Platí od 4. 2. 2021 do 4. 4. 2021

Akční nabídka
Velikonoční
pečení

SLEVA AŽ

41
%

Kolekce Granite s nepřilnavým povrchem

od

99,90
ergonomická
soft-touch rukojeť

SLEVA

40
Pečící formy na velikonoční beránky CULINARIA
Ocelová forma na beránka 29 cm
Silikonová forma na beránka, červená 31 x 16 x 9 cm
Keramická forma na zajíčka 21 x 14,5 x 10 cm
Keramická forma na beránka 31 x 19,5 x 13 cm

119,249,249,399,-

149,333,333,499,-

od

119,-

Party box s držadly
CULINARIA
42 x 29 x 25 cm
• praktický a atraktivní
pomocník v přenášení
a úschově jídla

%

499,-

299,-

Pánev na 4 lívance s nepřilnavým
povrchem GRANITE Grey Ø 26 cm
• Litá hliníková pánev je vhodná na všechny
typy sporáků včetně indukce

499,-

649,-

Sada nádobí Embassy 8 ks

Tlakový hrnec IMPRESSE 5 l

SLEVA

35

• obsahuje: rendlík 16 cm, 1,6l,
kastrol 18 cm, 2,3l, kastrol 24 cm,
5,4l, vysoký hrnec 22 cm, 6,4l
• se skleněnými poklicemi
• vhodné na všechny druhy
varných desek

• vyroben z nerezové oceli 18/10
• bezpečnostní pojistka
• vhodné i na indukci

%

2599,-

1999,-

1699,-

1444,-

Pekáč s nepřilnavým povrchem ADVANTAGE

Hrnec LIVING

• 40 x 22 x 16,5 cm, 5,7 l
• s poklicí a aroma knobem

• nerezový
• skleněná poklice

Litinový mlýnek na maso
CULINARIA

11,1 l
549,- 699,16,2 l
699,- 899,-

799,- 1199,Papír na pečení

38 cm x 8 m 19,90 39,90

od
SLEVA

50

v. 5 299,- 399,v. 8 349,- 499,-

549,-

od

Sady kořenek
BARRIL 7 ks, 100 ml
499,- 699,-

299,-

Mlýnek na koření
AKCENT 12 ks, 80 ml
499,- 699,-

%

Vál silikonový CULINARIA Red

• elektrický, 22,5 cm
• různé barvy:
CULINARIA
COPPER
INTENSE

Sada dochucovací
CULINARIA
170 ml, 3 ks

129,- 229,-

199,- 249,-

• 50 x 40 cm,
• měřítkový reliéf

249,-

199,Váha kuchyňská
CULINARIA BLACK
• digitální, 5kg

Prkénko krájecí BRILLANTE

Nerezové nože
ALIVIO

• materiál: bambusové dřevo

33x25x2 cm 149,- 199,50x30x1,8 cm 299,- 399,• materiál: buk

42x25 cm 149,- 199,31x23 cm 119,- 149,-

299,- 399,-

od

119,-

od

149,-

Skleněná konvice SVATAVA 1,7l
• z tvrdého boritokřemičitého skla

Sklenice dvoustěnná DOBLO

Konvice na kávu 1l
CLARA

STACEY

149,- 199,-

299,- 429,-

170 ml
620 ml
450 ml
380 ml

119,149,169,149,-

139,199,229,199,-

Džbán skleněný
dvoustěnný
DOBLO 500 ml
SLEVA

50
%

199,-

SLEVA

119,- 40

od

399,-

119,-

199,-

Hrnek cestovní

Hrnek cestovní NASCA

• dvoustěnný
• 450 ml

• dvoustěnný
• 450 ml
• nerezové brčko

Termo láhev
FLAMENCO

%

od

149,-

OASE 199,- 249,-

• 500 ml

červený / nerezový

GINSTER 249,- 299,červeno-modrý / zlato-modrý

od

333,-

199,-

249,-

249,-

199,-

Termohrnek cestovní ARTY

Dělená dóza CULINARIA s víkem

Skleněné dózy Freia

• 450 ml
• různé barvy:

• vyrobena z odolného plastu
• rozměr 25 cm, hloubka 5,5 cm
• různé barvy:

• vyrobeny z čirého skla
• víčko se silikonovým těsněním

299,-

od

222,Hermetická skleněná dóza LORA

Hermetická plastová dóza SAFE
1,2l 79,90 119,1,7l 119,- 159,-

99,90

69,90
89,90
99,90
111,-

99,90
129,139,169,-

59,90 89,90 69,90

550 ml 99,90 129,950 ml 119,- 169,1450 ml 149,- 229,-

od

650 ml
1100 ml
1450 ml
1800 ml

od

79,90

Multifunkční

Horkovzdušná
rotační trouba 40

pracant

SLEVA

4 499,-

smaží, peče, griluje, rozmrazuje...

%

2 699,-

• objem 9 litrů s příkonem 1800 W
• velký dotykový display
• 8 přednastavených programů pro snadné a rychlé použití
• díky rychle proudícímu horkému vzduchu smaží či peče rychleji, čímž šetří čas a energii

Fritéza horkovzdušná HB8011 1800 W, 5,5 l
• příkon 1800 W
• je vybavena vyjímatelným košem a nádobou z nepřilnavého
materiálu, nastavitelným termostatem a časovačem
• vhodná pro zdravé fritování s nízkým obsahem tuku,
bez tvorby kouře a pachu

1 799,- 2 599,Rychlovarná
konvice
skleněná
1,7 l

899,-

Šťavnaté,
křupavé
a zdravější!
Multifunkční horkovzdušný
hrnec MULTI-ROTO
• objem 10 litrů s příkonem
1200 – 1400 W
• snadno ovladatelný LCD display
• dvouvrstvý nepřilnavý povrch
• 20 přednastavených funkcí pro snadnou
přípravu mnoha druhů pokrmů

3 999,-

2 699,-

Sada nádobí Cook&Clip
• 10-dílná sada nádobí • indukční dno
• nerez 18/10 • rendlík 16 cm (1,5 l),
kastrol s poklicí 18 cm (2 l), 20 cm
(2,9 l), 24 cm (5 l), hrnec na těstoviny
s poklicí 22 cm (6,1 l)

SLEVA

50
%

449,-

2 999,- 4 999,2x

Výměna
nebezpečného
výrobku

VÝMĚNA
HLAVICE

3x
3x

ZDARMA

2x

Vážení zákazníci,
Společnost VETRO-PLUS a.s. (dále jen „společnost“) ŽÁDÁ zákazníky, kteří si zakoupili výrobek LAHEV
NA ŠLEHAČKU S PLASTOVOU ŠROUBOVACÍ HLAVICÍ, aby společně s účtenkou přinesli nebo zaslali zpět
na prodejnu, kde výrobek zakoupili a kde jim bude plastová hlavice vyměněna za hliníkovou nebo jim
bude vrácena kupní cena v plné výši.
Současně žádáme zákazníky, kteří již účtenku nemají, aby výrobek LAHEV NA ŠLEHAČKU S PLASTOVOU
ŠROUBOVACÍ HLAVICÍ přinesli nebo zaslali na adresu VETRO-PLUS a.s., Areál ČKD, Náchodská 760, 503
01 Hradec Králové, e-mail: reklamace@vetroplus.cz, tel: 739 547 069, kde jim bude plastová hlavice
vyměněna za hliníkovou nebo jim bude vrácena částka ve výši „odkupní ceny“ výrobku (částky uvedeny
dále v článku), popřípadě aby iniciovali výměnu výrobku prostřednictvím našeho e-shopu.

Seznam prodejen BANQUET a informace k věrnostnímu programu
naleznete také na www.banqueteurope.cz
fb.com/banqueteurope

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá
za tiskové chyby. Platí do vyprodání zásob.

