
Nože GOURMET Ceramia, stejně jako nože s nepřilnavým povrchem, se vyznačují 
snadným krájením, zejména měkkých potravin, které se nelepí na ostří. Výhodou 
keramických nožů je, že neničí vitamíny obsažené v potravinách. Keramické nože 
GOURMET Ceramia jsou dodávány s praktickým krytem ostří v červené a zele-
né barvě, 3 dílná sada rovněž v barvě oranžové. Kuchyňské nože s nepřilnavých 
povrchem mají ocelové, vysoce odolné ostří. Nově jsou dodávány v 5 ti dílných 
sadách Frizzante a Variato s povrchovou úpravou bublin v černém provedení nebo 
s dekory květin a bambusu.

Pekáče a pečící formy s nepřilnavým povrchem jsou nezbytným pomocníkem v každé kuchyni. V nabídce BAN-
QUET jsou nyní k dispozici pekáče a formy GOURMET Ceramia s vnitřním dvouvrstvým keramickým nepřilnavým 

Pro každodenní přípravu jídla je potřebné patřičné náčiní a vybavení, bez kterého se v kuchyni neobejdete. 
Před samotným vařením je potřeba potraviny vždy připravit, nakrájet, nasekat, umlet či jinak zpracovat.

Pomocníci do kuchyně

Univerzální mlýnek Culinaria určený pro přípravu masa a různých druhů těstovin dodáva-
ný ve 14 ti dílné sadě také s nástavcem na výrobu klobás a stojanem na sušení špaget 
a ostatních těstovin. 
Novinkou je také univerzální kráječ Culinaria dodávaný v 7 dílné sadě určený pro krájení 
a přípravu nejrůznějších surovin. Oba výrobky jsou k dispozici v zelené a oranžové barvě.

Keramické nože a nože 
s nepřilnavých povrchem

Novinkou v nabídce tlakových hrnců BANQUET jsou sady LARGO a 
INTEGRA. Sada nerezových tlakových hrnců LARGO 3,5 a 6l je dodá-
vána se zeleným knobem a klasickým bajonetovým uzávěrem. Poklice 
má bezpečnostní i pracovní ventil, pojistku proti otevření a silikonové 
těsnění. U tlakových hrnců LARGO je možné nastavit pracovní tlak 0,6 
nebo 0,9 bar.  7-dílná sada tlakových hrnců INTEGRA obsahuje tlako-
vé hrnce 4 a 6l, tlakovou poklici, skleněnou poklici, těsnění, stojan a napařovák. Hrnec se silným sendvičovým dnem je 
určeny pro všechny typy varných desek.  Výhodou tlakových hrnců BANQUET je rychlá příprava pokrmů a tedy úspora 
času a energie, zdravé vaření a zachování biologické hodnoty potravin, výraznější chuť pokrmů,  dlouhá životnost a 
snadná údržba, vysoká bezpečnost provozu a komfortní obsluha s možností využití hrnců na běžné vaření.

povrchem XYNFLON, který je vyroben na bázi PTFE, je vysoce odolný, má prvotřídní antia-
dhézní vlastnosti a snadno se udržuje. V nabídce kolekce GOURMET Ceramia najdete 

nejběžněji používané formy na bábovku, dort, koláč, formu na muffiny nebo biskupský 
chlebíček. Pekáče v několika velikostech, včetně varianty s umělým víkem a nově také 
v setu se stojanem a grilovacím setem.

Sady tlakových hrnců 
LARGO a INTEGRA

Formy na pečení GOURMET Ceramia 
s keramickým povrchem


