky
Kód 629430

12,90 €

Formy DELÍCIA SiliconPRIME

Sú nenáročné na údržbu, odolné a jednoducho sa čistia. 
O čom je reč? O formách na pečenie SiliconPRIME, 
vyrobených z prvotriedneho žiaruvzdorného silikónu. 
Výborne držia tvar, pečenie prebieha rýchlo, rovnomerne 
a bez pripaľovania. Vďaka povrchovej úprave „zamatový 
mat“ múčniky vždy jednoducho vyklopíte. A ešte jednu 
pozitívnu vlastnosť má silikón - formy sú perfektne 
skladné, zrolované zaberajú len minimum miesta. 

1. Radlo. Kód 630020. 4,70 €  3,70 € / 2. Radlo spojovacie. Kód 630021. 5,90 €  4,70 € / 3. Krájacie koliesko. Kód 630022. 4,20 €  3,20 € /  
4. Krájač multifunkčný. Kód 630023. 12,60 €  9,90 € / 5. Vykrajovač koliesok ∅ 4,5 cm. Kód 630039. 4,70 €  3,70 € / 
6. Vykrajovač koliesok ∅ 7 cm. Kód 630040. 5,10 €  3,90 € / 7. Vykrajovač koliesok s vlnitým okrajom ∅ 7 cm. Kód 630011. 5,10 €  3,90 € / 
8. Vykrajovač štvorčekov s vlnitým okrajom 7 cm. Kód 630014. 5,10 €  3,90 € / 9. Mriežkovací valček. Kód 630044. 7,20 €  5,70 €

Mať o koliesko naviac sa niekedy vyplatí :-). Hlavne ak chcete ukrojiť cesto. Radlá a vykrajovače DELÍCIA  
sú vyrobené z odolného plastu, nemusíte sa s nimi báť pracovať ani na kovovom riade.

Mlynček 
na mak HANDY
Kód 643581
37,90 €

28,50 €

V hlavnej úlohe

mak
 Unikátny keramický 
 mechanizmus 

Výrobok získal 
ocenenie

Vykrajovacia 
forma tradičná 
DELÍCIA
Kód 630882
8,90 €  7,10 €

Vykrajovacia 
forma vianočná 
DELÍCIA
Kód 630884
8,90 €  7,10 €

Až 28 kúskov jedným ťahom
Predvianočná doba je hektická a nájsť si čas na pečenie koláčikov je niekedy oriešok. 
S modernou formou vykrojíte celý plech skvelých koláčikov naraz. Rozvaľkané cesto 
položte na plech na pečenie, priložte formu, prejdite valčekom a máte hotovo. Vykrojené 
tvary zostanú na plechu, formu jednoducho zložíte aj so zvyškami cesta.



Podložka na cesto s klipsou
DELÍCIA SiliconPRIME 
50 × 40 cm. Kód 629448. 17,70 €  14,10 €
60 × 50 cm. Kód 629449. 23,80 €  18,90 €

Valček na cesto DELÍCIA,  
drevený, 25 cm, ∅ 6 cm
Kód 630160. 11,90 €  9,50 €

Valček s nastaviteľnou  
hrúbkou cesta DELÍCIA 
Kód 630182. 20,10 €  15,90 €
Nastavením číslice na rukoväti,  
zvoľte, na akú hrúbku od 2 do 8 mm 
chcete cesto rozvaľkať. Pri voľbe „0“ 
funguje ako klasický valček.

Valček s nastaviteľnou výškou DELÍCIA 
50 cm. Kód 630184. 12,80 €  9,90 €
So svojou dĺžkou 50 cm je perfektný  
na veľké pláty cesta alebo marcipánu. 
Dva silikónové krúžky za vás postrážia 
výšku rozvaľkaného cesta –  
3 mm a 5 mm.

Rozbaľte to!

Valček 
na cesto
DELÍCIA
Kód 630030
5,50 €  4,40 €

Valček 
na cesto široký 
DELÍCIA
Kód 630034
5,50 €  4,40 €

v

Sú nenáročné na údržbu, odolné a jednoducho sa čistia. 
O čom je reč? O formách na pečenie SiliconPRIME, 
vyrobených z prvotriedneho žiaruvzdorného silikónu. 
Výborne držia tvar, pečenie prebieha rýchlo, rovnomerne 
a bez pripaľovania. Vďaka povrchovej úprave „zamatový 
mat“ múčniky vždy jednoducho vyklopíte. A ešte jednu 
pozitívnu vlastnosť má silikón - formy sú perfektne 
skladné, zrolované zaberajú len minimum miesta. 

1. Radlo. Kód 630020. 4,70 €  3,70 € / 2. Radlo spojovacie. Kód 630021. 5,90 €  4,70 € / 3. Krájacie koliesko. Kód 630022. 4,20 €  3,20 € /  
4. Krájač multifunkčný. Kód 630023. 12,60 €  9,90 € / 5. Vykrajovač koliesok ∅ 4,5 cm. Kód 630039. 4,70 €  3,70 € / 
6. Vykrajovač koliesok ∅ 7 cm. Kód 630040. 5,10 €  3,90 € / 7. Vykrajovač koliesok s vlnitým okrajom ∅ 7 cm. Kód 630011. 5,10 €  3,90 € / 
8. Vykrajovač štvorčekov s vlnitým okrajom 7 cm. Kód 630014. 5,10 €  3,90 € / 9. Mriežkovací valček. Kód 630044. 7,20 €  5,70 €

1 5 6 7 8 92 3 4

Mať o koliesko naviac sa niekedy vyplatí :-). Hlavne ak chcete ukrojiť cesto. Radlá a vykrajovače DELÍCIA  
sú vyrobené z odolného plastu, nemusíte sa s nimi báť pracovať ani na kovovom riade.

Až 28 kúskov jedným ťahom
Predvianočná doba je hektická a nájsť si čas na pečenie koláčikov je niekedy oriešok. 
S modernou formou vykrojíte celý plech skvelých koláčikov naraz. Rozvaľkané cesto 
položte na plech na pečenie, priložte formu, prejdite valčekom a máte hotovo. Vykrojené 
tvary zostanú na plechu, formu jednoducho zložíte aj so zvyškami cesta.



Varte
 s úsmevom

Súprava riadu 
PRESIDENT, 10 dielov
Kód 780210
239,10 € 

191,00 €

Súprava obsahuje: 
Hrniec s pokrievkou ∅ 22 cm, 5,5 l 
Hrniec s pokrievkou ∅ 18 cm, 3,0 l
Kastról s pokrievkou ∅ 22 cm, 4,0 l
Kastról s pokrievkou ∅ 18 cm, 2,0 l
Rajnica s cediacou pokrievkou ∅ 16 cm, 1,5 l

Nepripáli, nepripečie!
Luxusný kuchynský riad s vysoko kvalitným nepriľnavým povrchom vo  vnútri aj zvonku nádob je ideálny pre každodenné 

intenzívne používanie. Vnútorný povrch riadu s charakterom nelešteného prírodného kameňa sa nezľakne ani kovového náradia  
a rozhodne nič nepripáli. Vonkajší nepriľnavý povrch uľahčuje čistenie. Riad PRESIDENT Stone je aj s pokrievkami vhodný do rúry  

na pečenie a rozumie si so všetkými typmi sporákov vrátane indukčných. Prajeme vám nevšedný zážitok z varenia!

Súprava riadu
PRESIDENT Stone, 8 dielov 
Kód 780310
189,00 € 

149,00 €
Súprava obsahuje:
Hrniec s pokrievkou ∅ 20 cm, 3,0 l
Kastról s pokrievkou ∅ 20 cm, 2,5 l
Kastról s pokrievkou ∅ 18 cm, 1,8 l
Rajnica s pokrievkou ∅ 16 cm, 1,3 l

Panvica hlboká 
PRESIDENT Stone  
s pokrievkou

od 55,40 €
∅ 24 cm. Kód 780352. 55,40 €
∅ 26 cm. Kód 780354. 59,60 €
∅ 28 cm. Kód 780356. 63,90 €

Som nová a rovnako dobrá 
Nedáte dopustiť na jedinečné 
vlastnosti línie PRESIDENT Stone? 
My tiež nie, a preto sme prezidentskú 
rodinu rozšírili o novú členku. 
Hlboká panvica s pokrievkou ovplýva 
rovnakými prednosťami ako jej 
súrodenci, bez obáv sa kamaráti  
s kovovým náradím, všetkými 
typmi sporákov a trúfne si aj do 
rúry. A ani v nej nemajú pripáleniny 
šancu.

novinka 

Súprava riadu AMBITION je vyrobená z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 18/10, jej trojvrstvové sendičové dno 
uľahčuje varenie a významne šetrí energiu. AMBITION má sklenené pokrievky pre jednoduchú kontrolu počas varenia 
a všetky celonerezové úchyty sú dokonale vodotesné, preto z nich ani po umývaní v umývačke nevyteká žiadna voda. 
Stačí sa rozhodnúť medzi rovným alebo oblým tvarom nádob. Súprava riadu je vhodná pre všetky typy sporákov 
vrátane indukčných.

začína v kuchyni
Vôňa domova

Tlakový hrniec ULTIMA+
4,0 l. Kód 702774 
159,90 € 

127,90 €

Podložka rozkladacia 
ONLINE, drevená  
Kód 900854 
8,00 € 

6,40 €
Výrobok získal 
ocenenie

Môže sa 
hodiť



Tlakový hrniec ULTIMA
4,0 l. Kód 702764. 149,00 €  119,00 € 
6,0 l. Kód 702766. 159,00 €  127,00 €
7,5 l. Kód 702767. 169,00 €  136,00 €

Tlakový hrniec ULTIMA DUO
4,0 l a 6,0 l. Kód 702768. 
219,00 €  176,00 €

Univerzálna pokrievka 
pre tlakové hrnce TESCOMA ∅ 22 cm 
Kód 702920. 9,50 €

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+
4,0 l. Kód 701704. 106,00 € 
6,0 l. Kód 701706. 115,00 €
7,5 l. Kód 701708. 124,00 €

Tlakový hrniec MAGNUM
3,5 l. Kód 701130. 57,30 € 
5,0 l. Kód 701150. 61,70 €
7,0 l. Kód 701170. 66,10 € 
8,5 l. Kód 701190. 71,50 €

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ DUO
4,0 l a 6,0 l. Kód 701710. 159,10 €

Nepripáli, nepripečie!
Luxusný kuchynský riad s vysoko kvalitným nepriľnavým povrchom vo  vnútri aj zvonku nádob je ideálny pre každodenné 

intenzívne používanie. Vnútorný povrch riadu s charakterom nelešteného prírodného kameňa sa nezľakne ani kovového náradia  
a rozhodne nič nepripáli. Vonkajší nepriľnavý povrch uľahčuje čistenie. Riad PRESIDENT Stone je aj s pokrievkami vhodný do rúry  

na pečenie a rozumie si so všetkými typmi sporákov vrátane indukčných. Prajeme vám nevšedný zážitok z varenia!

Som nová a rovnako dobrá 
Nedáte dopustiť na jedinečné 
vlastnosti línie PRESIDENT Stone? 
My tiež nie, a preto sme prezidentskú 
rodinu rozšírili o novú členku. 
Hlboká panvica s pokrievkou ovplýva 
rovnakými prednosťami ako jej 
súrodenci, bez obáv sa kamaráti  
s kovovým náradím, všetkými 
typmi sporákov a trúfne si aj do 
rúry. A ani v nej nemajú pripáleniny 
šancu.

Súprava riadu  
AMBITION, 10 dielov
Kód 716410
177,70 € 

139,00 €
Čisté rovné línie, ideálne  
do moderne zariadených kuchýň.

Sada riadu AMBITION obsahuje 
týchto 10 dielov:
Hrniec s pokrievkou ∅ 24 cm, 6,0 l 
Kastról s pokrievkou ∅ 20 cm, 3,0 l
Kastról s pokrievkou ∅ 18 cm, 2,5 l
Kastról s pokrievkou ∅ 16 cm, 1,5 l
Rajnica s pokrievkou ∅ 14 cm, 1,0 l

Všetky nádoby sú 
vybavené stupnicou

Súprava riadu AMBITION je vyrobená z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 18/10, jej trojvrstvové sendičové dno 
uľahčuje varenie a významne šetrí energiu. AMBITION má sklenené pokrievky pre jednoduchú kontrolu počas varenia 
a všetky celonerezové úchyty sú dokonale vodotesné, preto z nich ani po umývaní v umývačke nevyteká žiadna voda. 
Stačí sa rozhodnúť medzi rovným alebo oblým tvarom nádob. Súprava riadu je vhodná pre všetky typy sporákov 
vrátane indukčných.

začína v kuchyni
Vôňa domova

Tlakový hrniec ULTIMA+
4,0 l. Kód 702774 
159,90 € 

127,90 €
6,0 l. Kód 702776 
179,00 € 

143,90 €

Tlakový
super hrniec

– macher na divinu
Tlakový hrniec ULTIMA + sme vybavili 

prvotriednym antiadhéznym povrchom, 
takže v ňom môžete dusiť aj restovať načo si 

spomeniete, zaručene nič nepripálite.  
4 poistky sa postarajú o vašu bezpečnosť, bez 

obáv ho môžete postaviť tiež na akýkoľvek typ 
sporáku vrátane indukčného.

ŠTYRI
PLUSY
PRE
VARENIE

Môže sa 
hodiť



panvice
 Panvica je pilierom modernej kuchyne. TESCOMA to vie, 
 a preto venuje vývoju a dizajnu panvíc mimoriadnu pozornosť. 
 Zháňate malú alebo väčšiu? Hlbokú alebo grilovaciu? Hladkú 
 alebo s charakterom prírodného kameňa? 
 Stačí si vybrať! 

Dobroty z

Extrémne odolný 
nepriľnavý povrch  

s charakterom nelešteného 
prírodného kameňa

Panvica i-PREMIUM Stone
∅ 18 cm. Kód 602418. 29,90 € 
∅ 20 cm. Kód 602420. 35,60 €
∅ 24 cm. Kód 602424. 40,80 € 

Panvica grilovacia 
i-PREMIUM Stone
26 × 26 cm. Kód 602466. 44,40 € 

od 29,90 €

Keď sa povie neleštený prírodný kameň... 
Čo to znamená? A ako to, že sa na nej pokrm nepripáli? Jedná sa  
o špeciálny zvrásnený povrch. Dno panvice nie je hladké, takže 
mäso a ďaľšie suroviny k nemu nepriľnú celou svojou plochou. 
Tuk a šťava sa tak dostanú aj pod pripravovaný pokrm, prepečenie je 
rovnomernejšie a jedlo si uchová prirodzenú chuť a šťavnatosť.

∅ 26 cm. Kód 602426. 45,30 € 
∅ 28 cm. Kód 602428. 49,80 €
∅ 30 cm. Kód 602430. 53,30 €
∅ 32 cm. Kód 602432. 55,30 €

Panvica hlboká 
i-PREMIUM Stone
∅ 24 cm. Kód 602434. 44,40 € 

od 44,40 €

∅ 28 cm. Kód 602438. 53,30 €

Preložka medzi panvice 
PRESTO, malá a veľká, 2 ks
Kód 420884. 5,80 €  4,30 €

od 34,40 €
Panvica PRESIDENT
∅ 20 cm. Kód 602620. 44,40 €  34,40 €
∅ 24 cm. Kód 602624. 48,90 €  38,90 €
∅ 26 cm. Kód 602626. 55,50 €  44,40 € 
∅ 28 cm. Kód 602628. 62,20 €  49,90 €

Kovové 
obracačky?
Áno!

od 22,50 €

Panvica GrandCHEF, dlhá rukoväť
∅ 20 cm. Kód 606820. 22,50 € 
∅ 24 cm. Kód 606824. 27,00 € 
∅ 28 cm. Kód 606828. 31,50 €
∅ 32 cm. Kód 606832. 42,60 € 
∅ 36 cm. Kód 606836. 46,80 €

Panvica hlboká GrandCHEF, 2 úchyty
∅ 24 cm. Kód 606854. 31,50 € 
∅ 28 cm. Kód 606858. 36,00 € 
∅ 30 cm. Kód 606860. 46,30 € 
∅ 32 cm. Kód 606862. 50,90 € 

od 31,50 €

darček

Môže sa 
hodiť

INDUKČNÝ



SmartCLICK
Výrobok získal 

ocenenie

Panvica grilovacia SmartCLICK
26 × 26 cm. Kód 605066. 53,30 €  42,90 €  

Panvica 4 oká SmartCLICK 
∅ 24 cm Kód 605090 57,70 €  46,10 €

Jeden CLICK 
pre vyprážanie aj pečenie 
Šikovné panvice s odnímateľnou 
rukoväťou umožňujú vďaka 
patentovanému systému SmartCLICK 
vyprážanie aj pečenie v jedinej 
panvici. Prudko vypražiť, potom 
pomaly dopiecť v rúre? Smelo do 
toho. Odnímateľnú rukoväť uvítate pre 
pohodlné skladovanie.

Panvica na palacinky 
i-PREMIUM Stone 
∅ 26 cm. Kód 602454 

46,30 €

Panvica GrandCHEF, dlhá rukoväť
∅ 20 cm. Kód 606820. 22,50 € 
∅ 24 cm. Kód 606824. 27,00 € 
∅ 28 cm. Kód 606828. 31,50 €
∅ 32 cm. Kód 606832. 42,60 € 
∅ 36 cm. Kód 606836. 46,80 €

Vhodná  
na indukciu

Panvica grilovacia 
SmartCLICK 42 × 28 cm 
Kód 605068
60,00 € 

48,00 €

Intenzívne 
grilovanie

Dopekanie, 
udržiavanie 
teploty

Odnímateľné 
žiaruvzdorné 
úchyty

Panvica SmartCLICK
∅ 20 cm. Kód 605020. 35,50 €  28,50 €
∅ 24 cm. Kód 605024. 44,40 €  35,50 € 
∅ 28 cm. Kód 605028. 53,30 €  41,90 €

Panvica hlboká SmartCLICK
∅ 28 cm. Kód 605038. 62,20 €  49,70 €



Pekáč s poklopom 
GrandCHEF sklenený
34 × 19 cm. Kód 629088  

37,90 € 

Okrúhly pekáč s poklopom 
GrandCHEF sklenený
∅ 32 cm. Kód 629084

37,90 €  

Oválny pekáč s poklopom 
GrandCHEF sklenený
35 × 21 cm. Kód 629086

37,90 € 

Pekáč s poklopom
GrandCHEF sklenený
40 × 26 cm. Kód 629090

55,90 € 

Z rúry rovno na stôl!
Nové a lepšie, také sú masívne sklenené 
pekáče GrandCHEF zo žiaruvzdorného 

borosilikátového skla. Pekáč aj poklop sú 
vybavené silikónovými nožičkami, horúci 

pekáč tak môžete rovno po vytiahnutí  
z rúry položiť na kuchynskú linku alebo stôl. 

Prepracované úchyty zaručia komfortné  
a bezpečné uchopenie. Vhodné do všetkých 

typov rúr na pečenie aj do chladničky.

Zapekacia misa
obdĺžniková GUSTO
25 × 16 cm. Kód 622014. 11,30 €  8,90 €
32 × 20 cm. Kód 622016. 12,60 €  9,90 €  
40 × 26 cm. Kód 622018. 22,00 €  17,60 € 

prepečené karé
Pekne

Rukáv na pečenie 
DELÍCIA
Kód 630698
2,30 € 

1,80 € 

Masívne úchyty pre
bezpečnú manipuláciu

Žiaruvzdorné silikónové nožičky – 
pekáč môžete položiť priamo na stôl

novinka 

Výrobok získal 
ocenenie

Pekáč 
s poklopom EXCLUSIVE 
36 × 24 cm. Kód 713066
126,30 € 

99,90 € 

Pekáč s poklopom PREMIUM 
39 × 22 cm. Kód 601939
68,60 € 

54,80 € 

Súprava obsahuje
blok a tieto nože:

Blok na nože  
PRECIOSO, so 6 nožmi
Kód 881280
69,00 €

55,20 € 

NECH TO

Pri varení nemusíte byť nabrúsený, od toho sú 
tu iní. Nože GrandCHEF, AZZA a PRECIOSO sú 
pekne ostrí chlapci a v kuchyni to vedia roztočiť. 
Špičková čepeľ, ergonomický tvar rukovätí  
a ľahkosť pri krájaní zaručia, že s týmito nožmi 
budete jedna ruka.

Magnetická lišta na nože
PRESIDENT, s brúskou
Kód 638699
22,20 €

17,70 € 



40 × 26 cm
Kód 379890
30,80 €

24,60 € 

50 × 33 cm 
Kód 379892
48,50 €  38,80 € 

Tenderizer na mäso 
PRESIDENT
Kód 638725
13,00 €

10,40 € 

Krájacia 
doska AZZA

Súprava obsahuje
blok a tieto nože:

Blok na nože  
PRECIOSO, so 6 nožmi
Kód 881280
69,00 €

55,20 € 

Nôž
univerzálny 
13 cm

Nôž
univerzálny 
9 cm

Nôž
na zeleninu 
13 cm

Nôž 
kuchársky 
15 cm

Nôž 
porciovací 
20 cm

Nôž
na chlieb 
20 cm

Súprava obsahuje
blok a tieto nože:
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NECH TO MÁ ŠMRNC!
Pri varení nemusíte byť nabrúsený, od toho sú 
tu iní. Nože GrandCHEF, AZZA a PRECIOSO sú 
pekne ostrí chlapci a v kuchyni to vedia roztočiť. 
Špičková čepeľ, ergonomický tvar rukovätí  
a ľahkosť pri krájaní zaručia, že s týmito nožmi 
budete jedna ruka.

Blok na nože  
AZZA, so 6 nožmi
Kód 884596
135,90 €

108,70 € 

S brúskou
s diamantovým 
povrchom

Zobrazené produkty nie sú
súčasťou magnetickej lišty

Magnetická lišta na nože
PRESIDENT, s brúskou
Kód 638699
22,20 €

17,70 € 



1.  Mlynček na korenie VIRGO 
14 cm. Kód 658200. 13,90 €  11,10 €

 16 cm. Kód 658201. 17,70 €  14,10 €
 24 cm. Kód 658203. 26,60 €  21,20 €
2.  Mlynček na chilli papričky VIRGO 

16 cm. Kód 658212. 17,40 €  13,90 €
3.  Mlynček na soľ VIRGO 

14 cm. Kód 658205. 13,90 €  11,10 €
 6 cm. Kód 658206. 17,70 €  14,10 €
 24 cm. Kód 658208. 26,60 €  21,20€

Mlynček na korenie  
a soľ VIRGO 2 v 1, 22 cm
Kód 658214
26,60 €

21,20 €  

Majú štýl!
Kombinácia ladného dizajnu a keramického 
mechanizmu s nastaviteľnou hrúbkou mletia 
robí z mlynčeka VIRGO praktický aj estetický 
kúsok do vašej domácnosti. Siahnite po ňom 
počas varenia aj počas stolovania, svoju úlohu 
elegantne splní aj uprostred prestretého stola.

3

2

1

Mažiar ONLINE
∅ 6 cm. Kód 900870. 6,90 €  5,50 €
∅ 11 cm. Kód 900872. 10,60 €  8,40 €
∅ 13 cm. Kód 900874. 12,80 €  10,20 €

Koreničky v otočnom stojane 
SEASON 16 ks, antracitová
Kód 657068
52,90 € 

39,90 €  

Koreničky v otočnom stojane 
SEASON 8 ks, antracitová  
Kód 657066. 30,80 €  23,10 €

Korenie,
zmysel života

Korenie dodá jedlu chuť aj lahodnú vôňu, objavte jeho čaro 
a vybavte si kuchyňu korením z rôznych koncov sveta. Veď 
mať doma pestrú zásobu „tajných prísad“ je prianím snáď 
každého kuchára. Ale kam s nimi? Máme pre vás hneď 
niekoľko riešení - od praktických koreničiek  
až po štýlové mlynčeky.

Zásobník na vrecká
s korením 4FOOD 29 × 13 cm 
Kód 897520. 8,10 €  6,40 €

Tri veľkosti
sypacích otvorov:

26×

Košík vyvárací
∅ 10 cm
Kód 428564
10,60 € 

8,40 € 

Prémiová rada GrandCHEF
– pre každú činnosť ten správny pomocník!
Ucelená línia špičkového kuchynského náradia zahŕňa viac 
než 80 klasických, špeciálnych aj trendy výrobkov pre 
domácu aj profesionálnu kuchyňu. Vyniká celokovovým 
spracovaním s mininálnym použítím plastov.

Obracačka s otvormi
Kód 428280. 7,50 €

Halušky
a noky
Strúhadlá z nehrdzavejúcej ocele vám pomôžu  
s prípravou tých najlepších domácich halušiek  
a nokov. Vďaka zarážke držia dobre na hrnci,  
cesto jednoducho nastrúhate priamo do nádoby  
s vriacou vodou.

Môže sa 
hodiť

Môže sa 
hodiť



Mažiar ONLINE
∅ 6 cm. Kód 900870. 6,90 €  5,50 €
∅ 11 cm. Kód 900872. 10,60 €  8,40 €
∅ 13 cm. Kód 900874. 12,80 €  10,20 €

Koreničky v otočnom stojane 
SEASON 8 ks, antracitová  
Kód 657066. 30,80 €  23,10 €

Naberačka
  ∅ 6 cm, 0,05 l. Kód 428310. 4,40 €
  ∅ 7 cm, 0,07 l. Kód 428312. 5,20 €

Košík vyvárací
∅ 10 cm
Kód 428564
10,60 € 

8,40 € 

Škrabka 
na zemiaky

Kód 428230. 3,50 €

Prémiová rada GrandCHEF
– pre každú činnosť ten správny pomocník!
Ucelená línia špičkového kuchynského náradia zahŕňa viac 
než 80 klasických, špeciálnych aj trendy výrobkov pre 
domácu aj profesionálnu kuchyňu. Vyniká celokovovým 
spracovaním s mininálnym použítím plastov.

Lyžica
Kód 428276. 7,50 €

Vidlička 
Kód 428282. 6,60 €

Obracačka s otvormi
Kód 428280. 7,50 €

Radlo
Kód 428254.4,40 €

Maslovačka 
silikónová
Kód 428256. 5,10 €

Strúhadlo na halušky 
GrandCHEF
Kód 428692

13,00 €

10,40 €  

Lis na cesnak 
Kód 428246. 8,80 €  7,00 €

Otvárač na konzervy
Kód 428248 8,80 €  7,00 €

Strúhadlo 
na noky
GrandCHEF
Kód 428690
13,00 €

10,40 €  

Halušky
a noky
(takmer) bez práce

Strúhadlá z nehrdzavejúcej ocele vám pomôžu  
s prípravou tých najlepších domácich halušiek  
a nokov. Vďaka zarážke držia dobre na hrnci,  
cesto jednoducho nastrúhate priamo do nádoby  
s vriacou vodou.



Pohár na koňak
CHARLIE 700 ml
Kód 306416
3,30 € 

2,60 €

Pohár na martini 
CHARLIE 450 ml
Kód 306418
3,80 € 

3,00 €  

Oslavujeme!

Klasické nápoje, ikonické poháre!
Trojica pohárov na podávanie koňaku, martini a ginu s tonicom si úplne 
zaiste nájde miesto aj vo vašom bare. Poháre sú vyrobené z krištáľového skla 
s tvrdeným okrajom, sú odolné a majú ideálny tvar aj objem pre rozvinutie 
špecifickej vône a chuti podávaných nápojov. Používaním správnych pohárov 
sa popíjanie drinkov razom stane someliérskym aj estetickým zážitkom.

novinka 

Aromalampa
FANCY HOME, Stones
biela alebo šedá
Kód 906832
18,50 €

14,80 €

Elegantné, minimalistické, dekoratívne –  
aromalampy FANCY HOME v spojení  
s esenciálnym olejom dokonale 
zharmonizujú vašu domácnosť.

200 g, 8 vôní
Kód 906420 až 
906434
9,20 €

7,30 €

Vonná sviečka
FANCY HOME

Horiaca sviečka je symbolom čistoty, 
dôvery a hrejivého domova

Smoothie mixér

Cestovná fľaša 
je súčasťou 

výrobku

antracitová

smotanová

Štamperlík  
myDRINK 50 ml  
Kód 306024
1,30 € 

1,00 € 

Pohár  
myDRINK 300 ml  
Kód 306030
1,80 €  

1,40 € 

Smoothie mixér
PRESIDENT

Kód 909030  

71,90 €  

Pohár  
myDRINK 500 ml  

Kód 306034
2,70 € 

2,10 €

Pohár na 
gin & tonic 
CHARLIE 640 ml
Kód 306417
3,30 € 

2,60 €  



Pohár na martini 
CHARLIE 450 ml
Kód 306418
3,80 € 

3,00 €  

Klasické nápoje, ikonické poháre!
Trojica pohárov na podávanie koňaku, martini a ginu s tonicom si úplne 
zaiste nájde miesto aj vo vašom bare. Poháre sú vyrobené z krištáľového skla 
s tvrdeným okrajom, sú odolné a majú ideálny tvar aj objem pre rozvinutie 
špecifickej vône a chuti podávaných nápojov. Používaním správnych pohárov 
sa popíjanie drinkov razom stane someliérskym aj estetickým zážitkom.

Okrúhly tvar aromalampy Moon 
navodzuje pocit kľudu a romantickú 
náladu, podobne ako Mesiac  
na oblohe v splne.

Aromalampa
FANCY HOME, Moon
Kód 906828
18,50 €

14,80 €

aromalampy
Podľahnite čaru

Aromalampa
FANCY HOME, Stones
biela alebo šedá
Kód 906832
18,50 €

14,80 €

Esenciálny olej
FANCY HOME 30 ml, 8 vôní

Kód 906710 až 906724. 16,20 €  12,80 €

Elegantné, minimalistické, dekoratívne –  
aromalampy FANCY HOME v spojení  
s esenciálnym olejom dokonale 
zharmonizujú vašu domácnosť.

200 g, 8 vôní
Kód 906420 až 
906434
9,20 €

7,30 €

410 g, 8 vôní
Kód 906450 až 
906464
13,90 €

11,10 €

Vonná sviečka
FANCY HOME

Horiaca sviečka je symbolom čistoty, 
dôvery a hrejivého domova

Vonný difuzér
FANCY HOME 
100 ml, 8 vôní
Kód 906510 až 
906524
12,60 €

9,90 €
200 ml, 8 vôní
Kód 906610 až 
906624
17,70 €

13,90 €

Prevoňaná

domácnosť



PREDAJNÉ CENTRÁ TESCOMA: BANSKÁ BYSTRICA, Europa Shopping Center, Na Troskách 25 / /BRATISLAVA, Polus / VIVO! Bratislava, Vajnorská 100 / BRATISLAVA, OC Bory Mall, 
Lamač 6780 / BRATISLAVA, OC Retro, Nevädzova 6/ BRATISLAVA, OC Danubia, Panónska cesta 16 / BRATISLAVA, Obchodná ulica 74 / BRATISLAVA, Shopping Palace Zlaté Piesky, 
Cesta na Senec 2/A, BRATISLAVA, Avion, Ivanská cesta, DUNAJSKÁ STREDA, ZOC MAX, Galantská cesta / KOŠICE, Aupark Shopping Center, Námestie osloboditeľov 3377 / KOŠICE, 
OC ATRIUM OPTIMA, Moldavská 32 / KOŠICE, OC Galéria Shopping, Toryská 5 / KOŠICE, NC Tesco, Trolejbusova 1 / LEVICE, OC Dituria, Sv. Michala 5 / LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, OD 
PRIOR, Štúrova 1968 / LUČENEC, OC Galéria, Námestie republiky 5994/32 / MARTIN, OC Galéria, Námestie SNP 2 / MICHALOVCE, OC ZEMPLÍN, Andreja Sládkoviča 5 / NITRA, Galéria 
Mlyny, Štefánikova trieda 61 / NITRA, OC Centro Nitra, Akademická 1/A / NOVÉ ZÁMKY, AQUARIO Shopping Center, Nitrianska cesta 111/A / PIEŠŤANY, Nitrianska 20 - vedľa Auparku / 
POPRAD, OC FORUM, Námestie Svätého Egídia 3290/124 / PREŠOV, EPERIA SM, Arm. gen. Svobodu 25 / PREŠOV, ZOC MAX, Vihorlatská 2A / PRIEVIDZA, OD PRIOR, Námestie Slobody 
1 / PÚCHOV, Moravská 1883 / RUŽOMBEROK, Euroglass, Podhora 38 / SPIŠSKÁ NOVÁ VES, OC Madaras, Mlynská 39 / ŠAĽA, Budovateľská 38 / TRENČÍN, OC Laugaricio, Belá 7271 
/ TRENČÍN, Štúrovo námestie 3 / TRNAVA, City Arena, Kollárová 20 / TRNAVA, Františkánska 24 / ŽIAR NAD HRONOM, OD PRIOR, SNP 108 / ŽILINA, Aupark Shopping Center, Veľká 
okružná 59A / ŽILINA, OC DUBEŇ, Vysokoškolákov 52 

ZOZNAM PARTNERSKÝCH PREDAJNÍ TESCOMA: nájdete na www.tescoma.sk/predajne 
ZNAČKOVÝ ESHOP TESCOMA www.eshop.tescoma.sk 

Leták platí od 1.11. do 31.12.2019 alebo do vypredania skladových zásob. 
Farebné varianty produktov sú podľa dostupnosti na jednotlivých predajniach. Uvedená zľava sa nevzťahuje na darčekové poukazy, 
zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami. Maloobchodné ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Za prípadné tlačové chyby neručíme.

DARČEK k nákupu
Praktický darček Kalendár s kuchárkou
Pri nákupe tovaru TESCOMA nad 20 € získate ZADARMO exluzívny kalendár s kuchárkou TESCOMA.

Platí:
- pre prvých 50 zákazníkov v každom Predajnom centre TESCOMA
- pre prvých 20 zákazníkov v každej Partnerskej predajni
- pre prvých 300 zákazníkov na www.eshop.tescoma.sk

Akcia platí od 1. novembra 2019 do vydania zásob.

Darček

Mlynček na mäso 
HANDY, univerzálny
Kód 643586
44,10 € 

29,90 €  

Šunkovar PRESTO 
s teplomerom 
Kód 420866
26,40 € 

19,90 €  

Superpriľnavá podložka 
HANDY, s ochranným púzdrom
Kód 643589. 6,30 €

Špeciálne tvrdená 
nožiarska oceľ

Súčasťou balenia je podrobný návod vrátane 
9 originálnych receptov a redukcie 
na prípravu polovičnej porcie šunky. 

Super akčná ponuka

Tescoma je partnerom progamu

http://www.tescoma.sk/predajne
http://www.eshop.tescoma.sk/
http://www.eshop.tescoma.sk/

