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KONTAKTUJTE NÁS
Telefón +421 2 20 70 70 70 
Mobil +421 910 237 572 
E-mail info@palazzo.sk 
Shop www.palazzo.sk

Pre vaše objednávky platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GASTRO PALAZZO s.r.o.. Nájdete ich na www.palazzo.sk.

Beáta Hurtíková,
konateľka 

Naše novinky roku 2018 pre Vás
Drevená servírovacia doska s odnímateľným kamenným podno-
som, ktorý môžete umývať v umývačke riadu. A zástera z tren-
dového denimu v kombinácii s kožou. To sú iba dve z početných 
noviniek, ktoré sme pre Vás vyvinuli a pomocou ktorých očaríte 
Vašich hostí.

Tešte sa na najlepšie inšpirácie pre Vaše prostredie. Produkty, 
ktoré očaria pekným dizajnom a najvyššou kvalitou. A k tomu sa 
navzájom dajú veľmi efektne kombinovať.

V tomto katalógu nájdete výber noviniek z roku 2018 - kompletný 
sortiment nájdete na palazzo.sk.

VZORKOVÝ SERVIS
So vzorkami vám uľahčíme rozhodovanie a dáme vám 
možnosť vybrať si najvhodnejší produkt pre vás.

DODANIE TOVARU
Tovar vozíme pravidelne v rozmedzí 5-7 pracovných 
dní za predpokladu dostupnosti a bonity.

GARANCIA DOKÚPENIA
Pre množstvo produktov ponúkame garanciu  
dokúpenia až do 10 rokov.

PERSONALIZÁCIA
Radi označíme vašim logom sklo, porcelán,  
príbory alebo textílie.

NAŠE SLUŽBY
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Séria nábytku FILEA
Inovatívna séria nábytku FILEA ozvláštni každý exteriér. Stolička s podrúč-
kami alebo bez nich, barová stolička, malé kreslo a taburetka – voči vplyvom
počasia odolné a stohovateľné elementy na sedenie vo farbách antracitová
a béžová neprekvapia iba moderným tvarom. Majú stabilnú konštrukciu z
práškovanej ocele s umelohmotnými násadkami. Sedenie je pohodlné vďaka
priedušnému výpletu z kombinácie polypropylénu a polyesteru.
Materiál: práškovaná, pozinkovaná oceľ, 98 % polypropylén a 2 %  
polyester. Rýchloschnúci výplet! Dlhotrvácne!

FILEA š x h x v
v cm

obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks
€

malé kreslo, výška sedenia 42 cm, hmotnosť 5 kg
1 antracitová 73,5x67x75 30001996 2 231,00 115,50
2 béžová 73,5x67x75 30001994 2 231,00 115,50

taburetka, hmotnosť 3 kg
3 antracitová 68x59x40 30002015 2 153,98 76,99
4 béžová 68x59x40 30001995 2 153,98 76,99

>  Ďalšie časti série nábytku FILEA nájdete na strane 56.
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22  – 24  hrnček

PALANA obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks
€

tanier plytký, Ø 23,5 cm
1 antracitová 30003266 6 52,73  8,79
2 tyrkysová 30003260 6 52,73  8,79
3 lipová 30003264 6 52,73  8,79

tanier plytký, Ø 28 cm
4 antracitová 30003267 6 79,13 13,19
5 tyrkysová 30003262 6 79,13 13,19
6 lipová 30003265 6 79,13 13,19

tanier hlboký, Ø x v 24x4 cm
7 antracitová 30003284 6 59,33 9,89
8 tyrkysová 30003286 6 59,33 9,89
9 lipová 30003287 6 59,33 9,89

podnos, 21x13x2,1 cm
10 antracitová 30003269 6 52,73 8,79
11 tyrkysová 30003273 6 52,73 8,79
12 lipová 30003275 6 52,73 8,79

1  –  3  tanier plytký   

4  –  6  tanier plytký   

7  –  9  tanier hlboký   

10  – 12  podnos   

13  – 15  podnos   

16  – 18  miska

19  – 21  miska

22  – 24  

PALANA obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks
€

podnos, 32x16,5x3,2 cm
13 antracitová 30003268 2 26,38 13,19
14 tyrkysová 30003272 2 26,38 13,19
15 lipová 30003274 2 26,38 13,19
miska, Ø x v 15x8,8 cm
16 antracitová 30003276 6 59,33 9,89
17 tyrkysová 30003280 6 59,33 9,89
18 lipová 30003282 6 59,33 9,89
miska, Ø x v 29,5x8 cm
19 antracitová 30003277 1 – 16,49
20 tyrkysová 30003281 1 – 16,49
21 lipová 30003283 1 – 16,49
hrnček,  0,3 l
22 antracitová 30003257 6 46,13 7,69
23 tyrkysová 30003261 6 46,13 7,69
24 lipová 30003263 6 46,13 7,69

Kameninová séria PALANA
Naša nová séria PALANA očarí modernými farbami a vintage výzorom. Plytké a hlboké taniere, podnosy, 
misky a hrnčeky zapôsobia svojimi nepravidelnými okrajmi a vytvoria autentickú plochu na servírovanie
jedál. Vďaka nepravidelne rozmiestneným bodkám je každý kus  jedinečný. Všetky tri  trendové farby 
môžete ľubovoľne kombinovať a prinesiete tak zmenu na prestretý stôl.
Hmotnosť taniera Ø 28 cm: 970 g.  
Materiál: Kamenina. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry.

Tanier plytký  
PALANA, od

 879

Porcelán & Prezentácia jedál
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35 , 36  hrnček   

Tanier plytký  
OSSORA, od

 879

Kameninová séria OSSORA
Naša séria OSSORA prekvapí kvalitou a dizajnom. Vďaka vysokému efekt-
nému okraju sa taniere uplatnia pri servírovaní mnohých jedál a môžete ich 
navzájom aj kombinovať. Tak prinesiete na stôl vždy nové akcenty.
Hmotnosť taniera Ø 27 cm: 1025 g. 
Materiál: Kamenina.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

OSSORA obj. číslo
béžová

obj. číslo
antracitová

ks v bal. balenie 
€

=ks 
€

tanier plytký, Ø v cm
20 25  30003425 26  30003424 6 52,73 8,79
27 27  30003427 28  30003426 4 61,56 15,39
tanier hlboký, Ø x v v cm
21,5x4,5 29  30003431 30  30003430 6 46,13 7,69
miska, Ø x v v cm
8,6x6 31  30003432 32  30003433 6 26,33 4,39
miska, Ø x v v cm
15,5x6,5 33  30003435 34  30003434 4 30,76 7,69
hrnček
0,39 l 35  30003429 36  30003428 6 32,93 5,49

25 , 26  tanier plytký   27 , 28  tanier plytký   

29 , 30  tanier hlboký

31 , 32  miska   33 , 34  miska

35 , 

Objednajte si  
nezáväzne vzorky!
Tel. +421 2 20 70 70 70, Po-Pia 9:00-17:00

Porcelán & Prezentácia jedál
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1  – 3  tanier plytký 4  – 6  tanier plytký 7  – 9  tanier hlboký 10   – 12  tanier hlboký

25  – 27  podnos oválny 28   – 30  podnos oválny

43  – 45  šálka na kávu 46  – 48  podšálka 49  – 51  hrnček

40  – 42  miska oválna

22  – 24  podnos pravouhlý

19  – 21  podnos pravouhlý16  – 18  podnos pravouhlý13  – 15  podnos pravouhlý

34  – 39  miska kónická31  – 33  miska okrúhla

Hrnček  
SIDINA

 769

Podnos oválny
SIDINA, od

 1099

Porcelán & Prezentácia jedál
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Podnos pravouhlý 
SIDINA, od

 1429
Porcelán vo výzore keramiky
Nová farba

Sidinu vo farbe terrakotta náj-
dete v našom online-shope 

Porcelánová séria SIDINA
Tento porcelán vo výzore keramiky je absolútnym trendom. Naša nová séria 
SIDINA sprostredkúva pomocou ľahko nepravidelných okrajov tanierov a
šálok zvláštny nádych a pocit ručnej práce. Farby béžová, šedá a tyrkysová 
ešte podčiarknu prírodný charakter. Všetky elementy sa dajú pekne kombi-
novať a ponúkajú veľa možností stolovania. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

SIDINA béžová tyrkysová   A šedá ks v 
bal.

balenie 
€

=ks
€

tanier plytký, Ø v cm
24 1  10010518 2  10010608 3  30001494 6 52,74 8,79
28 4  10010519 5  10010609 6  30001495 6 79,14 13,19
tanier hlboký, Ø v cm
21 7  10010583 8  10010610 9  30001491 6 46,14 7,69
26 10  10010584 11  10010611 12  30001492 6 72,54 12,09
podnos pravouhlý, d x š v cm
27x21 13  10006102 14  10006110 15  30001482 6 105,54 17,59
35x16 16  30003412 17  30003415 18  30003413 2 28,58 14,29
35x26 19  30003416 20  30003419 21  30003417 2 43,98 21,99
31x18 22  10006101 23  10006109 24  30001483 6 118,74 19,79
podnos oválny, d x š v cm
24x18 25  10010585 26  10010612 27  30001480 6 65,94 10,99
31x23,5 28  10010586 29  10010613 30  30001485 6 85,74 14,29

SIDINA béžová tyrkysová   A šedá ks v 
bal.

balenie 
€

=ks
€

miska okrúhla, Ø x v v cm
13x6 31  10006105 32  10006113 33  30001488 6 52,74 8,79
miska kónická, Ø x v v cm
6x4,5 34  10006106 35  10006114 36  30001484 6 19,74 3,29
9x7 37  10006107 38  10006115 39  30001486 6 32,94 5,49
miska oválna, d x š x v v cm 
11x7x2,7 40  10006108 41  10006116 42  30001481 6 26,34 4,39
šálka na kávu
šálka 0,2 l 43  10010588 44  10010615 45  30001493 6 36,24 6,04
podš. Ø 16 cm 46  10010589 47  10010616 48  30001479 6 28,32 4,72
hrnček
hrnček 0,26 l 49  10010587 50  10010614 51  30001490 6 46,14 7,69

www.palazzo.sk

Porcelán & Prezentácia jedál
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Porcelánová séria KIARA
Jemne vyvýšený reliéf tejto porcelánovej série 
podčiarkne klasický štýl vo vašom podniku. Hlbo-
ké a plytké taniere, podnosy, misky a šálky sa dajú 
perfektne kombinovať a harmonicky sa začlenia 
do prostredia. KIARA je ideálny porcelán pre všet-
kých, ktorí hľadajú jednoduchú eleganciu.
Hmotnosť taniera Ø 27 cm: 850 g.  
Garancia dokúpenia 10 rokov!  Vhodné do 
umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

KIARA obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks
€

tanier plytký, Ø v cm
1 19 30002707 6 19,73 3,29
2 22,5 30002708 6 23,03 3,84
3 25 30002709 6 29,63 4,94
4 27 30002710 6 32,93 5,49
5 30,5 30002711 6 51,41 8,57

KIARA obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks
€

tanier hlboký, Ø x v v cm
6 22,5x3,8 30002712 6 26,33 4,39

podnos oválny, d x š v cm
7 28x20 30002713 6 59,33 9,89
8 33x23 30002714 6 72,53 12,09
9 36x25 30002715 4 57,16 14,29

miska, Ø x v v cm
10 17x6,9 30002716 6 32,93 5,49
11 21x7,1 30002717 6 46,13 7,69
12 26x8,8 30002718 6 59,33 9,89
šálka na espresso stohovateľná
13 šálka, 0,08 l 30002960 6 13,79 2,30
14 podšálka, Ø 12 cm 30002961 6 9,83 1,64
šálka na kávu stohovateľná
15 šálka, 0,19 l 30002932 6 17,09 2,85
16 podšál., Ø 14,5 cm 30002959 6 11,81 1,97
hrnček stohovateľný
17 hrnček, 0,30 l 30002958 6 23,03 3,84
16 podšál., Ø 14,5 cm 30002959 6 11,81 1,97

Tanier plytký 
KIARA, od

 329

1  – 5  tanier plytký   

6  tanier hlboký   

7  – 9  podnos oválny   

10  miska   

11  , 12  miska   

13  šálka na espresso  14  podšálka

15  šálka na kávu  16  podšálka
17  hrnček

Objednajte si 
nezáväzne vzorky!

Tel. +421 2 20 70 70 70, Po-Pia 9:00-17:00

Porcelán & Prezentácia jedál

008-009_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   8 01.08.18   14:38



9

31

32

21

24

36

22

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

47  cukornička s vrchnákom  48  nálievka
49  kávová konvica s vrchnákom  50  konvica s vrchnákom

AMELY obj. číslo ks v 
bal.

balenie  
€

=ks  
€

pohár na vajíčka
33 Ø 13 cm 30018032 6 19,73 3,29
šálka na polievku stohovateľná
34 šálka, 0,32 l 30018025 6 25,67 4,28
35 podšálka, Ø 17 cm 30018038 6 15,77 2,63
omáčnik, obsah v l
36 0,4 30018031 4 33,40 8,35
šálka na espresso nestohovateľná
37 šálka, 0,1 l 30018018 6 15,11 2,52
38 podšálka, Ø 12 cm 30018022 6 13,13 2,19
šálka na espresso stohovateľná
39 šálka, 0,1 l 30018019 6 17,09 2,85
38 podšálka, Ø 12 cm 30018022 6 13,13 2,19
šálka na kávu nestohovateľná
40 šálka, 0,2 l 30018021 6 18,41 3,07
41 podšálka, Ø 15 cm 30018023 6 15,11 2,52
šálka na kávu stohovateľná
42 šálka, 0,2 l 30018020 6 19,73 3,29
41 podšálka, Ø 15 cm 30018023 6 15,11 2,52
šálka na kávu s mliekom nestohovateľná
43 šálka, 0,35 l 30018024 6 23,03 3,84
44 podšálka, Ø 17 cm 30018038 6 15,77 2,63
hrnček nestohovateľný
45 hrnček, 0,3 l 30018033 6 19,07 3,18
46 hrnček, 0,4 l 30018034 6 22,37 3,73
cukornička s vrchnákom, obsah v l
47 0,3 30018026 4 28,12 7,03
nálievka, obsah v l
48 0,25 30018028 6 46,13 7,69
konvica na kávu s vrchnákom, obsah v l
49 0,4 30018035 4 39,56 9,89
konvica na čaj s vrchnákom, obsah v l
50 1 30018027 4 65,96 16,49

Porcelánová séria AMELY
AMELY vráti vašich hostí do čias minulých. So 
svojim Vintage-šarmom je táto porcelánová sé-
ria  stále „Chic“ a súčasne nadčasová. Nostalgic-
ký porcelán zdobí decentný reliéf a nepravidelný 
okraj. Šálky sú dostupné v stohovateľnej i nesto-
hovateľnej verzii.
Hmotnosť taniera Ø 26 cm: 657 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej 
rúry!

AMELY obj. číslo ks v 
bal.

balenie  
€

=ks  
€

tanier plytký, Ø v cm
18 19 30018009 6 19,73 3,29
19 22 30018011 6 22,37 3,73
20 26 30018012 6 26,99 4,50
21 28 30018008 6 39,53 6,59
22 30 30018007 4 37,36 9,34
23 32 30018010 4 42,20 10,55
tanier hlboký, Ø x v v cm
24 23x4,7 30018015 6 25,67 4,28
25 27x6,1 30018013 4 26,36 6,59
podnos oválny, d x š v cm
26 28x19 30018016 4 40,88 10,22
27 33x22,5 30018017 2 27,26 13,63
28 36x24,5 30018014 2 31,66 15,83
miska okrúhla stohovateľná, Ø x v v cm
29 16x6,5 30018036 4 17,56 4,39
30 23x7,7 30018037 2 18,68 9,34
soľnička/korenička, výška v cm
31 soľnička, 7 30018029 6 18,41 3,07
32 korenička, 7 30018030 6 18,41 3,07

18  – 23  tanier plytký   

24 , 25  tanier hlboký

29 , 30  miska okrúhla  

31  soľnička  32  korenička  33  pohár na vajíčka

34 , 35  polievková šálka a pod. 36  omáčnik  

37  šálka na espresso  nestohovateľná 
39  šálka na espresso stohovateľná  38  podšálka
40  šálka na kávu nestohovateľná
42  šálka na kávu stohovateľná  41  podšálka

43  šálka na kávu s mliekom nestohovateľná   
44  podšálka  45 , 46  hrnček

26  – 28  podnos oválny

Tanier plytký  
AMELY, od

 329

Porcelán & Prezentácia jedál
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Masívne drevo

Drevená doska  
TALUA

 1099

Drevené dosky TALUA
Drevené dosky sú veľmi trendovou a štýlovou al-
ternatívou tanierov, predovšetkým na servírovanie
rustikálnych jedál. Naše dosky TALUA sú vyhoto-
vené z naolejovaného bukového dreva a sú vhodné
na priame servírovanie potravín. Na výber máte tri
farby rúčky. Drevené dosky je možné aj zavesiť na
stenu. Nevhodné do umývačky riadu!
Z naolejovaného bukového dreva! S farebnou
rúčkou! Vhodné na servírovanie potravín!

TALUA d x š x v 
v cm

obj. číslo ks 
€

1 antracitová 35x14x1,2 30001308 10,99
2 modrá 35x14x1,2 30001309 10,99
3 biela 35x14x1,2 30001310 10,99

Mini drevené dosky TABULO
Mini drevené dosky TABULO – dostupné len u VEGA – sú zhotovené z kva-
litného, naolejovaného bukového dreva. Ich zaoblené rúčky dobre padnú do
ruky. Nevhodné do umývačky riadu!
Vhodné na servírovanie potravín!

TABULO
veľkosť v cm (vrátane rúčky)

obj. číslo
buk

obj. číslo
  A akácia

ks  
€

okrúhla, d x Ø 15,7x10 4  30001909 5  30014797 5,49
hranatá, d x š 16x7 6  30001908 7  30014800 4,94

Exkluzívny dizajn
Masívne drevo
Nová farba 

Mini drevené dosky
TABULO, od

494

Servírovacia sekera GRAHAM
Hľadáte niečo unikátne? Prekvapte vašich hostí extravagantnou servírovacou
sekerou GRAHAM. V trendovom vintage štýle, čepeľ je zhotovená z ocele 
18/10 a optimálna pre servírovanie jedál. Rúčka je drevená v antickom preve-
dení a podčiarkne tak „Used look“. S gumovými nožičkami na spodnej strane.
Nevhodné do umývačky riadu!

GRAHAM d x š x v v cm obj. číslo ks €

8 41x16,5x2,7 30001912 27,49

Exkluzívny dizajn
Protišmykové nožičky

Servírovacia se-
kera GRAHAM

2749

Porcelán & Prezentácia jedál
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Brunch taniere BAMAKO
Niečo pre praktické a pekné stolovanie! Stoho-
vateľný brunch tanier BAMAKO je vyhotovený z 
dreva vo farbách biela, čierna alebo vŕba. Vďaka 
priemeru 41 cm môže byť kombinovaný s viacerý-
mi taniermi, mini porcelánom, mini pohármi alebo
miskami. Alebo ho jednoducho môžete použiť aj
ako servírovací podnos.
Nevhodné do umývačky riadu!

BAMAKO Ø x v v cm obj. číslo ks €

9 vŕba 41x3 30001453 21,99
10 biela 41x3 30001454 21,99
11 čierna 41x3 30001452 21,99

Brunch tanier
BAMAKO

 2199

Bufetový stojan a drevená doska TENITI
Postarajte sa o inovatívnu premenu bufetu alebo servírovanie tapasu, syrov a
predjedál. Exkluzívne pre VEGA vyvinutý bufetový stojan TENITI pozostáva zo
stabilného oceľového rámu 18/10, do ktorého pasujú dve drevené dosky (nie
sú súčasťou balenia, potrebné objednať zvlášť) z kvalitného naolejovaného a
pre styk s potravinami vhodného bukového dreva. 
Drevená doska nie je vhodná do umývačky riadu!

TENITI š x v / Ø x v v cm obj. číslo ks €

12 bufetový stojan 26x37 30001291 54,99
13 drevená doska 25x1,5 30001290 14,29

Exkluzívny dizajn 

Bufetový stojan
TENITI

 5499

Drevená doska 
TENITI

 1429

12  13  

Porcelán & Prezentácia jedál
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Nová farba
Nový tvar
Masívne drevo

Drevená doska 
RUSTY, T-tvar

 1649

Drevená doska RUSTY 
hranatá, od

769

Drevené dosky RUSTY
Z naolejovaného bukového a akáciového dreva s 
rúčkou. Nevhodné do umývačky riadu!
Možnosť gravíru vlastného motívu! Vhodné na
servírovanie potravín!

RUSTY obj. číslo
buk

obj. číslo
  A akácia

ks  
€

hranatá, d x š x v v cm
27x12x1,2      10026989 1  30014802 7,69
35x14x1,2      10026991 2  30014803 9,67
43x20x1,2      10026990 3  30014801 12,09
40x25x1,2 4  10026992      30014804 12,97
68x16x1,5 5  10026984 6  30014806 18,69

RUSTY obj. číslo
buk

obj. číslo
  A akácia

ks  
€

  A T-tvar, d x š x v v cm 
32x29x1,5 7  30014809  8  30014808 16,49
okrúhla, Ø x v v cm 
25x1,5      10029957 9  30014798 14,29
30x1,5      10029958 10  30014799 16,49
35x1,9 11  30001446      30014807 21,99 
40x1,9 12  30001447      30014805 27,49

Porcelán & Prezentácia jedál
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Servírovacia 
doska ABUJA

 3849

Servírovacie dosky ABUJA
Prezentujte vašim hosťom niečo nové – vaše jedlo na našej atraktívnej doske ABUJA. Tento exkluzívny 
VEGA dizajn tvorí podkladová doska z naolejovaného dubového dreva a odnímateľný, voči poškriabaniu 
odolný kameň. Kameň je vhodný do umývačky riadu a ponúka výrezy rôznych veľkostí (malý kruh Ø 
5,35 cm, väčší kruh Ø 9,4 cm) – ideálny na dipy, prílohy alebo kreatívne servírovanie. Vhodný na priamy
styk s potravinami.
Drevo: naolejované, nevhodné do umývačky riadu!

ABUJA
d x š x v 32x22x1,6 cm

obj. číslo ks 
€

13 30001450 38,49
14 1 výrez 30001451 38,49
15 2 výrezy 30001449 38,49

Odnímateľný a odolný kameň
Kameň je vhodný do umývačky riadu
Všestranne kombinovateľná
Exkluzívny dizajn

Servírovací podnos 
MAPUTO, od

3849

Masívne drevo
Exkluzívny dizajn

Odkvap. miska

Servírovací podnos MAPUTO
Zdokonaľte prezentáciu jedál v obľúbených Cocottes pomocou servírova-
cieho podnosu MAPUTO z masívneho dubového alebo orechového dreva. 
Praktické zárezy na dlhšej strane podnosu držia vrchnák a odkvapkávacia 
miska z nerez ocele 18/10 zachytí možnú kondenzovanú vodu. Okrem toho 
majú podnosy aj praktickú rúčku a oproti nej výrez pre jednoduché servírova-
nie. Pre Cocottes do Ø 12,5 cm. Drevený podnos nie je vhodný do umývačky 
riadu! Odkvapkávacia podložka je vhodná do umývačky!

MAPUTO obj. číslo ks €

d x š x v 33,5x19x6,5 cm, dĺžka rúčky 10 cm
16 dub 30001444 38,49
17 orech 30001445 43,99

Porcelán & Prezentácia jedál
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Uzatvárací systém 
Lock & Eat

Poháre HOLLY sú vybavené uzatvára-
cím systémom Lock & Eat, ktorý umož-
ňuje jednoduché zatváranie a otvára-
nie. Poháre sú vhodné do umývačky 
riadu a do mikrovlnnej rúry (okrem gu-
mového tesnenia a uzáveru). Na ser-
vírovanie môžete použiť aj poháre bez 
vrchnáku.

Uzatvárateľný pohár 
HOLLY, od

494

Odnímateľný vrchnák Uzatvárateľné poháre HOLLY
Jeden pohár pre všetky prípady! Či na konzervovanie, servírovanie alebo stolovanie: 
Uzatvárateľné poháre série HOLLY sú naozaj všestranné. Vďaka inovatívnemu skle-
nenému vrchnáku a uzáveru z nerez ocele sa poháre a karafy jednoducho otvárajú 
a znovu zatvárajú - sú ideálne ako trvácny prvok v gastronómii! Gumové tesnenie z 
prírodného kaučuku sa postará o správne uzatvorenie napríklad pri zaváraní alebo 
mrazení. Poháre sú jednoducho stohovateľné. Ušetríte tak miesto v kuchyni!
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry (okrem gumového
tesnenia a uzáveru). Vhodné na priame servírovanie potravín! Stoho-
vateľné!
HOLLY Ø x v v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

uzatvárateľný pohár, obsah v ml
1 125 8,5x7,7 30002289 24 118,56 4,94
2 200 8,5x9,6 30002322 12 63,24 5,27
3 350 8,5x15 30002323 12 65,88 5,49
4 500 12x10,3 30002290 6 39,54 6,59
5 750 12x13,5 30002291 6 42,84 7,14
6 1000 12x17,2 30002319 6 46,14 7,69

uzatvárateľný pohár kónický, obsah v ml
7 1500 12x15,5 30002287 6 52,74 8,79
8 2000 12x18,5 30002288 6 59,34 9,89

uzatvárateľná karafa, obsah v ml
9 250 7x16,8 30002292 12 72,48 6,04

10 500 7x21 30002293 12 76,44 6,37
11 1000 7x28 30002317 12 79,08 6,59

náhradné gumové tesnenie obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

vhodné pre produkty  1  – 3 30014708 6 4,55 0,76

vhodné pre produkty  4  – 8 30014706 6 4,55 0,76

vhodné pre produkty  9  – 11 30014707 6 4,55 0,76

Porcelán & Prezentácia jedál
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Vrchnák  
SINY, od

 219

Pohár s vrchnákom 
SINY, od

 164

12  s výrezom pre slamku

13   s výrezmi pre soľ/korenie

Bez bisfenolu A
Nové modely

Vrátane zlatého vrchnáku

Vrchnáky SINY
Pre všestranné použitie, napríklad pre soľ/korenie,
práškový cukor alebo pre individuálny popis krie-
dou.
Materiál: kvalitná nerez oceľ.
Vhodné do umývačky riadu.

SINY
Ø x v 7x1,5 cm

obj. číslo ks v 
bal.

balenie  
€

=ks  
€

vhodný pre produkty  15 , 16  , 19  , 20

12 s výrezom pre 
slamku 10008881 26 56,94 2,19

13   A s výrezmi pre 
soľ/korenie 10008882 26 85,54 3,29

SINY s vrchnákom obsah v l Ø x v v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €
14   A mini pohár 0,2 5,1x8,3 30002218 12 19,68 1,64
15   A mini pohár 0,33 6,6x9,3 30002219 12 24,96 2,08
16   A pohár 0,6 6,6x13,6 30002217 12 34,20 2,85
17 pohár 0,79 8,4x13 10008737 12 26,28 2,19
18 pohár 1,08 8,4x17 10008736 12 32,88 2,74
19   A hrnček s uškom 0,48 6,6x13,6 30002216 12 40,80 3,40
20   A hrnček s uškom modrý 0,48 6,6x13,6 30002215 12 42,12 3,51
21 hrnček s uškom 0,85 8,5x14,8 10008738 8 26,32 3,29
22   A fľaša 0,25 5,1x11,5 30002220 12 22,32 1,86
23   A fľaša 0,44 5,2x15,5 30002221 12 26,28 2,19

náhradný vrchnák SINY Ø x v v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

vhodný pre produkty  14  , 22  , 23  5,4x1,5 10008740 3 1,62 0,54

vhodný pre produkty  15 , 16  , 19  , 20 7x1,5 10008739 2 1,30 0,65

Séria pohárov SINY
Trendové a všestranne použiteľné poháre vo vintage štýle. Použiteľné ako štýlové vázy, karafy, svietniky
alebo na servírovanie koktejlov, smoothie, malých dezertov, atď. Pasujú do moderného i tradičného
prostredia.
Pohár: vhodný do umývačky a do mikrovlnnej rúry do 70° C. Nie na priame varenie.
Vrchnák: hliník, nevhodný do umývačky! Bez bisfenolu A. Vhodný na servírovanie potravín!

Porcelán & Prezentácia jedál
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Kliešte na rybie kosti
Kliešte na rybie kosti s ergonomickou rúčkou pre 
najvyššiu precíznosť. Vhodné na rýchle a efektívne 
odstránenie kostí z rybích filetov.  Z tvrdenej nerez 
ocele. DIN 1.4021.

kliešte na rybie 
kosti

d x š x v 
cm

obj. číslo ks  
€

6 rovné 13,5x2x2,5 10008681 16,49
7 šikmé 13,3x1,9x2 10008682 16,49

Filetovač sardiniek
Ľahké filetovanie sardiniek: Filetovanie malých rýb, 
ako sú sardinky a sardely, je pre kuchára veľkou 
výzvou. S pomocou filetovača filety jednoducho 
a nekomplikovane oddelíte od stredovej kosti bez 
toho, aby ste ich poškodili. Filetovač je z nehrdza-
vejúcej chróm-niklovej ocele 18/10. 
Vhodné do umývačky!

filetovač na sardinky obj. číslo ks €

8 dĺžka 16,8 cm 30003101 16,49

Filetovač

 1649

Nožnice na plutvy
Nenahraditeľné pri príprave čerstvých rýb: S tými-
to nožnicami odstránite plutvy bez námahy. Nož-
nice na plutvy sú z nehrdzavejúcej chróm-niklovej 
ocele 18/10.
Vhodné do umývačky!

nožnice na plutvy obj. číslo ks €

9 dĺžka 22,2 cm 30003104 54,99

Kliešte na rybie 
kosti

 1649

Nožnice na plutvy

 5499

Nôž na ustrice a otvárak na ustrice
S nimi môžu kuchári i hostia nekomplikovane a štýlovo otvárať tvrdé ustrice. 
Otvárak je klasického tvaru z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 18/10 s 
nitovanou umelohmotnou rúčkou.
Vhodné do umývačky!

produkt dĺžka v cm obj. číslo ks €

3 nôž na ustrice 16,2 30003097 27,49
4 otvárak na ustrice 16,2 30003098 38,49

Nôž na ustrice

 2749

Naberačka na ryby
Praktický pomocník v kuchyni! So širokou nabe-
račkou otočíte ryby bez problémov a pekne ich 
naservírujete. Voda a tuk môžu vďaka výrezom 
jednoducho odtiecť. Naberačka je z nehrdzave-
júcej chróm-niklovej ocele 18/10 s čiernou ume-
lohmotnou rúčkou.
Vhodné do umývačky!

naberačka na ryby obj. číslo ks €

11 d x š 31,2x20,1 cm 30003102 43,99

Naberačka

 4399
Odstraňovač 
šupín

 2749

Odstraňovač šupín
Ideálny na rýchle a dôkladné odstránenie šupín 
zo všetkých rýb. Dodávame so 4 rôznymi vyme-
niteľnými čepeľami s dvojitým ozubením (4 typy 
ozubenia). S odnímateľným zachytávačom pre 
jednoduché čistenie. Čepele sú z nerez ocele DIN 
1.4016, čierna rúčka z polypropylénu.
Vhodné do umývačky!

odstraňovač šupín 
d x š x v v cm

obj. číslo ks 
€

10 26,4x5,4x2,8 10008680 27,49

Vymeniteľná čepeľ

Kliešte na rybie kosti
Zjednodušte vašim hosťom jedenie rýb! S týmito 
kliešťami uchopíte kosť každej veľkosti bez odštie-
penia. Kliešte sú z nehrdzavejúcej chróm-niklovej 
ocele 18/10.
Vhodné do umývačky!

kliešte na rybie kosti obj. číslo ks €

5 dĺžka 16,5 cm 30003103 19,79

Kliešte

 1979

Stojan

 769

Podnos na morské plody
Praktická miska z hliníka s lemovaným okrajom. Ideálna na servírovanie a 
prezentáciu jedál. K nej pasuje: stojan z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 
18/10.

produkt Ø x v cm obj. číslo ks €

1 podnos na mor. plody 40x4 10021029 9,56
2 stojan 20x28 10049588 7,69

Podnos na morské plody

 956

Porcelán & Prezentácia jedál
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Citrónové obrúsky
Vlhké obrúsky so sviežou citrónovou vôňou. Očis-
tia a osviežia ruky po jedle.

citrón. obrúsky
d x š v cm

obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks 
€

15 19,5x13,5 10059005 250 10,00 0,04

Citrónové obrúsky 
250ks balenie 

 1000

Nožnice na homára
Na pancier, klepetá a nohy: S týmito nožnicami 
ľahko rozdelíte homára pri stole. Vaši hostia dosta-
nú aj tie najmenšie kúsky mäsa! Z nehrdzavejúcej 
chróm-niklovej ocele 18/10.
Vhodné do umývačky!

nožnice na homára obj. číslo ks €

13 dĺžka 18,3 cm 30003099 54,99

Nožnice na 
homára

 5499

Vidlička na ustrice
S touto vidličkou môžete obsah mušle jednoducho 
vybrať a jesť. Vidlička na ustrice je z nehrdzavejú-
cej chróm-niklovej ocele 18/10.
Vhodné do umývačky!

vidlička na ustrice obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks 
€

14 dĺžka 13,9 cm 30003105 12 39,47 3,29

Vidlička na ustrice

 329

Vidlička na homára
S touto vidličkou oddelia hostia elegantne mäso 
z homára od panciera, nôh a klepiet. Vidlička je z  
nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 18/10.
Vhodné do umývačky!

vidlička na homára obj. číslo ks €

12 dĺžka 20 cm 30003100 9,89

Vidlička na homára

 989

Hrniec na mušle
Hrniec na mušle z nehrdzavejúcej chróm-niklovej 
ocele 18/10 – ideálny pre štýlovú prezentáciu.
Vhodný do umývačky!

hrniec na mušle 
Ø x v v cm

obsah 
v l

obj. číslo ks 
€

16 24x10 3,7 30003108 16,49

Hrniec na mušle
Praktické riešenie 2 v 1 udrží mušle teplé a vrchnák 
zároveň slúži ako odkladací priestor na prázdne 
mušle. Pre všetky typy ohrevu (okrem indukcie).
Emailovaná oceľ. Vhodný do umývačky!

hrniec na mušle
Ø x v v cm

obsah 
v l

obj. číslo ks 
€

17 13,5x9 0,9 10029952 6,59
20x13 3,8 10029953 8,79
24x13,5 5,9 10029954 10,99

Hrniec na mušle  
od

 659

Hrniec na mušle s vrchnákom
Hrniec udrží mušle teplé. Praktický: vrchnák slúži 
ako odkladací priestor na stole. Z nehrdzavejúcej  
chróm-niklovej ocele 18/10. Pre všetky typy ohrevu 
(okrem indukcie).
Vhodné do umývačky!

hrniec na mušle 
s vrchnákom
Ø x v v cm

obsah 
v l

obj. číslo ks 
€

20x19,8 2,8 30003106 32,99
18 22x19,8 3,5 30003107 38,49

Hrniec na mušle 
s vrchnákom, od

 3299

Hrniec na 
mušle

 1649

Obojručné

3 veľkosti

2 veľkosti

Porcelán & Prezentácia jedál
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Steaková séria príborov PICANHA
Preslávený TRAMONTINA steakový a pizza príbor presvedčí svojou kvalitou v
celej sade: dobre sa drží v ruke a je zhotovený pre dlhotrvácnosť. Obzvlášť tvr-
dá čepeľ ako aj nity na rúčke sú z nehrdzavejúcej nerez ocele. Rúčky sú zhoto-
vené z polywoodu - z viacerých vrstiev borovicového dreva, sú impregnované
živicou a následne lisované, formované a leštené. Polywood sa vyznačuje
hlavne vysokou stabilitou, odolnosťou a možnosťou umývania v umývačke
riadu. Rúčky aj po rokoch vyzerajú ako nové.
Nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10! Prvýkrát pre VEGA ako vy-
hotovenie vhodné do umývačky riadu!

PICANHA dĺžka v 
cm

obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks
€

červená
5 steak/pizza vidlička 19,5 10006290 12 42,12 3,51
6 jumbo steaková vidlička 22,0 10006292 6 26,34 4,39
7 steak/pizza nôž 13/0 21,5 10006293 12 39,48 3,29
8 steakový nôž 13/0 23,5 10006297 12 87,00 7,25
9 jumbo-steakový nôž 13/0 25,0 10006299 12 105,48 8,79

10 jumbo-steakový nôž s prechádzajúcou 
čepeľou 13/0 24,0 10006300 6 79,14 13,19

11   A pizza nôž 13/0 21,0 30003296 12 65,87 5,49
12   A Laguiole nôž s prechádzajúcou če-

peľou a vlnitou rúčkou 13/0 22,5 30003299 6 98,93 16,49
13   A Laguiole vidlička 22,1 30003317 6 59,33 9,89
hnedá
14 steak/pizza vidlička 19,5 10006291 12 42,12 3,51
15 jumbo steaková vidlička 22,0 10006295 6 26,34 4,39
16 steak/pizza nôž 13/0 21,5 10006294 12 39,48 3,29
17 steakový nôž 13/0 23,5 10006296 12 87,00 7,25
18 jumbo-steakový nôž 13/0 25,0 10006298 12 105,48 8,79
19 jumbo-steakový nôž s prechádzajúcou 

čepeľou 13/0 24,0 10006301 6 79,14 13,19
20   A pizza nôž 13/0 21,0 30003294 12 65,87 5,49
21   A Laguiole nôž s prechádzajúcou če-

peľou a vlnitou rúčkou 13/0 22,5 30003297 6 98,93 16,49
22   A Laguiole vidlička 22,1 30003315 6 59,33 9,89
svetlo hnedá
23   A steak/pizza vidlička 19,5 30003288 12 42,12 3,51
24   A jumbo steaková vidlička 22,0 30003289 6 26,34 4,39
25   A steak/pizza nôž 13/0 21,5 30003290 12 39,48 3,29
26   A steakový nôž 13/0 23,5 30003291 12 87,00 7,25
27   A jumbo-steakový nôž 13/0 25,0 30003293 12 105,48 8,79
28   A jumbo-steakový nôž s prechádzajú-

cou čepeľou 13/0 24,0 30003292 6 79,14 13,19
29   A pizza nôž 13/0 21,0 30003295 12 65,87 5,49
30   A Laguiole nôž s prechádzajúcou če-

peľou a vlnitou rúčkou 13/0 22,5 30003298 6 98,93 16,49
31   A Laguiole vidlička 22,1 30003316 6 59,33 9,89

Foto-optika

Podnos  
JENNA

 1099

Podnos JENNA
Hľadáte originálny nápad, ako štýlovo servírovať burger & beef? Tieto pra-
vouhlé podnosy vyzerajú ako americká značka – ale s malým rozdielom: sú
zhotovené z kvalitného hotelového porcelánu. Preneste svojich hostí do kra-
jiny neobmedzených možností!
Vhodný do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

JENNA d x š x v v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

1 29x13x1,5 30002706 4 43,96 10,99

Exkluzívny dizajn
Nesaje tuk 

Burger papier NAMPA 
Štýlový, praktický a hygienický: náš baliaci papier pre burgre, bagety a iné po-
krmy v trendovom dizajne. Papier je naformátovaný a pripravený k okamžitému 
použitiu. Papier nesajúci tuky garantuje hosťom čisté ruky počas vychutnávania 
si pokrmu. Balenie obsahuje cca. 850 listov (celkovo 5 kg).
Obojstranne voskovaný papier.

NAMPA d x š cm obj. číslo ks v bal. balenie €

2 40x30 30003328 cca. 850 43,99

Servírovací papier  
PEORIA, 500ks-balenie 

3299

Exkluzívny dizajn
Ochrana pre podnosy
Použiteľný aj ako stolový set 

Servírovacie papiere PEORIA
Bio alebo tradičný štýl: s týmito papiermi servírujete burgre a iné pokrmy štý-
lovo a zároveň chránite vaše podnosy. Vyberte si z dvoch rôznych dizajnov: 
„Bio“ a „Burger“. Naformátovaný papier jednoducho uložíte na podnos a vaši 
hostia si môžu pokrm vychutnávať. Papiere sa perfektne hodia napríklad na 
podnosy SERVEZIO alebo PERETI. Ďalší nápad na servírovanie: papier viete 
použiť aj ako jednorázový stolový set.
Nevhodný na priame servírovanie potravín! 70 g papier.

PEORIA d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

3 „Bio“ 29,7x21 30003327 500 32,99
4 „Burger“ 29,7x21 30003329 500 32,99

Burger papier 
NAMPA, 850ks-bal. 

 4399

Porcelán & Prezentácia jedál
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Steakový nôž 
PICANHA, od

 329

Vhodné do umývačky
Exkluzívne vo VEGA: nerezové nity
Nové modely

5  steak/pizza vidlička

6  jumbo steaková vidlička

7  steak/pizza nôž

8  steakový nôž

9  jumbo-steakový nôž

10  jumbo steakový nôž
s prechádzajúcou čepeľou

11  pizza nož

12  Laguiole nôž s prechádzajúcou
čepeľou a vlnitou rúčkou

13  Laguiole vidlička

23  steak/pizza vidlička

24  jumbo steaková vidlička

25  steak/pizza nôž

26  steakový nôž

27  jumbo-steakový nôž

28  jumbo steakový nôž
s prechádzajúcou čepeľou

29  pizza nož

30  Laguiole nôž s prechádzajúcou
čepeľou a vlnitou rúčkou

31  Laguiole vidlička

14  steak/pizza vidlička

15  jumbo steaková vidlička

16  steak/pizza nôž

17  steakový nôž

18  jumbo-steakový nôž

19  jumbo steakový nôž
s prechádzajúcou čepeľou

20  pizza nož

21  Laguiole nôž s prechádzajúcou
čepeľou a vlnitou rúčkou

22  Laguiole vidlička

Príbor
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4  kávová lyžička 9  kávová lyžička

5  múčniková vidlička 10  múčniková vidlička

2  menu vidlička 7  menu vidlička

3  menu nôž Mono. 13/0 8  menu nôž Mono. 13/0
1  menu lyžica 6  menu lyžica

Efekt patiny
Odolný

Exkluzívne vo VEGA
Filigrán
Obzvlášť ľahké

Menu vidlička  
STARI

 329

Príbor

Séria príborov STARI
Vintage alebo Shabby Chic štýl su stále trendy. K nim perfektne pasuje séria 
príborov STARI. Vzor na rúčkach a špeciálny efekt patiny nevznikajú len po-
vrchovou úpravou, ale aj špeciálnym a nákladným procesom výroby. Každý 
element tejto série príborov z kvalitnej chróm-niklovej ocele 18/10 je sám o 
sebe a ešte viac v kombinácii pútačom ľudských pohľadov.
Nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10! Hrúbka materiálu je 3,5 mm 
(merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! Vhodné do umývačky! 
Efekt patiny!

STARI dĺžka 
v cm

obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks 
€

1 menu lyžica 21,2 30001296 12 39,48 3,29
2 menu vidlička 21,1 30001294 12 39,48 3,29
3 menu nôž Mono. 13/0 24,5 30001297 12 52,68 4,39
4 kávová lyžička 14,3 30001295 12 23,64 1,97
5 múčniková vidlička 16 30001293 12 28,92 2,41

4  kávová lyžička 9  kávová lyžička

5  múčniková vidlička 10  múčniková vidlička

2  menu vidlička 7  menu vidlička

3  menu nôž Mono. 13/0 8  menu nôž Mono. 13/0
1  menu lyžica 6  menu lyžica

Menu vidlička  
DUNNA

 252

Séria príborov DUNNA
Kto má rád jednoduchý dizajn, bude sa mu naša nová séria príborov DUNNA 
páčiť! Táto moderná séria je vyhotovená z odolnej, vysoko leštenej chróm-nik-
lovej ocele 18/10. Úzke zaokrúhlené rúčky bez akéhokoľvek vzoru prechádza-
jú do kvapkovitého zakončenia. Všetky časti tejto exkluzívnej série takmer 
nepocítite v ruke.
Nehrdzavejúca vysoko leštená chróm-niklová oceľ 18/10!  
Hrúbka materiálu 5 mm (merané na najhrubšom mieste menu vidličky). 
Vhodné do umývačky. Garancia dokúpenia 10 rokov.

DUNNA dĺžka 
v cm

obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks 
€

6 menu lyžica 21,2 30001286 12 30,23 2,52
7 menu vidlička 21,2 30001288 12 30,23 2,52
8 menu nôž Mono. 13/0 23,4 30001292 12 40,79 3,40
9 kávová lyžička 15 30001287 12 18,35 1,53

10 múčniková vidlička 15,5 30001289 12 22,31 1,86
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14  kávová lyžička

15  múčniková vidlička

12  menu vidlička

13  menu nôž Mono. 13/011  menu lyžica

Efekt patiny
Odolný

PVD je skratka pre „Physical Vapour 
Deposition“ (slovensky: fyzikálna plynová 
separácia). Pri nej sa kov odparuje vo  
vákuu, znova kondenzuje a usádza sa na 
príbor. Z tohto dôvodu si príbor KAHIKO 
dlhodobo udrží medený vzhľad. 

Zvláštny efekt patiny príborov vzniká pri 
chemicko-mechanickom leštení, ktoré je 
využité pri našich príboroch MEMORY a 
STARI na predošlej strane.

Kombináciou týchto dvoch procesov vzniká 
príbor vhodný do umývačky a s efektom 
patiny.

PVD-úprava

Menu vidlička 
KAHIKO

 1099

Príbor

Séria príborov KAHIKO
Nadčasová elegancia v perfektnom vintage štýle! Svoj antický medený vzhľad získava séria príborov 
KAHIKO špeciálnym procesom, ktorý ovláda len málo špecialistov: Po leštení príborov je nanesená 
špeciálna PVD-vrstva (Physical Vapour Deposition) – to znamená, že farebný akcent je nanesený v 
podmienkach vákua. Lesklé kontúry v reliéfe ešte posilňujú vintage charakter, takže KAHIKO har-
monizuje s mnohými produktmi od VEGA. Vďaka fúzii dvoch procesov výroby vzniká exkluzívny, do 
umývačky vhodný príbor, ktorý svojim vyberaným šarmom pôsobí ako z minulosti. Pri VEGA si môžete 
byť istí. Príbor si svoj medený vzhľad udrží dlhodobo.
Nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10 s PVD úpravou! Hrúbka materiálu je 3 mm (merané 
na najhrubšom mieste menu vidličky)! Vhodné do umývačky!

KAHIKO dĺžka v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

11 menu lyžica 21,3 30014214 6 65,94 10,99
12 menu vidlička 21,1 30014218 6 65,94 10,99
13 menu nôž Mono. 13/0 23,5 30014217 6 79,14 13,19
14 kávová lyžička 15 30014215 6 39,54 6,59
15 múčniková vidlička 15,9 30014219 6 49,44 8,24
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Mlynček 
PESTLE

 3299
Exkluzívny dizajn
Nezanecháva zvyšky na stole

Mlynčeky na soľ/korenie PESTLE
Z jaseňového dreva – exkluzívny VEGA dizajn – pú-
tač pohľadov. Mlecí mechanizmus mlynčekov je z 
kvalitnej keramiky s nerezovou hlavicou. Efektív-
ne tak zabraňuje padaniu zvyškov na stôl. Ergo-
nomický tvar mlynčeka sa postará o jednoduchú 
manipuláciu. Mlynček na soľ je biely, mlynček na 
korenie čierny lakovaný.

PESTLE výška v cm obj. číslo ks €

1 mlynček na soľ 21 30001298 32,99
2 mlynček na korenie 21 30001299 32,99

Mlynček na soľ
OMEA

 1979

Mlynček na soľ
KOBA

 2089

Oválny tvar

Mlynček na soľ a korenie OMEA
Z nerez ocele 18/10 v tepanom vzhľade. Sú moderné 
a nadčasové. Na mlynčekoch OMEA kontrastuje pravé 
drevo a antický look. Mlynček na soľ má keramický mle-
cí mechanizmus, mlynček na korenie má mechanizmus 
z karbónovej ocele. Obsah mlynčekov je označený pís-
menkami "S" alebo "P".

OMEA výška v cm obj. číslo ks €

3 mlynček na soľ 19,4 30001730 19,79
4 mlynček na korenie 19,4 30001739 20,89

Mlynček na soľ a korenie KOBA
V tepanom vzhľade a jemne oválnom tvare. Mlyn-
čeky KOBA sú kombináciou pravého dreva vo 
vintage štýle a tepaného kovu v medenej farbe. 
Mlynček na soľ má keramický mlecí mechanizmus, 
mlynček na korenie má mechanizmus z karbónovej 
ocele. Obsah mlynčekov je označený písmenkami 
"S" alebo "P".

KOBA výška v cm obj. číslo ks €

5 mlynček na 
soľ 19,4 30001729 20,89

6 mlynček na 
korenie 19,4 30001740 21,99

Set soľnička/korenička 
KAYU 

1099

Set soľnička/korenička KAYU
Kto uprednostňuje minimalizmus, pre toho je dob-
rou voľbou set KAYU. Set soľničky a koreničky je 
zhotovený z bukového dreva, soľnička je čiastočne 
lakovaná bielou a korenička čiernou farbou.

KAYU výška v cm obj. číslo set €

7 9,1 cm 30001749 10,99

Ponúkame vám 10 rokov 
záruku na mlecí systém.

Stolové doplnky
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Mlynček na soľ
TEMBA

 3189

Mlynček na soľ a korenie TEMBA
Klasický nadčasový tvar mlynčekov TEMBA v svietivej medenej farbe upúta 
pohľady hostí! Mlynček na soľ má keramický mlecí mechanizmus, mlynček na 
korenie má mechanizmus z karbónovej ocele. Obsah mlynčekov je označený 
písmenkami "S" alebo "P".

TEMBA výška v cm obj. číslo ks €

23 mlynček na soľ 19 30001741 31,89
24 mlynček na korenie 19 30001742 32,99

Set soľnička/korenička
STUMP, od 

1099

Set soľnička/korenička STUMP
Soľnička a korenička z nerez ocele prezentujú modernú gastronómiu. Do-
stupná je rovná a skosená verzia. Počet výrezov naznačuje obsah: dva pre 
soľničku a jeden pre koreničku.
Materiál: chróm-niklová oceľ 18/10. Vhodné do umývačky! (platí iba 
pre produkty 17 , 18)!

STUMP
Ø x v v cm

nerezoceľ
strieborná

nerezoceľ
medená

nerezoceľ
zlatá

rovné - 3,1x7,2 17  30003092 19  30015028 21  30015027
skosené - 3,1x8,5 18  30003091 20  30015026 22  30015025
set € 10,99 13,19 16,49

Mlynček na soľ LEKO 
drevený, od

1319

Antické drevoNerezoceľ, 
matná šedá

Mlynčeky na soľ a korenie LEKO
Klasika medzi mlynčekmi: LEKO je vďaka nadčasovému antickému vzhľadu 
vhodný do každého prostredia, nielen do rustikálnej gastronómie. Mlynček na 
soľ má keramický mlecí mechanizmus, mlynček na korenie má mechanizmus 
z karbónovej ocele. Obsah mlynčekov je označený písmenkami "S" alebo "P".

LEKO drevo výška v cm obj. číslo ks €
12 mlynček na soľ 14,9 30001731 13,19
13 mlynček na korenie 14,9 30001735 14,29
14 mlynček na soľ 22,8 30001732 20,89

mlynček na korenie 22,8 30001736 21,99
15 mlynček na soľ 30,4 30001733 26,39

mlynček na korenie 30,4 30001737 27,49
16 mlynček na soľ 39,9 30001734 31,89

mlynček na korenie 39,9 30001738 32,99

Mlynček na soľ  
LEKO nerezoceľ, od

 2419

Mlynčeky na soľ a korenie LEKO
Tieto mlynčeky vyzerajú ťažšie, ako sú. LEKO vyzerá ako z kameňa, je ale z 
ocele 18/0, lakovanej do matnej šedej. Mlynček na soľ má keramický mlecí 
mechanizmus, mlynček na korenie má mechanizmus z karbónovej ocele. Ob-
sah mlynčekov je označený písmenkami "S" alebo "P". 

LEKO nerezoceľ 
šedá matná

výška v cm obj. číslo ks €

8 mlynček na soľ 15,5 30001746 24,19
9 mlynček na korenie 15,5 30001743 25,29

10 mlynček na soľ 30,2 30001747 31,89
mlynček na korenie 30,2 30001744 32,99

11 mlynček na soľ 40,5 30001748 42,89
mlynček na korenie 40,5 30001745 43,99

Stolové doplnky
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Pohár 
INES, od

 164

Poháre INES
Séria pohárov očarí moderným dizajnom a štruktúrou na vonkajšej strane. Z
kvalitného, ťažkého skla.
Vhodné do umývačky!

INES obsah v ml výška v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

1  60 6,2 30002550 12 19,68 1,64
2 210 8,3 30002549 12 32,88 2,74
3 355 9,6 30002547 12 39,48 3,29
4 300 14,3 30002555 12 39,48 3,29
5 450 16,1 30002556 12 52,68 4,39

Brúsený vzor

Uzatvárateľná fľaša 
NALA

1099

Uzatvárateľné fľaše NALA
S týmito sklenenými fľašami dostane aj voda perfektný vzhľad! Vďaka nere-
zovému uzáveru sa fľaše dajú pevne zatvoriť. Fľaše sú ideálne do barov. Sú 
dostupné v troch farbách. 
Vhodné do umývačky!

NALA obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

obsah 1 l, výška 32 cm
12 priehľadná 30002266 6 65,94 10,99
13 modrá 30002264 6 65,94 10,99
14 zelená 30002265 6 65,94 10,99

Farbené sklo
Nerezový uzatvárací systém

Krištáľová séria pohárov JOLEEN
Sklo alebo kov? Priveďte vašich hostí do úžasu! Poháre vyhotovené z krištá-
ľového skla lakované do trendových farieb čierna/strieborná alebo čierna/me-
dená. Očaria vás fascinujúcimi farebnými efektami. Servírujte svoje nápoje v 
univerzálnych pohároch, miskách na šampanské alebo martini! Organický lak.
Vhodné do umývačky!

JOLEEN obsah 
 v ml

výška  
v cm

obj. číslo ks v 
bal.

balenie  
€

=ks  
€

pohár
6 čierna/medená 460 12 30002535 6 32,94 5,49
7 čierna/strieborná 460 12 30002526 6 32,94 5,49

pohár na martini
8 čierna/medená 210 17,3 30002537 6 46,14 7,69
9 čierna/strieborná 210 17,3 30002548 6 46,14 7,69

miska na šampanské
10 čierna/medená 220 15,1 30002527 6 39,54 6,59
11 čierna/strieborná 220 15,1 30002553 6 39,54 6,59

Krištáľové sklo
Organický lak
Vhodné do umývačky

Hrnček  
JOLEEN

 549

Sklo & Bar
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Vhodná aj do exteriéru
Sklápacia

Multifunkčná
Masívne drevo
Obojstranne použiteľná

Mini lavička 
PILSATO

 5499

Servírovacia doska
RENALA, od

3849

Mini lavička PILSATO
 ◾ miniatúrna lavička na bufety alebo originálne servírovanie jedál
 ◾ drevo je z jaseňa, pod tlakom impregnované a dvojzložkovo lazúrované
 ◾ sklápacie nožičky sú z práškovanej ocele, jednoduché skladovanie 
 ◾ odolné voči vplyvom počasia, ľahké na údržbu a robustné

PILSATO d x š x v v cm obj. číslo ks €

18 orech 52x20x23 10008476 54,99
19 gaštan 52x20x23 10008475 54,99

Servírovacia doska RENALA
 ◾ materiál: dubové alebo orechové masívne drevo, olejované
 ◾ variabilné obojstranné použitie
 ◾ do výrezov môžete vložiť rôzne mini produkty s Ø do 6,8 cm
 ◾ servírovaciu dosku môžete kombinovať aj s prírodným kameňom

RENALA d x š x v v cm obj. číslo ks €

servírovacia doska, výrez Ø 6,8 cm
15 dub 47,4x11,2x6,5 10008409 38,49
16 orech 47,4x11,2x6,5 10008408 43,99
prírodný kameň
17 čierna 45,6x9,4x0,8 30001520 10,99

Exkluzívny dizajn 
Košík na pe-
čivo DOLA 

 1649

Košíky na pečivo DOLA
Nie sú iba pekné, ale aj praktické: Košíky na pečivo
DOLA z robustnej látky vo výzore ľanu alebo 
modrej džínsoviny s ozdobným švom a vytlačený-
mi klasmi. Hodia sa na prestretý stôl i bufet. Pre 
atraktívnu prezentáciu pečiva.
Materiál džínsového vzhľadu: 66 % polyester,
34 % bavlna; Materiál ľanového vzhľadu: 100 %
polyester. 40° pranie!

DOLA Ø x v v cm obj. číslo ks €

20 džínsovina 23x14 10009395 16,49
21 ľan 23x14 10009396 16,49

Ovládanie jednou rukou
Dvojstenná izolácia

Ovládanie jednou 
rukou

Izolačné kanvice ASOTIS
 ◾ spĺňa vysoké nároky na dizajn a dlhotrvácnosť
 ◾ farby: medená, čierna alebo biela
 ◾ kapacita: 1 l 
 ◾ so sklenenou násadkou, umývajte len čistou 
vodou

 ◾ nevhodná do umývačky

ASOTIS obsah 
v l

Ø x v 
v cm

obj. číslo ks 
€

24 biela 1 14x26 10008923 32,99
25 medená 1 14x26 10008924 32,99
26 čierna 1 14x26 10008925 32,99

Izolačné kanvice GERRO
 ◾ dvojstenná, striebor. farba, z nerezocele 18/10
 ◾ kapacita 1 l alebo 1,5 l
 ◾ trvácna
 ◾ klasický dizajn
 ◾ nevhodná do umývačky, umývajte len čistou 
vodou

GERRO obsah v l Ø x v v cm obj. číslo ks €

22 1 13,6x19,5 10008926 21,99
23 1,5 13,6x23,5 10008927 27,49

Izolačná kanvica
GERRO, od

 2199

Izolačná kanvica
ASOTIS

 3299

Bufet & Catering
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3/  Nájdite si pasujúci      
základný box 
2 výšky

2/ Rozhodnite sa 
pre základnú vaňu 
s chladením alebo bez

1/ Zvoľte si vhodný podnos

>  Misa GN 
z melamínu (2 farby), nerezocele a polypropylénu  
3 modely (GN 1/1, GN 1/2 a GN 1/3) - 2 výšky

výška 6,5 cm

výška 10 cm

> Servírovacie podnosy

> Masívne drevo

melamín - 2 farby - 3 veľkosti

nerezoceľ- 2 veľkosti

doska na krájanie - 3 farbydoska na syr - 3 farby

>  Prezentácia nápojov v karafách 
3 časti 

násadka na karafyodkvap. misanerezový 
plech

Nové farby

Nové farby

Regál na palety PORTLAND
 ◾ materiál: práškovaná oceľ
 ◾ protišmykové vodiace lišty 
 ◾ výškovo nastaviteľné pre rôzne boxy a podnosy
 ◾ na paletový regál pasujú okrem boxov PORTLAND aj iné podnosy veľkosti 
GN 1/1 ako aj palety GN 1/1 a veľkosti 60x40 cm (bez nožičiek), taktiež aj 
debničky WANTAGE alebo boxy MONTANA (pozri stranu 29)

 ◾ paletový regál doručíme rozložený, jednoduchá montáž
 ◾ nevhodný do umývačky
 ◾ v balení obdržíte aj 4 vodiace lišty

produkt d x š x v v cm obj. číslo ks €

1 regál na palety PORTLAND 48,9x43,6x57,5 30002399 119,90
2 prídavná vodiaca lišta 4x33,5x4 30002396 8,80
3 debnička WANTAGE 55,2x34,7x13 30002413 63,79
4 paleta ARAWA, GN 1/1 53x32,5x4,7 10006302 54,99

paleta ARAWA 60x40x4,7 10006304 58,29

S modulárnym systémom Portland dodáte 
vášmu bufetu industriálny chic.

Regál na palety vrátane  
4 vodiacich líšt PORTLAND

 11990

Modulárny
Univerzálne použitie 

Extrémne chladenie

Príklady prezentácie

Bufet & Catering
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 ◾ materiál: práškovaná oceľ
 ◾ dostupný v 2 výškach
 ◾ stohovateľný
 ◾ kombinovateľný so všetkými elementami
 ◾ možnosti použitia: 
- servírovacie podnosy (nerezoceľ alebo me-
lamín) 
- misy GN – (melamín, nerezoceľ alebo  
  polypropylén) 
- dosky na syr alebo na krájanie 
- násadky na karafy

 ◾ nevhodný do umývačky

PORTLAND d x š x v  
v cm

obj. číslo ks 
€

29 plytký 55,4x35,2x11 30002394 87,99
30 vysoký 55,4x35,2x19 30002395 109,99

Bufetový systém PORTLAND
 ◾ predstavuje trend v industriálnom štýle
 ◾ stohovateľné elementy
 ◾ vhodný do umývačky (okrem bufetového boxu, paletového  
regálu a drevených častí)

 ◾ všetky časti si môžete zakúpiť samostatne
 ◾ pasujúce gastro-nádoby v rozličných materiáloch

Bufetový box 
PORTLAND, od

 8799

1/  Zvoľte si vhodný podnos

>  Misa GN
 ◾ melamín, polypropylén alebo nerezoceľ 18/10, stohovateľné a vhodné do umývačky

Misa melamín nerezoceľ polypropylén
d x š x v v cm obj. číslo

biela
obj. číslo

čierna
ks 
€

obj. číslo ks 
€

obj. číslo
transparentná

ks 
€

GN
1/1

53x32,5x6,5 11  10006315 10006324 32,99 10081630 16,27 10010359 10,55
53x32,5x10 10006318 10006327 36,29 15  10081633 19,24 10010374 12,75

GN
1/2

32,5x26,5x6,5 10006316 12  10006325 17,59 10081631 10,11 10010377 6,04
32,5x26,5x10 13  10006319 10006328 20,89 10081634 12,42 10010378 7,14

GN
1/3

32,5x17,6x6,5 10006317 10006326 15,39 10081632 9,01 16  10010399 4,94
32,5x17,6x10 10006320 14  10006329 16,49 10081635 11,21 10010400 5,49

> Servírovacie podnosy
 ◾  melamín alebo nerezoceľ 18/8

Servírovací podnos melamín, výška 3 cm nerezoceľ, výška 1,4 cm
d x š v cm obj. číslo biela obj. číslo čierna ks € obj. číslo ks €
GN 1/1, 53x32,5 5  10006312 6  10006321 39,59 9  10006310 43,99
GN 1/2, 32,5x26,5 7  10006313 10006322 21,99 10  10006311 24,19
GN 1/3, 32,5x17,6 10006314 8  10006323 16,49 – –

> Masívne drevo
 ◾ nevhodné do umývačky

produkt d x š x v 53x34x2,5 cm
 

17  buk
A  

18  dub
A  

19  orech
doska na syr 10006330 30003998 30003997
ks € 32,99 38,49 54,99
doska na krá-
janie 10006334 30003993 30003994
ks € 35,19 40,69 57,19

>  Prezentácia nápojov v karafách 
 ◾ vhodné pre naše karafy YPSILON

produkt obj. číslo ks €

násadka na karafy, d x š x v 53x32,5x2,5 cm
20 buk 10006331 30,79
21   A dub 30003995 38,49
22   A orech 30003996 54,99
nerezový plech, d x š v cm
23 46,5x10,9 10006332 9,89
odkvapkávacia misa, d x š x v v cm
24 46,5x10,9x1 10006333 15,39

Rolltop-poklop

 6599

4/ Skompletizujte systém s
      Rolltop poklopom

 ◾ poklop z priehľadného akrylu
 ◾ nevhodný do umývačky
 ◾ pre všetky elementy – okrem karáf

Rolltop-poklop
d x š x v v cm

obj. číslo ks 
€

31 54x33,5x18,5 30003352 65,99

3/  Nájdite si pasujúci         
základný box 

2/  Rozhodnite sa pre         
základnú vaňu 
s chladením alebo bez

 ◾ základná vaňa sa používa v kombinácii so zák-
ladným boxom

 ◾ dostupná je v 3 výškach
 ◾ pre optimálne chladenie použite chladiacu fľašu

Základná vaňa
d x š x v v cm

obj. číslo ks 
€

na prezentáciu jedál, pečiva a syrov
25 52,5x32x6 10030202 21,99
pre gastro-nádoby s výškou do 6,5 cm
26 52,5x32x10 10030203 27,49
pre GN-nádoby do 10 cm, na prezentáciu nápojov v karafách
27 52,5x32x15 10030204 27,49

Chladiaca fľaša
d x š x v v cm

obj. číslo ks 
€

28 48x28x4 10006338 76,99

Bufet & Catering
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>  Misa GN 
z melamínu (2 farby), nerezocele a polypropylénu                               
3 modely (GN 1/1, GN 1/2 a GN 1/3) - 2 výšky

výška 6,5 cm

výška 10 cm

> Servírovacie podnosy

> Masívne drevo

melamín - 2 farby - 3 veľkosti

nerez oceľ- 2 veľkosti

doska na krájanie - 3 farbydoska na syr - 3 farby

>  Prezentácia nápojov v karafách 
3 časti 

násadka na ka-
rafy- 3 farby

odkvapkáva-
cia misa

nerezový 
plech

Nové farby

Nové farby

Extrémne chladenie

3/  Nájdite si pasujúci      
základný box  
2 výšky - 2 farby

2/  Rozhodnite sa          
pre základnú vaňu 
s chladením alebo bez

1/  Zvoľte si vhodný podnos

1/  Zvoľte si vhodný podnos

>  Misa GN
 ◾ z melamínu, polypropylénu alebo nerez ocele 18/10, stohovateľné a vhodné do umývačky

misy GN melamín nerez oceľ polypropylén
d x š x v v cm obj. číslo

biela
obj. číslo

čierna
ks 
€

obj. číslo ks 
€

obj. číslo
transparentná

ks 
€

GN
1/1

53x32,5x6,5 10  10006315 10006324 32,99 10081630 16,27 10010359 10,55
53x32,5x10 10006318 10006327 36,29 14  10081633 19,24 10010374 12,75

GN
1/2

32,5x26,5x6,5 10006316 11  10006325 17,59 10081631 10,11 10010377 6,04
32,5x26,5x10 12  10006319 10006328 20,89 10081634 12,42 10010378 7,14

GN
1/3

32,5x17,6x6,5 10006317 10006326 15,39 10081632 9,01 15  10010399 4,94
32,5x17,6x10 10006320 13  10006329 16,49 10081635 11,21 10010400 5,49

> Servírovacie podnosy
 ◾  z melamínu alebo nerez ocele 18/8

servírovacie podnosy melamín, výška 3 cm nerez oceľ, výška 1,4 cm
d x š v cm obj. číslo biela obj. číslo čierna ks € obj. číslo ks €
GN 1/1, 53x32,5 1  10006312 2  10006321 39,59 5  10006310 43,99
GN 1/2, 32,5x26,5 3  10006313 10006322 21,99 6  10006311 24,19
GN 1/3, 32,5x17,6 10006314 4  10006323 16,49 – –

> Masívne drevo
 ◾ nevhodné do umývačky

produkt d x š x v 53x34x2,5 cm
 

7  buk
A  

8  dub
A  

9  orech
doska na syr 10006330 30003998 30003997
ks € 32,99 38,49 54,99
doska na krá-
janie 10006334 30003993 30003994
ks € 35,19 40,69 57,19

>   Prezentácia nápojov v karafách 
 ◾ vhodné pre naše karafy YPSILON

produkt obj. číslo ks €

násadka na karafy, d x š x v 53x32,5x2,5 cm
16 buk 10006331 30,79
17   A dub 30003995 38,49
18   A orech 30003996 54,99
nerezový plech, d x š v cm
19 46,5x10,9 10006332 9,89
odkvapkávacia misa, d x š x v v cm
20 46,5x10,9x1 10006333 15,39

Bufet & Catering

028_029_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   28 01.08.18   15:25



29

29

26

1

25

5

29

27

2

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Bufetový systém MONTANA
 ◾ ideálny na prezentáciu jedál v bufete
 ◾ dostupný v dvoch rôznych materiáloch: v prevedení dub so soklom a 
rámom v antracitovej farbe, v prevedení orech s atraktívnou bielou

 ◾ kombinovateľný s rôznymi elementami, aj na paletový regál PORT-
LAND pasujú bufetové boxy perfektne. Tak prinesiete zmenu na váš 
bufet a jedlá budete prezentovať v sviežom, modernom duchu.

 ◾ nevhodný do umývačky

 ◾ základný box dostupný v 2 farbách: dub s an-
tracitovým rámom alebo orech s bielym rámom

 ◾ možnosti použitia: 
- servírovacie podnosy (nerez oceľ alebo me-
lamín) 
- misy GN – (melamín, nerez oceľ alebo  
  polypropylén) 
- dosky na syr alebo krájanie 
- násadky na karafy

 ◾ dostupné sú 2 výšky (8,5 a 16 cm)

MONTANA
d x š x v v cm

A nízky
57x36,5x8,5

A vysoký
57x36,5x16

dub 25  30002393 27  30002397
ks € 109,99 141,90
orech 26  30002402 28  30002398
ks € 130,90 163,90

Základný box MONTANA
od

10999

Modulárny systém
Chladiaci
Jednoduchá montáž

4/  Skompletizujte systém s 
Rolltop poklopom

3/  Nájdite si pasujúci         
základný box 

2/  Rozhodnite sa pre         
základnú vaňu 
s chladením alebo bez

 ◾ základná vaňa sa používa v kombinácii so zák-
ladným boxom

 ◾ dostupná je v 3 veľkostiach
 ◾ pre maximálnu sviežosť použite chladiacu fľašu

základná vaňa
d x š x v v cm

obj. číslo ks 
€

na prezentáciu jedál, pečiva a syrov
21 52,5x32x6 10030202 21,99
pre gastro-nádoby s výškou do 6,5 cm
22 52,5x32x10 10030203 27,49
pre GN-nádoby do 10 cm, na prezentáciu nápojov v karafách
23 52,5x32x15 10030204 27,49

chladiaca fľaša
d x š x v v cm

obj. číslo ks 
€

24 48x28x4 10006338 76,99

Rolltop poklop

 6599

 ◾ poklop z priehľadného akrylu
 ◾ nevhodný do umývačky
 ◾ pre všetky elementy – okrem karáf

Rolltop poklop
d x š x v v cm

obj. číslo ks 
€

29 54x33,5x18,5 30003352 65,99

Bufet & Catering
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Dýhované a olejované drevo
Vhodné na servírovanie
Miesto šetriace

Exkluzívny dizajn

Do seba 
stohovateľné

Vrecko na 
bagety DOLA 

 1099

Bufetové kocky KHARTUM
 ◾ prezentačné kocky v 4 veľkostiach
 ◾ dýhované a olejované drevo - orech a dub
 ◾ šetria miesto vďaka stohovaniu do seba
 ◾ rozmery jednotlivých kociek (šxvxh): 
20x20x20;17,7x17,7x17,7; 15,3x15,3x15,3; 
12,9x12,9x12,9 cm

 ◾ nevhodné do umývačky

Bufetová kocka KHAR-
TUM 4-dielny set, od

 8799

Vrecko na bagety DOLA
 ◾ z robustnej látky vo výzore džínsoviny alebo 
béžového ľanu

 ◾ s ozdobným švom a vytlačeným emblémom vo 
forme klasov

 ◾ dlhšie vrecko ako hygienická ochrana pre ba-
gety a chlieb v bufete

 ◾ materiál výzor džínsoviny: 66 % polyester, 34% 
bavlna; materiál výzor ľanu: 100 % polyester

 ◾ 40 °C pranie

DOLA d x š v cm obj. číslo ks €

3 džínsovina 40x14 10009397 10,99
4 ľan 40x14 10009398 10,99

KHARTUM
4-dielny set

obj. číslo set
€

1 dub 30001442 87,99
2 orech 30001443 98,99

Bufetový systém HOLMA
 ◾ inovatívny nápad pre váš bufet
 ◾ multifunkčnosť a variabilita predstavujú tromfy 
tohto vysoko funkčného a opticky náročného 
bufetového systému

 ◾ moduly z dreva alebo HPL sa dajú spájať po-
mocou nerezového elementu podľa vašich že-
laní. Uložte na bufetový systém misky, podnosy 
a porcelánové produkty a dosiahnete atraktív-
ne prezentovanie vašich jedál.

 ◾ drevené časti: nevhodné do umývačky
 ◾ nerezové časti: vhodné do umývačky

HOLMA obj. číslo ks €
kocka malá, š x h x v 30x30x30 cm

5 dub 10051042 93,49
orech 10051044 109,99

6   A čierna lesklá 30002274 109,99
  A biela lesklá 30002275 109,99

7   A antická 30014096 76,89
kocka veľká, š x h x v 45x30x45 cm

dub 10051043 130,90
8 orechová 10051045 152,90

  A čierna lesklá 30002276 152,90
9   A biela lesklá 30002277 152,90

  A antická 30014097 98,89
most, chróm-niklová oceľ 18/10 nehrdzavejúca,  
š x h x v 90,25x30x12 cm
10 10051046 54,99
spájací element, chróm-niklová oceľ 18/10 nehrdzavejúca,  
š x h x v 35x15x4 cm
11 10051047 16,49

Bufet & Catering
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Odolné voči poškriabaniu 
Integrovaný štipec 

Dosky so štipcom COLORADO
Chcete denné menu prezentovať moderne a neobyčajne? Potom je naša dos-
ka COLORADO to pravé riešenie! Vyhotovená je z eloxovaného hliníka, je 
robustná, odolná voči poškriabaniu a iným vplyvom. Vďaka integrovanému a 
pevnému štipcu môžete svoju ponuku jednoducho upevniť a vymeniť. Zvlášt-
ny detail: koženkové putko na rohu, na ktoré môžete dosku zavesiť.  
Robustná doska so štipcom! Nápad: jednoducho zaveste! Možnosť 
personalizácie vlastným logom!

COLORADO 23x32 cm 16,4x24,5 cm 14,5x32 cm
veľkosť A4 A5 barový formát
antracitová 14  30002318      30002296      30002321
strieborná      30002286 15  30002283      30002295
medená 16  30002285      30002297 17  30002294
€/ks 19,79 14,29 14,29

Doska so štipcom  
COLORADO, od

 1429

Tabuľa ROLLOTEO
S touto tabuľou budete svoje menu prezentovať originálne! Masívna tabuľa 
z práškovaného hliníka sa jednoducho upevní na stenu (upevňovací materiál 
je súčasťou balenia). Tabuľa má v spodnej časti orezávaciu hranu, výmena 
denného menu je tak jednoduchá: papier jednoducho potiahnite smerom dole 
a odrežte! Praktické: vďaka odkladacej podložke máte písacie potreby vždy 
poruke. Papierovú rolku je potrebné objednať zvlášť.

ROLLOTEO
š x v x h v cm/hmotnosť

obj. číslo ks  
€

12 60x89,5x11,2  cm/3,6 kg 30014608 109,99
papierová rolka
13 šxd: 50 cm x 25 m 30014607 8,79

Orezávacia hrana pre jednoduchú 
výmenu 

Odkladacia plocha pre fixky 

Tabuľa
ROLLOTEO

 10999
Originálna tabuľa
Ľahká na údržbu 

Bufet & Catering
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1  biela 2  piesková

3  bordová

5  šedohnedá 6  tmavá modrá

4  svetlá šedá

Obrus  
GALIA, od 

 2199

Objednajte si dosky so vzorkami!
Tel. +421 2 20 70 70 70, Po-Pia 9:00-17:00

Ozdobná mriežková výšivka
Ľahký na údržbu

GALIA stolové sety naperón malý obrus obrus servítky obliečka na vankúš
cm 40x50 40x130 80x80 100x100 130x130 130x170 50x50 40x40

1 biela 10014284 10014296 10014302 10014308 10017894 10017900 10014290 10017888
2 piesková 10014283 10014295 10014301 10014307 10017893 10017899 10014289 10017887
3 bordová 10014279 10014291 10014297 10014303 10017889 10017895 10014285 10014309
4 svetlá šedá 10001333 10001334 10001336 10001337 10001338 10001339 10001335 10001332
5 šedohnedá 10014280 10014292 10014298 10014304 10017890 10017896 10014286 10017884
6 tmavá modrá 10017909 10017917 10017921 10017925 10017403 10017406 10017913 10017929

 
€

ks
5,49

ks
12,09

ks
12,09

ks
16,49

ks
21,99

ks
27,49

ks
5,49

ks
8,79

Obrusy GALIA
Ľanové obrusy s mriežkovanou výšivkou a obálkovým lemom pozdvihnú kaž-
dý priestor na romantické a štýlové prostredie. Možné vyšitie loga. Informujte
sa u nás.
Materiál: 54% bavlna, 46% ľan, 40 °C pranie. Hmotnosť cca. 185 g/m². 
Nie sú odolné voči chlóru.

Textílie
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KONSTANZ naperón malý obrus obrus obliečka na vankúš metráž*
cm 40x130 80x80 130x130 130x170 Ø140 40x40 140

7 krémová 30017754 30017760 30017761 30017768 30017784 30017774 30017780
8 malinová 30017744 30017766 30017751 30017788 30017783 30017763 30017769
9 kiwi 30017750 30017770 30017779 30017759 30017764 30017776 30017753

10 mentolová 30017756 30017746 30017749 30017765 30017773 30017755 30017747
11 dymová modrá 30017781 30017785 30017787 30017790 30017782 30017743 30017786
12 kameňovo šedá 30017742 30017758 30017789 30017762 30017775 30017745 30017777
13 šedohnedá 30017757 30017771 30017748 30017772 30017778 30017767 30017752
 
€

ks
10,99

ks
10,99

ks
21,99

ks
27,49

ks
24,19

ks
7,69

ks
16,49

* Cena za metráž nezahŕňa ušitie obrusu.

Obrusy KONSTANZ
Perfektné obrusy do exteriéru! Konstanz obrusy sú zo zmesi materiálov bavlna-polyester a vyznačujú sa vysokou stálosťou voči svetlu. Vďaka akrylátovej 
povrchovej úprave sú obrusy jednoduché na údržbu - stačí utrieť vlhkou handričkou. Naperóny, obrusy a obliečky na vankúše sú dostupné vo viacerých 
atraktívnych farbách, ktoré sa dajú navzájom kombinovať. Iné veľkosti na vyžiadanie, metráž je dostupná v šírke 140 cm.
Materiál: 48% bavlna, 52% polyester. Hmotnosť cca. 190 g/m2. Akrylátová povrchová úprava. 30°-pranie, žehlenie pri nízkych teplotách zo spod-
nej strany.

7  krémová 8  malinová

9  kiwi

11  dymová modrá

13  šedohnedá

12  kameňovo šedá

10  mentolová

Vysoká svetlostálosť
Omývateľné vlhkou utierkou 
vďaka akrylátovej úprave

Obrus 
KONSTANZ, od

2419

Textílie

032-033_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   33 01.08.18   15:32



34

1

2

www.palazzo.sk

Malý obrus  
SILA, 80x80 cm

 1099

Malý obrus  
MALS, 80x80 cm

 1099

Nehorľavé
Ľahké na údržbu

Nehorľavé
Ľahké na údržbu

Obrusy MALS 
MALS sú nadčasové elegantné obrusy v ťažko za-
páliteľnej kvalite B1 podľa DIN 4102 z polyesteru. 
Hladké tkanie ponúka možnosti aj individuálnych 
rozmerov.
Materiál: 100 % polyester, 40° pranie, nevhod-
né do sušičky. Hmotnosť cca. 220 g/m².

MALS naperón malý obrus
cm 40x130 80x80

1 biela 10003902 10003903
 
€

ks
10,99

ks
10,99

MALS obrus
cm 130x130 130x170

1 biela 10003904 10003905
 
€

ks
19,79

ks
24,19

MALS obrus servítky
cm 130x220 50x50

1 biela 10003906 10003901
 
€

ks
41,79

6ks balenie 
26,33

Obrusy SILA 
Elegantné prerušované pásiky tón v tóne  a žaká-
rové tkanie robia obrusy SILA jedinečnými. Obrusy 
sú z ťažko zapáliteľnej polyesterovej látky B1 podľa 
DIN 4102.
Materiál: 100 % polyester, 40° pranie, nevhod-
né do sušičky. Hmotnosť cca. 220 g/m².

SILA naperón malý obrus
cm 40x130 80x80

2 biela 10003909 10003910
 
€

ks
10,99

ks
10,99

SILA obrus
cm 130x130 130x170

2 biela 10003911 10003912
 
€

ks
19,79

ks
24,19

SILA obrus servítky
cm 130x220 50x50

2 biela 10003913 10003908
 
€

ks
41,79

6ks balenie 
26,33

SILA metráž*
cm 280

2 biela 10003914
 
€

meter
32,99

* Cena metráže nezahŕňa ušitie obrusu.

Textílie
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3  biela 4  béžová

8  zelená7  modrá

9  šedá

5  červená 6  bordová

Obrus  
COUNTRYLINE, 80x80 cm

 549

Obrusy COUNTRYLINE
So svojim károvaným vzorom sa tieto obrusy ho-
dia hlavne do vidieckeho prostredia. Séria je ľahká 
na údržbu, trvácna a pevná. Rýchlo schne a má 
vysokú stálosť na svetle – preto sa môžete dlho 
tešiť z farieb! Obrusy sú dostupné vo viacerých fa-
rebných kombináciách. Dostupné aj ako metráž, 
možnosť vyhotovenia požadovaného rozmeru.
Materiál: 100% polyester. 95°-pranie, odolné 
voči chlóru. Hmotnosť cca. 210 g/m².
Ľahké na údržbu! Odolné voči UV-žiareniu!

COUNTRYLINE naperón malý obrus obrus servítky metráž*
cm 40x130 95x140 80x80 100x100 130x130 130x170 150x150 150x190 50x50 210

3 biela 30003050 30003031 30003024 30002989 30002996 30003003 30003010 30003017 30002975 30002982
4 béžová 30003044 30003025 30003018 30002983 30002990 30002997 30003004 30003011 30002969 30002976
5 červená 30003049 30003030 30003023 30002988 30002995 30003002 30003009 30003016 30002974 30002981
6 bordová 30003046 30003027 30003020 30002985 30002992 30002999 30003006 30003013 30002971 30002978
7 modrá 30003045 30003026 30003019 30002984 30002991 30002998 30003005 30003012 30002970 30002977
8 zelená 30003048 30003029 30003022 30002987 30002994 30003001 30003008 30003015 30002973 30002980
9 šedá 30003047 30003028 30003021 30002986 30002993 30003000 30003007 30003014 30002972 30002979

 
€

2ks balenie 
10,98

ks
7,69

ks
5,49

ks
8,79

ks
10,99

ks
15,39

ks
15,39

ks
19,79

6ks balenie 
14,45

meter
14,29

* Cena metráže nezahŕňa ušitie obrusu.

Textílie
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Obojstranné použitie
Koženka

Stolové sety SHANA
Prineste zmenu na váš stôl! Obojstranné stolové 
sety v dvoch prírodných farebných odtieňoch. 
Stolové sety stačí otočiť a vytvoríte celkom nové 
prostredie! Stolové sety sú vhodné do interiéru a 
chráneného exteriéru (chráňte pred priamym sl-
nečným žiarením). Omývateľné vlhkou utierkou.
Materiál: 100 % koženka s polyuretánovou 
úpravou (1150 g/m²). 

SHANA d x š  
v cm

obj. číslo ks v 
bal.

balenie  
€

=ks  
€

5 hnedá / 
hrdzavá 45x30 30003072 6 52,74 8,79

6 hnedá / 
béžová 45x30 30003071 6 52,74 8,79

7 hnedá / 
šedohnedá 45x30 30003073 6 52,74 8,79

Papierové prestieranie FAMBIO
Vytvorte originálny a prírodný prestretý stôl so stolovými setmi vo výzore
dreva.
Materiál: papier (90 g/m²).

FAMBIO d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie €

3 hnedá 40x30 30001948 250 20,00

Papierové prestieranie
FAMBIO, 250ks balenie 

2000
alebo 0,08 €/ks

Hladký papier

Stolový set 
YUKI

 384

Stolový set 
SHANA

 879

Stolový set YUKI
Áziou inšpirovaný stolový set s kontrastnými prúž-
kami. Vhodný do interiéru i exteriéru. Omývateľný
vlhkou utierkou.
Materiál: 70% polyvinylchlorid, 30% polyester 
(592 g/m²).

YUKI d x š  
v cm

obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks
€

4 45x33 10029113 2 7,68 3,84

Stolové sety a servítky BURFORD
Klasický utierkový dizajn je aj v podobe servítok 
a stolových setov z rúna. Oba produkty perfektne 
pasujú do vintage a vidieckeho štýlu.
Materiál: rúno (naperón: 55 g/m2, servítky: 50 
g/m2 ).

BURFORD
cm

stolový set
40x30

servítky
40x40

červená 8  30002071 9  30002063
modrá      30002067 10  30002064
antracitová      30002066 11  30002065
ks v bal. 500 50
balenie € 90,00 11,00

Rúno

Rúno
Servítky 
FAYAN, 50ks balenie 

 1200
alebo 0,24 €/ks

Servítky FAYAN
Ozdoba každého stola! Servítky z rúna vo výzore kachličiek. Skladané na 1/4.
Materiál: rúno (55 g/m²). Dobre savé!

FAYAN d x š v cm obj. číslo 50ks balenie €

1 krémová/červená 40x40 30002324 12,00
2 krémová/modrá 40x40 30002284 12,00

Stolový set BURFORD  
500ks balenie 

9000
alebo 0,18 €/ks

Textílie
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Servítky CLIVIA
S atraktívnym prúžkovaným vzorom v kombinácii
červená-biela prinesú kontrast na prestretý stôl.
Napriek kombinácii materiálov sú jemné na dotyk,
sú dlhotrvácne a pevné.
Materiál: 58 % bavlna , 42 % ľan. 95° pranie, 
odolné voči chlóru. Farebne stále. Hmotnosť 
cca. 242 g/m2.

CLIVIA
50x50 cm

obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks 
€

18 biela / červená 30002657 6 26,33 4,39

Servítky
CLIVIA

439

Pranie pri 95 °C

Servítky a naperóny LAURIN
Naperóny a servítky dostupné v šiestich atraktív-
nych farbách – tým vzniká veľa možností na kombi-
novanie. Sú vyhotovené z dlhých ľanových vlákien,
preto sú trvácne, pevné a bez tvorby žmolkov.
Materiál: 100% ľan. 95 °C pranie,  
odolné voči chlóru. Hmotnosť cca. 200 g/m2.

LAURIN
cm

naperón
50x130

servítky
50x50

prírodná / hnedá 30014223 12  30002568
prírodná / šedá 30014226 13  30002569
prírodná / modrá 30014224 14  30002567
hnedá 30014228 15  30002565
šedá 30014227 16  30002566
modrá 30014225 17  30002564
ks v bal. 1 6
balenie € – 26,33
=ks € 10,99 4,39

Pranie pri 95 °C
S pasujúcimi naperónmi

Servítky
LAURIN

 439

Servítky  
VANES, od

 219

Obrusy VANES
Obrusy z kvalitnej zmesi materiálu bavlna-polyester sú dostupné v troch moderných, sviežich dizajnoch.
Vyberte si z jemných prúžkov, kosoštvorcov alebo rybičiek. Kombinujte naperóny, stolové sety a servítky
navzájom. Možné vyšitie loga. Metráž je dostupná v šírke 170 cm – vyhotovíme vám obrus podľa želania.
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester. 40° pranie, nie sú odolné voči chlóru. Hmotnosť cca. 175 g 
m2.

VANES servítky servítky stolový set naperón metráž*
cm 30x30 50x50 32x45 40x130 170
prúžky biela/piesková 30003083 19  30003084 30003079 22  30003077 30003075
kosoštvorce biela/čierna 30003087 20  30003088 30003082 23  30003081 30003074
rybičky biela/modrá 30003085 21  30003086 30003080      30003078 30003076
ks v bal. 6 6 4 4 meter
balenie € 13,13 21,71 10,96 30,76 –
=ks € 2,19 3,62 2,74 7,69 10,99

* Cena za metráž nezahŕňa ušitie obrusu.

Textílie
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Stolička
NEWHAM, od 

 11990

Látkový poťah
Komfortné polstrovanie
Ozdobný šev

Stoličky  
NEWHAM s  
koženkovým poťahom nájdete na

Stoličky NEWHAM
Elegantná látková stolička je komfortná vďaka jem-
ne zaoblenému operadlu. Kostra je vyhotovená z 
masívneho dreva a zaručuje tak stabilitu stoličky.
Poťah: 100 % polyester. Nožičky: lakovaný 
dub alebo buk morený na wenge a lakovaný.
3 roky garancia dokúpenia! 

NEWHAM obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks 
€

s bukovými nohami, š x h x v 45x56x96 cm, výška sedenia 
48,5 cm, hmotnosť 8,8 kg

1 šedý melír 10008415 2 239,80 119,90
2 antracitový melír 10008416 2 239,80 119,90
3 hnedý melír 10008417 2 239,80 119,90

s dubovými nohami, š x h x v 45x56x96 cm, výška sedenia 
48,5 cm, hmotnosť 8,8 kg

4 šedý melír 10008412 2 261,80 130,90
5 antracitový melír 10008413 2 261,80 130,90
6 hnedý melír 10008414 2 261,80 130,90

www.palazzo.sk

Nábytok do interiéru
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2-miestna lavica
LERIDA, od

 38390

Nohy v 3 farbách
Set nožičiek  
LERIDA, od

 2200

Lavicu  
LERIDA s koženkovým  
poťahom nájdete na 

Látkový poťah
Komfortné polstrovanie
So vsadenými gombíkmi

2-miestna lavica LERIDA
Lavica s látkovým poťahom, so vsadenými gom-
bíkmi v operadlovej časti. O komfort sa postará 
vysoké operadlo a široká sedacia časť. Kostra je 
vyhotovená z masívneho bukového dreva. Pasujú-
ce nožičky z masívneho dreva je potrebné objed-
nať zvlášť. Spájací element (obj. číslo 10093926) 
nájdete v našom online-shope www.palazzo.sk.
Poťah: 100 % polyester! 
Vysoké operadlo! Veľmi pohodlná! Kompletne 
čalúnená! Vsadené gombíky! 3 roky garancia 
dokúpenia!

LERIDA* obj. číslo ks €
2-miestna lavica, š x h x v 118x62x102 cm, výška sedenia 47 
cm, hmotnosť 32,5 kg

7 šedý melír 10008479 383,90
8 antracitový melír 10008480 383,90
9 hnedý melír 10008481 383,90

set nožičiek (pozostáva zo 4 ks), Ø x v 6x12 cm
10 breza odtieň wenge 10008498 22,00
11 breza odtieň tabak 10008497 22,00
12 dub prírodný 10008496 27,50

* Nožičky sa pomocou šróbov jednoducho upevnia na lavicu. 
Montážny materiál je súčasťou balenia.

www.palazzo.sk

Nábytok do interiéru
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Séria nábytku LASSE
Kvalitná séria nábytku v škandinávskom dizajne 
očarí kombináciou stabilnej brezovej konštrukcie a 
kvalitnej výplne pre pohodlné sedenie. Kombinuj-
te tento kvalitný nábytok s nožičkami podľa vášho 
želania. Nožičky majú plstené podložky.
Materiál: kvalitná koženka.  
Kompletne čalúnená. Pohodlná! Kvalitná  
výplň! 3 roky garancia dokúpenia!

LASSE* obj. číslo ks €

kreslo, š x h x v 54x60x82 cm, výška sedenia 46 cm, hmotnosť 
29,2 kg

1 koňaková 30002502 185,90
2 čierna 10008439 174,90
3 hnedá 10008440 174,90

3-miestna sedačka, š x h x v 155x60x82 cm, výška sedenia 
46 cm, hmotnosť 34,8 kg

4 koňaková 30002501 372,90
5 čierna 10008443 361,90
6 hnedá 10008444 361,90

set nožičiek (pozostáva zo 4 ks)
7 breza prírodná 10008172 38,50
8 breza morená na tabak 10008173 38,50
9 dub prírodný 10008490 44,00

* Nožičky sa jednoducho našróbujú na kreslo a sedačku.    
Upevňujúci materiál je súčasťou balenia.

Set nožičiek 4 ks 
LASSE, od

3852

Kvalitná výplň
Nožičky dostupné v troch farbách

3-miestna sedačka 
LASSE, od

 36190

Ľahké na údržbu 

Nábytok do interiéru

1   – 6 1  – 6

040_041_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   40 01.08.18   15:52



41

10

13

16

12

16

11

16

10

16

15

16

14

16

13

16

16

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Kreslo
CHESTERFIELD

 57200

2-miestna  
sedačka 
CHESTERFIELD

 73590

Set nožičiek 4-dielny 
CHESTERFIELD

 3300

Ľahké na údržbu

Séria nábytku CHESTERFIELD
Nábytok spája vintage-look a tradičný anglický štýl. Kreslo a sedačka sú z 
robustnej koženky vo farbách svetlo hnedá, hnedá a antracitová. Nábytok je 
doplnený všetkým, čo ho obzvláštni: tradičné a ručné vsadenie gombíkov, 
veľká plocha na sedenie a nity na prednej strane. Pohodlnosť zabezpeču-
je kvalitná výplň, materiály sú ohňovzdorné. Ľahké posúvanie zabezpečujú 
bukové nožičky morené na odtieň orech, ktoré sú opatrené umelohmotnými 
násadkami. Nožičky je potrebné objednať zvlášť.
Poťah: koženka. Nožičky: morený masívny buk.  
Pohodlné vďaka kvalitnej výplni a veľkej ploche na sedenie!  
Ľahké na údržbu!

CHESTERFIELD š x h x v v cm obj. číslo ks €

kreslo, výška sedenia 40 cm, hmotnosť 35 kg
10 svetlo hnedá 114x97x72,5 10008755 572,00
11 hnedá 114x97x72,5 10008754 572,00
12  antracitová 114x97x72,5 10008753 572,00
2-miestna sedačka, výška sedenia 40 cm, hmotnosť 43 kg
13 svetlo hnedá 167x97x72,5 10008758 735,90
14 hnedá 167x97x72,5 10008757 735,90
15 antracitová 167x97x72,5 10008756 735,90
set nožičiek (pozostáva zo 4 ks)
16 odtieň orech – 10008759 33,00

Nábytok do interiéru

10   – 15 10  – 15
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ergonomicky tvarovaný 
sedák 

Barová stolička METALIO
Barová stolička v industriálnom štýle! Rám je z robustnej ocele a vďaka špeci-
álnemu lakovaniu dostáva vintage vzhľad. Sedák je možné objednať v dvoch 
variantách: ergonomicky tvarovaný drevený sedák z masívneho dubového 
dreva alebo koženkový sedák vo vintage výzore. Praktické umelohmotné ná-
sadky chránia vašu podlahu pri posúvaní. Doručíme zmontované.
Materiál: oceľová konštrukcia s vintage lakovaním. Sedák z masívneho 
dreva alebo koženky.
Industriálny štýl! Ľahké na údržbu! Dobre kombinovateľné!

METALIO obj. číslo ks €

koženkový sedák, š x h x v 38x38x81 cm, plocha sedenia Ø 35 cm, hmotnosť 7,4 kg
1 hnedá / šedá 30014350 130,90

drevený sedák, š x h x v 38x38x81 cm, plocha sedenia Ø 35 cm, hmotnosť 7,5 kg
2 antický dub / šedá 30014351 119,90

2 typy sedákov: koženka alebo masívne drevo 

1  

Barová stolička
ROTONDO, od

 9899

Ergonomické sedadlo
Masívne drevo

Barová stolička ROTONDO
Barová stolička ROTONDO perfektne pasuje k vintage štýlu! Stolička z ma-
sívneho dubového dreva garantuje vďaka vyhĺbenému sedáku ergonomické
sedenie. Kruh z matnej nerez ocele podporuje stabilitu a bezpečnosť stoličky.
Materiál: masívny dub, morený, kombinovaný s nerezoceľou.
Ľahká na údržbu!

ROTONDO obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €
š x h x v v cm 37x37x80, sedák Ø 34,5 cm, hmotnosť 5,2 kg

3 dub prírodný 10008472 2 197,98 98,99
4 dub tabakový 10008473 2 219,98 109,99

Barová stolička
METALIO, od

 11990

Nábytok do interiéru
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Konštrukcia z masívneho dreva 
Ľahké na údržbu

Stolička  
FIBERIO, od

 9348

Stoličky FIBERIO
Moderné, kvalitné stoličky, ktoré vám ponechajú voľnosť vo výbere: pri sto-
ličke FIBERIO máte na výber voči oderom odolný a na údržbu ľahký sedák z
umelej hmoty, ktorý môžete kombinovať s konštrukciou z masívneho dubo-
vého dreva. Stabilná a pohodlná stolička v nadčasovom, modernom dizajne
je opatrená násadkami pre tiché posúvanie. 

FIBERIO obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

sedák, š x h x v 44x51x42 cm, hmotnosť 2 kg
5 biela 30001867 2 76,98 38,49
6 antracitová 30001866 2 76,98 38,49

konštrukcia, š x h x v 44x45x43 cm, hmotnosť 3 kg
7 dub prírodný 30001868 2 109,98 54,99
8 dub tabakový 30001869 2 120,98  60,49

Stolička 
LEVIN 

14190

Flexibilné operadlo 
Ľahká na údržbu

Stolička LEVIN
LEVIN nie je stolička, ako každá iná. Konštrukcia je z masívneho dubového
dreva. Vďaka flexibilnému operadlu je stolička veľmi pohodlná. 
Materiál: koženka. Flexibilné operadlo! Pohodlná!

LEVIN š x h x v v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

výška sedenia 48 cm, hmotnosť 7,9 kg
9 koňaková 45x50x89 30002536 2 283,80 141,90

Nábytok do interiéru
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Ergonomicky tvarované sedadlo
Nerezové opierky na nohy

Výška bar. stola 96 cm

Séria nábytku TORONTO
Elegantná, dlhotrvácna a komfortná: séria nábytku 
TORONTO prekvapí dizajnom a kvalitou. Šikmými 
nohami a taktiež šikmo zrezanými stolovými dos-
kami očarí vašich hostí. Celá séria je vyhotovená z 
kvalitného dubového dreva a je dostupná v dvoch 
farbách - ako prírodný dub alebo dub morený na 
tabakovú farbu. Opierky na nohy pri barovej sto-
ličke sú z brúsenej nehrdzavejúcej nerezocele.  
Stoly majú oceľovú výstuž, ktorá zabraňuje drevu 
pracovať. Ďalšia zvláštnosť: barové stoly a barové 
stoličky sú o niečo nižšie ako iný barový nábytok. 
Hostia si tak môžu sadnúť a zosadnúť ľahšie a po-
hodlnejšie. Sedadlá sú ergonomicky tvarované – 
hostia si radi posedia aj dlhší čas.
Materiál: kvalitné dubové drevo.

TORONTO obj. číslo ks v bal. balenie  
€

=ks  
€

barová stolička, š x h x v 46x46x65 cm, hmotnosť 4,6 kg
1 prírodná 30003548 2 175,98 87,99
2 tabaková 30003549 2 197,98 98,99

lavica, š x h x v 140x38x45 cm, hmotnosť 23 kg
3 prírodná 30003536 1 – 207,90
4 tabaková 30003537 1 – 218,90

lavica, š x h x v 180x38x45 cm, hmotnosť 27 kg
5 prírodná 30003534 1 – 251,90
6 tabaková 30003535 1 – 262,90

barový stôl, š x h x v 70x70x96 cm, hmotnosť 40 kg
7 prírodná 30003540 1 – 306,90
8 tabaková 30003541 1 – 328,90

barový stôl, š x h x v 120x70x96 cm, hmotnosť 43,5 kg
9 prírodná 30003538 1 – 416,90

10 tabaková 30003539 1 – 438,90
stôl, š x h x v 80x80x75 cm, hmotnosť 35 kg
11 prírodná 30003546 1 – 306,90
12 tabaková 30003547 1 – 328,90
stôl, š x h x v 140x80x75 cm, hmotnosť 48 kg
13 prírodná 30003544 1 – 416,90
14 tabaková 30003545 1 – 438,90
stôl, š x h x v 180x80x75 cm, hmotnosť 57 kg
15 prírodná 30003542 1 – 526,90
16 tabaková 30003543 1 – 548,90

Barová stolička
TORONTO, od

 8799

Barový stôl, 4 osoby
TORONTO, od

 41690

1 , 2 1 , 2

Nábytok do interiéru
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Masívne drevo  
Ľahký na údržbu
Stabilný a robustný 

Pasujúce stoličky  
CAMPANO  
nájdete na strane 47 a na 

Barový stôl 
TORONTO, od

 30690

Stôl, 6 osôb
TORONTO, od

 52690

Stôl, 2 osoby
TORONTO, od

 30690

www.palazzo.sk

Nábytok do interiéru

044-045_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   45 01.08.18   15:58



46

6

12

2

4

3 11

1

15

5 7

9

6 8

10

6

20

2

13

14

1

3 4

15

17

16

18

201911 12

www.palazzo.sk

DUNEO obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks 
€

sedadlo, š x h x v 41x46x40 cm, hmotnosť 2,8 kg
1 piesková 30002837 2 87,98 43,99
2 antracitová 30002836 2 87,98 43,99

nohy stoličky, š x h x v 38x46x44 cm, hmotnosť 2,7 kg
3 dub prírodný 30002838 2 153,98 76,99
4 dub tabakový 30002839 2 164,98 82,49

Séria nábytku DUNEO
Séria nábytku z masívneho bukového a dubového dreva nedáva 
vašej individualite žiadne hranice, pretože ponúka veľa možnos-
tí kombinácií! So svojim severským šarmom bude stále trendy. 
Vďaka kvalitnej HPL-povrchovej úprave sú stoly a stoličky ro-
bustné, odolné voči poškriabaniu a ľahké na údržbu. Hrany stola 
sú z masívneho naolejovaného bukového dreva. Stolové nohy 
sú z masívneho dubového alebo bukového dreva, pri stoličkách 
si môžete vybrať z odtieňov dubového dreva. Vrátane násadok 
pre tiché posúvanie.

Zvoľte si stoličku

1/ Sedacia časť s operadlom 
2 farby

Príklad možnej kombinácie:

2/ Nohy stoličiek 
2 farby dreva

Doplňte s lounge nábytkom

1/ Stolová doska 
3 tvary – 2 farby

2/ Stolové nohy 
2 farby dreva

Vyberte si stôl

1/ Stolová doska 
3 tvary – 2 farby

2/ Stolové nohy 
2 farby dreva

DUNEO obj. číslo ks €

stol. doska štvorcová, š x h x v 55x55x2,5 cm, hmotnosť 5,8 kg
13 piesková 30002829 98,99
14 antracitová 30002828 98,99
stol. doska okrúhla, Ø x v 60x2,5 cm, hmotnosť 5,4 kg
15 piesková 30002827 130,90
16 antracitová 30002826 130,90
stol. doska obdĺžniková, š x h x v 80x55x2,5 cm, hmotnosť 8,4 kg
17 piesková 30002833 119,90
18 antracitová 30002832 119,90
stolové nohy nízke, 4-diel. set, výška 42,9 cm, hmotnosť 1,4 kg
19 dub prírodný 30002844 22,00
20 buk tabakový 30002843 19,25

DUNEO obj. číslo ks €

stol. doska štvorcová, š x h x v 75x75x2,5 cm, hmotnosť 10,7 kg
5 piesková 30002831 141,90
6 antracitová 30002830 141,90

stol. doska okrúhla, Ø x v 100x2,5 cm, hmotnosť 14,9 kg
7 piesková 30002824 218,90
8 antracitová 30002825 218,90

stol. doska obdĺžniková, š x h x v 140x75x2,5 cm, hmotnosť 19,9 kg
9 piesková 30002835 196,90

10 antracitová 30002834 196,90
stolové nohy, 4-dielny set, výška 73,4 cm, hmotnosť 4,5 kg
11 dub prírodný 30002842 35,48
12 buk tabakový 30002841 32,73

Stolička 
120,98 €

Stôl  
177,38 €

Lounge stôl  
150,15 €

Masívne drevo
Modulárne

Stolička 
DUNEO, od

 12098

1  – 4  1  – 4  

Nábytok do interiéru
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Spájací set 
CAMPANO

 3849

Séria nábytku CAMPANO
Séria nábytku CAMPANO prekvapí jednoduchosťou a kvalitou. 
Základným materiálom je kvalitné dubové drevo v prírodnej ale-
bo tabakovej farbe. Ručne opracovaný povrch pohodlných sto-
ličiek s ergonomickým sedadlom a stolov v rozličných tvaroch je 
ľahko brúsený a predsa ľahký na údržbu. Stoly si môžete jedno-
ducho spojiť a premeniť na dlhú tabuľu. Spájacie lišty sa jedno-
ducho zasunú pod stolovú dosku. Dosky majú výstuž z ocele, 
ktorá zabraňuje drevu pracovať.
Materiál: masívny morený dub.
Ľahké na údržbu! Funkčné!

Stolička
CAMPANO, od

 10890

Predĺžte svoje stoly

Masívne drevo  
Ľahké na údržbu  
Možné predĺženie do dĺžky

Stôl 
CAMPANO, od

 30690

Spájacia medzidoska
CAMPANO, od

 13750

CAMPANO
spájací set

hmotnosť
v kg

obj. číslo ks 
€

21 š x h x v 30x4x2 cm 1,1 10008457 38,49

22 , 23  22 , 23  

1.   Našróbujte lišty na oba stoly (pozri obrázok).
2. Dajte stoly do správnej pozície. 
3.   Vložte stredovú stolovú dosku a pevne ju 

prišróbujte. 

CAMPANO obj. číslo ks v 
bal.

balenie  
€

=ks  
€

stolička, š x h x v 42x46x84 cm, výška sedenia 47 cm, hmot. 7 kg
22 tabaková 10008445 2 239,80 119,90
23 prírodná 10008446 2 217,80 108,90
stôl, š x h x v 80x80x77 cm, hmotnosť 29,8 kg
24 tabaková 10008451 1 – 328,90
25  prírodná 10008452 1 – 306,90
stôl, š x h x v 140x80x77 cm, hmotnosť 45,5 kg
26  tabaková 10008453 1 – 438,90
27  prírodná 10008454 1 – 416,90

CAMPANO obj. číslo ks v 
bal.

balenie  
€

=ks  
€

stôl, š x h x v 180x80x77 cm, hmotnosť 51,5 kg
28  tabaková 10008455 1 – 548,90
29  prírodná 10008456 1 – 526,90
spájacia medzidoska, š x h x v 80x80x2,8 cm, hmotnosť 15,5 kg
30  tabaková 10008447 1 – 141,90
31  prírodná 10008448 1 – 137,50
spájacia medzidoska, š x h x v 120x80x2,8 cm, hmotnosť 22,8 kg
32  tabaková 10008449 1 – 196,90
33  prírodná 10008450 1 – 192,50

Nábytok do interiéru
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SEQUENCIO obj. číslo ks €

kreslo*, š x h x v 56x44x110-120 cm, výška sedenia 35-44 cm, hmotnosť 16,6 kg
10 antracitová látka 30001684 548,90
malé kreslo, š x h x v 56x44x76-85 cm, výška sedenia 35-44 cm, hmotnosť 10,7 kg
11 antracitová látka 30001681 416,90
stolička, š x h x v 56x44x35-44 cm, hmotnosť 6,8 kg
12 antracitová látka 30001678 163,90

Barová stolička
SEQUENCIO

 43890

Konferenčná stolička bez 
podrúčok
SEQUENCIO, od

 20680

Séria nábytku SEQUENCIO
Kto dlho sedí, chcel by sedieť dobre a zdravo! Pod mottom VEGA Sitness náj-
dete prvotriedne konferenčné stoličky pre ergonomické sedenie. Základom
týchto inovatívnych stoličiek je trojdimenzionálny kĺb, ktorý oddeľuje sedadlo
od podnože. Prenáša mikropohyby a tak uvoľňuje a posilňuje chrbticu. Výško-
vo nastaviteľné a na údržbu ľahké stoličky a kreslá sú dostupné v rôznych far-
bách, materiáloch a na rôznych podnožiach. Samozrejme sú všetky opatrené
umelohmotnými násadkami. Zvoľte si sedadlo 1  – 6  a nájdite si vyhovujúcu 
podnož (produkty 7  – 9 ).
Produkty 1  – 6 : podnož je potrebné objednať zvlášť. 
Materiál: koženka. 
Látka: 70% vlna, 25% polyamid, 5% iné vlákna.

SEQUENCIO obj. číslo ks €

sedadlo s podrúčkami, š x h x v 47x45x92-94 cm (s podnožou), výška sedenia 45-47 cm,  
hmotnosť bez podnože 12,7 kg

1 čierna koženka 30001683 284,90
2 antracitová látka 30001682 284,90

sedadlo bez podrúčok, š x h x v 47x45x92-94 cm (s podnožou), výška sedenia 45-47 cm,  
hmotnosť bez podnože 9,3 kg

3 čierna koženka 30001687 174,90
4 antracitová látka 30001688 174,90

Stolička
SEQUENCIO

 16390

Nastaviteľná výška sedenia
2 rôzne materiály
3 rôzne podnože

Nastaviteľná výška sedenia
2 rôzne materiály
Dodávame vrátane chrómovej podnože

Nastaviteľná výška sedenia
Dodávame vrátane chrómovej podnože

SEQUENCIO obj. číslo ks €

sedadlo bez podrúčok, š x h x v 50x43x90-92 cm, výška sedenia 45-47 cm (s podnožou), hmotnosť 
bez podnože 8,3 kg

5 čierna koženka 30001686 119,90
6 antracitová látka 30001685 119,90

podnož
7 chrómová oceľ, 2,1 kg 30001680 86,90
8 matný strieborný hliník, 1,7 kg 30001677 97,90
9 hliník práškovaný na čiernu, 

1,7 kg 30001676 97,90

SEQUENCIO obj. číslo ks €

barová stolička, š x h x v 41x41x82-94 cm, výška sedenia 68-80 cm, hmotnosť 20 kg
13   čierna koženka 30001679 438,90
14 antracitová látka 30001675 438,90

* Vrátane podnože.

Nábytok do interiéru
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Stolová doska  
CONFERENCIO

 16390

Stolová podnož

18  , 20   
strieborná

17  , 19  čierna

Stolová doska

15   dub tabakový 16    dub  
šedohnedý

Stôl  
CONFERENCIO, od

 30580

Stoly CONFERENCIO
Naša séria nábytku CONFERENCIO inšpiruje moderným dizajnom 
a vysokou kvalitou. Systém ponúka vysokú flexibilitu. Pri stolových 
podnožiach máte na výber z dvoch rôznych farieb a dvoch typov - 
otvoreného a uzavretého. Obe varianty ponúkame v prevedení z práš-
kovanej čiernej ocele alebo z brúsenej nerezocele. Otvorený rám má 
jednu výhodu, vaši hostia môžu pohodlne sedieť zo všetkých 4 strán 
stola. Stolové dosky sú dostupné v dvoch dekoroch: dub tabakový a 
dub šedohnedý. Vďaka kvalitnému HPL-povrchu sú dosky robustné, 
odolné voči poškriabaniu a jednoduché na údržbu. ABS-hrany robia 
stolové dosky ešte stabilnejšími a zvyšujú možnú záťaž. Montáž sto-
lových dosiek je jednoduchá – stará sa o to dierovanie so závitmi na 
spodnej strane dosiek. 
Materiál: rám z brúsenej nerezocele alebo práškovanej čiernej 
ocele. Stolové dosky s kvalitným HPL-povrchom.
Ľahké na údržbu! Robustné! Kombinovateľné!

CONFERENCIO hmotnosť v 
kg

obj. číslo ks €

Stolová doska, š x h x v 180x90x2,5  cm
15 dub tabakový 30,4 30014347 163,90
16 dub šedohnedý 30,4 30014345 163,90
Stolová podnož uzavretá, š x h x v 180x90x74 cm
17 čierna oceľ 19,0 30014348 163,90
18 strieborná nerezoceľ 19,0 30014349 273,90
Stolová podnož otvorená, š x h x v 180x90x74 cm
19 čierna oceľ 20,8 30014344 141,90
20 strieborná nerezoceľ 20,8 30014346 251,90

Postavte si vlastný stôl 

1/ Zvoľte si stolovú dosku  
2 farby

2/ Vyberte si k tomu podnož 
2 vyhotovenia - 2 farby 

Príklad kombinácie: 

Cena za stôl: 437,80 €Cena za stôl: 305,80 €

Nábytok do interiéru
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Séria nábytku WINCHESTER
Naša séria nábytku WINCHESTER očarí štýlom a kvalitou a je možné ju kom-
binovať s mnohými inými stoličkami a stolmi. Rám klasickej i barovej stoličky 
je vyhotovený z masívneho bukového dreva, moreného na tabakovú farbu a 
lakovaného. Obe varianty majú mäkký a pohodlný koženkový sedák vo vinta-
ge vzhľade dostupný vo viacerých farbách. Na operadle sú tradične vsadené 
ručne vyrábané gombíky. Barová stolička má opierku na nohy z čiernej práš-
kovanej ocele. Obe stoličky sú veľmi pohodlné. Umelohmotné násadky na 
nožičkách chránia podlahu pri posúvaní.
Materiál: kvalitná koženka, rám: masívny buk, morený na tabakovú far-
bu a lakovaný.
Ľahké na údržbu! Vsadené gombíky! Veľmi pohodlné! 

WINCHESTER obj. číslo ks v bal. balenie € ks €
Stolička, š x h x v 45x56x82 cm, výška sedenia 48 cm, hmotnosť 5,8 kg

1 koňaková 30014357 2 197,98 98,99
2 hnedá 30014356 2 197,98 98,99
3 antracitová 30014355 2 197,98 98,99

Barová stolička, š x h x v 45x56x110 cm, výška sedenia 79 cm, hmotnosť 8,9 kg
4 koňaková 30014354 2 261,80 130,90
5 hnedá 30014353 2 261,80 130,90
6 antracitová 30014352 2 261,80 130,90

Stolička 
WINCHESTER

 9899

Barová stolička 
WINCHESTER

 13090

Mäkké polstrovanie 
Masívne drevo 

Nábytok do interiéru
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Séria nábytku ATELIO
Séria nábytku, ktorá očarí vintage vzhľadom a sú-
časne spĺňa všetky nároky modernej gastronómie 
– to je ATELIO. Stoličky a stoly sa prezentujú pek-
ným tvarom a sú dostupné v troch trendových far-
bách, ktoré je možné navzájom pekne kombinovať. 
Špeciálny povrch robí stoly veľmi jednoduchými na 
údržbu. Nábytok je vyhotovený z práškovaného 
hliníka, je robustný a odolný voči vplyvom počasia. 
Stoly a stoličky viete použiť aj v interiéry. Vrátane 
umelohmotných násadok na nožičkách.
Materiál: práškovaný hliník! Ľahké na údržbu! 
Stoličky sú stohovateľné!

ATELIO obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks
€

Stolička, š x h x v 55x51x89 cm, výška sedenia 45 cm, hmot-
nosť 5,8 kg

7 vintage biela 30003527 2 197,98 98,99
8 vintage modrá  30003525 2 197,98 98,99
9 vintage šedá  30003526 2 197,98 98,99

Stôl pre 2 osoby, š x h x v 75x76x75 cm, hmotnosť 8,7 kg
10 vintage biela 30003533 1 – 196,90
11 vintage modrá  30003531 1 – 196,90
12 vintage šedá  30003532 1 – 196,90
Stôl pre 4 osoby, š x h x v 120x76x75 cm, hmotnosť 11,5 kg
13 vintage biela 30003530 1 – 251,90
14 vintage modrá 30003528 1 – 251,90
15 vintage šedá 30003529 1 – 251,90

Stôl  
ATELIO, od

 19690

7  – 9  7  – 9  

Nábytok do exteriéru
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Stolička
MALVENA

 4399

Stôl okrúhly
MALVENA

 7699

Ľahké
Stoličky sú stohovateľné
Odolné voči vplyvom 
počasia

Nové farby

1  – 4 1  – 4

Séria nábytku MALVENA
Stohovateľné a voči vplyvom počasia odolné sto-
ličky a stoly tohto typu poznáte pravdepodobne v
prevedení z lešteného hliníka. Novou alternatívou
je tento klasický a kvalitný nábytok v antracitovej
farbe. Rám stoličky je z práškovaného hliníka v 
antracitovej farbe, s priemerom 2,5 cm a hrúb-
kou materiálu 2 mm. Nábytok je stabilný, ľahký na 
údržbu, odolný voči vplyvom počasia a škraban-
com!
Materiál: práškovaný hliník. 
Garancia dokúpenia 3 roky! Odolné voči vply-
vom počasia! Stoličky sú stohovateľné! Ľahké 
na údržbu!

MALVENA obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks 
€

stolička s podrúčkami, š x h x v 52x59x72 cm, výška sedenia 
43,5 cm, výška podrúčok 64 cm, hmotnosť 3 kg 

1 antracitová 10008116 4 175,96 43,99
2   A strieborná 10008464 4 175,96 43,99
3   A šedohnedá 10008500 4 175,96 43,99
4   A olivovo šedá 10008465 4 175,96 43,99

stôl hranatý, š x h x v 70x70x72 cm, hrúbka stolovej dosky 2 
cm, hmotnosť 7,4 kg

5 antracitová 10008118 1 – 87,99
6   A strieborná 10008468 1 – 87,99
7   A šedohnedá 10008502 1 – 87,99
8   A olivovo šedá 10008469 1 – 87,99

stôl okrúhly, Ø x v 60x72 cm, hrúbka stolovej dosky 2 cm,  
hmotnosť 6,2 kg

9 antracitová 10008117 1 – 76,99
10   A strieborná 10008466 1 – 76,99
11   A šedohnedá 10008501 1 – 76,99
12   A olivovo šedá 10008467 1 – 76,99

Nábytok do exteriéru
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Stôl hranatý
MALVENA

 8799

Stolička
DANILO

 4949

Ľahké
Stoličky sú stohovateľné
Odolné voči počasiu

Vankúše FIRENZE a LINEARES        
nájdete na

Nové farby

Stoličky DANILO
Stolička s pohodlnými podrúčkami je taktiež klasikou. Rám je z práškovaného 
hliníka v antracitovej farbe, s priemerom 2,5 cm a hrúbkou materiálu 2 mm. 
Kvalitný umelohmotný výplet tón v tóne s rámom zvyšuje stabilitu stoličky. 
Stoličky sa ľahko čistia a sú stohovateľné do 6 kusov.
Materiál: práškovaný hliník. Umelohmotný výplet. 
Odolné voči vplyvom počasia! Stohovateľné! Ľahké na údržbu! Vhodné 
do exteriéru!

DANILO š x h x v v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

výška sedenia 43,5 cm, výška podrúčok 62 cm, hmotnosť 3,5 kg
13 antracitová 52x59,5x71 10008119 4 197,96 49,49
14   A strieborná 52x59,5x71 10008470 4 197,96 49,49
15   A olivovo šedá 52x59,5x71 10008471 4 197,96 49,49
16   A šedohnedá 52x59,5x71 10008499 4 197,96 49,49

www.palazzo.sk

Nábytok do exteriéru
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Stôl/taburetka  
LIKA 

9899

Box na vankúše  

39490

Spájací element 
LIKA 

252

Vankúš 
COMBINE, od

2969

Vodotesné

2/ Doplňte pasujúcimi vankúšmi 
7  farieb na výber

4/ Doplňte terasu pasujúcim stolom

1/ Vyberte si základný element 
3 rôzne modely na výber

3/ Spojte elementy pasujúcimi spojkami

Zariaďte si svoju terasu modulárnym 
nábytkom LIKA 

Lano proti krádeži a zámok nájdete na

Odolné voči UV-žiareniu
Stohovateľné
Ľahké na údržbu

Odolné voči počasiu
Quick Dry Foam®  

–rýchloschnúce

Odolný voči UV-žiareniu
Vodotesný

Box na vankúše
Dve plynové krídla umožňujú jednoduché otvára-
nie boxu. Box je z hliníka a UV-odolného výpletu,
transparentné dosky z umelej hmoty vo vnútri bo-
xu chránia vankúše pred vlhkosťou a dažďom. Box 
môže byť prostredníctvom lanka jednoducho zais-
tený. Vnút. rozmer: 109x49,5x72 cm. 
Materiál: hliníková konštrukcia s kvalitným 
výpletom. Odolný voči vplyvom počasia! 
Odolný voči UV-žiareniu! Chráni vankúše pred 
dažďom! Ľahké otváranie! Bez montáže!

Box na vankúše š x h x v v cm obj. číslo ks €

hmotnosť 27,5 kg
1 šedohnedá 110x52x81 10094768 394,90
2 vintage biela 110x52x81 10094766 394,90
3 tabaková 110x52x81 10094767 394,90

www.palazzo.sk

Nábytok do exteriéru
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Lounge séria LIKA
Lounge nábytok LIKA pozostáva z troch rôznych elementov, ktoré môžete 
rýchlo a podľa chuti pospájať do kompletného lounge sedenia. Sedenie môže-
te dopniť pasujúcimi vankúšmi COMBINE. Všetky elementy sú vďaka výrezom 
v sedacej časti stohovateľné, čo uľahčuje skladovanie v zimných mesiacoch. 
Vyššie stabilné nožičky uľahčujú upratovanie pod sedením. Element bez opie-
rok môžete použiť ako stôl alebo taburetku.
Materiál: hliníková konštrukcia s polyetylénovým výpletom. 
Odolné voči UV-žiareniu! Ľahké na údržbu! Stohovateľné!

LIKA farba š x h x v  
v cm

výška se-
denia v cm

hmotnosť 
v kg

obj. číslo ks 
€

4 stôl/taburetka šedohnedá 69,5x69,5x31 – 4,7 30001425 98,99
5 stredový element šedohnedá 76,5x76,5x64 31 8,9 30001429 141,90
6 rohový diel šedohnedá 76,5x76,5x64 31 9,3 30001428 185,90
7 stolová doska šedohnedá 69,5x69,5x0,5 – 5,4 10089599 91,29

spájací element obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €
8 d x š x v 6,5x4x4 cm 30001426 2 5,04 2,52

Príklady kombinácií:

Stredový element  
LIKA

 14190

Stohovateľné

Vankúše COMBINE
Nepremokavé polyesterové návleky z melírovanej látky. Vankúše (produkty 
9  – 13 ) s protišmykovou spodnou stranou. 

Poťah vankúšov: 100 % polyester. 30º pranie.  
Vankúše do každého počasia: poťah 100% polypropylén. 30° pranie.  
Špeciálna Quick-Dry-Foam® technológia (rýchloschnúca pena)! 
3 roky garancia dokúpenia! Vodotesné a odolné voči UV-žiareniu!  
Snímateľný poťah!

Vankúše COMBINE 
š x h x v v cm

vankúš 
70x70x14

zadný vankúš 
70x21x40

bočný vankúš 
49x21x40

biela 9   10089320 16   10089322 23   10089321
tyrkysová 10   10089317 17   10089319 24   10089318
malinová 11   10089314 18   10089316 25   10089315
antracitová 12   10089308 19   10089310 26   10089309
tmavá hnedá 13   10089311 20   10089312 27   10089313
ks € 47,29 36,29 29,69

Vankúše do každého poča-
sia COMBINE š x h x v v cm

vankúš 
70x70x14

zadný vankúš 
70x21x40

bočný vankúš 
49x21x40

prírodný melír 14   10089354 21   10089355 28   10089356
čierny melír 15   10089359 22   10089360 29   10089361
ks € 68,19 46,19 35,19

Nábytok do exteriéru
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Stolička bez 
podrúčok FILEA

 8799

Pozinkovaná oceľová 
konštrukcia

Pohodlná vďaka 
priedušnému výpletu

Umelohmotné násad-
ky proti poškriabaniu

Barová stolička 
FILEA

 11990
Komfortné
Stohovateľné
Odolné voči UV-žiareniu

Séria nábytku FILEA
Inovatívna séria nábytku FILEA ozvláštni každý exteriér. Stolička s podrúč-
kami alebo bez nich, barová stolička, malé kreslo a taburetka – voči vplyvom
počasia odolné a stohovateľné elementy na sedenie vo farbách antracitová
a béžová neprekvapia iba moderným tvarom. Majú stabilnú konštrukciu z 
práškovanej ocele s umelohmotnými násadkami. Sedenie je pohodlné vďaka
priedušnému výpletu z kombinácie polypropylénu a polyesteru.
Materiál: práškovaná, pozinkovaná oceľ, 98 % polypropylén a 2 % 
polyester. Rýchloschnúci výplet! Dlhotrvácne!

FILEA antracitová béžová ks v bal. balenie 
€

=ks
€

stolička s podrúčkami, výška sedenia 47 cm, výška podrúčok 68,5 cm, hmotnosť 4,5 kg
š x h x v 58x56x87 cm 1  30002036 2  30002037 4 395,96 98,99
stolička bez podrúčok, výška sedenia 47 cm, hmotnosť 3,9 kg
š x h x v 58x56x87 cm 3  30002031 4  30002013 4 351,96 87,99
barová stolička, výška sedenia 72 cm, hmotnosť 4,9 kg
š x h x v 62x60x108 cm 5  30002004 6  30001999 2 239,80 119,90
malé kreslo, výška sedenia 42 cm, hmotnosť 5 kg
š x h x v 73,5x67x75 cm 7  30001996 8  30001994 2 231,00 115,50
taburetka, hmotnosť 3 kg
š x h x v 68x59x40 cm 9  30002015 10  30001995 2 153,98 76,99

Nábytok do exteriéru
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Vyrovnávajú výškový rozdiel do 20cm

Žiadny problém pri schodoch

Patentovaný systém exkluzívne vo VEGA

Stolové podnože FLEKSO
Kývajúci sa stôl je už minulosťou! Nové stolové podnože FLEKSO vyrovnajú
každú nerovnosť alebo spád jednoducho a suveréjne. Stará sa o to VEGA pa-
tentovaný systém guľových kĺbov, ktorý flexibilne postaví stolovú podnož. Oto-
čením stolovej dosky v smere a proti smeru hodinových ručičiek sa postavenie
zaistí alebo uvoľní. Dostupné v štandardnej aj barovej výške. Vhodné pre všetky
stolové dosky z našej ponuky.
Materiál: brúsená nerez oceľ. Flexibilné postavenie vďaka patentova-
nému systému VEGA (guľový kĺb)! Odolné voči vplyvom počasia! Vhod-
né do interiéru i exteriéru.

FLEKSO š x h x v
v cm

hmot-
nosť  
v kg

max.odpor. veľkosť 
stolovej dosky

Ø v cm

obj. číslo ks
€

11 55x55x73 5,4 70 10008507 196,90
12 55x55x109 6,2 70 10008506 218,90

* Jednoduchá montáž, doručíme rozložené! Vrátane upevňujúceho materiálu pre stolové dosky.

Stolová podnož
FLEKSO, od

 19690

Stolové podnože ORIO
Tieto stolové podnože sa postarajú o pozornosť vašich hostí – sú vyhotovené
z ocele a lakované do trendovej medenej a zlatej farby. Môžete ich kombinovať
so všetkými našimi stolovými doskami. Vrátane aretačných šróbov na vyrov-
nanie nerovností. Upevňujúci materiál pre stolové dosky je súčasťou balenia.
Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru.
Materiál: lakovaná oceľ.

ORIO* Ø x v/š x h x v
v cm

max.odpor. veľkosť 
stolovej dosky Ø, d x š 

v cm

hmot-
nosť 
v kg

obj. číslo ks
€

štandardná – okrúhla
13 zlatá 54x72 90, 80x80 17,2 30002404 174,90
14 medená 54x72 90, 80x80 17,2 30002415 174,90
štandardná – hranatá
15 zlatá 40x40x72 80, 60x60 13,5 30002414 141,90
16 medená 40x40x72 80, 60x60 13,5 30002408 141,90
17 zlatá 55x55x72 100, 80x80 22,0 30002409 174,90
18 medená 55x55x72 100, 80x80 22,0 30002405 174,90

* Jednoduchá montáž, doručíme rozložené! Vrátane upevňujúceho materiálu pre stolové dosky.

Stolová podnož 
ORIO, od

 14190

Sklápací
Nové modely
Ľahký na údržbu

Stoly KLAPBARO
KLAPBARO šetrí miesto a je ľahko rozložiteľný! Stolová doska v bielej alebo
antracitovej farbe s umelohmotnou ochranou rohov a stabilná oceľová rúra
sú ideálne na každodenné použitie. Praktický sklápací systém zloží stôl na
šírku 15 cm.
Sklápacie! Ľahké na údržbu! Garancia dokúpenia 3 rokov!

KLAPBARO hmotnosť v kg obj. číslo ks €

stôl, Ø x v 70x73 cm 
19   A biela 8,4 30002552 71,49
20   A antracitová 8,4 30002551 71,49
párty stôl, Ø x v 70x110 cm

biela 10,5 10090213 76,99
21   A antracitová 10,5 30002534 76,99

Párty stôl
KLAPBARO

 7699

Nábytok do exteriéru
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Ľahká na údržbu 
Rôzne dekory
Okrúhla aj hranatá

Dostupná v 3 veľkostiach
Ľahká na údržbu

Stolové dosky SPESSO
Stolová doska SPESSO prekvapí prirodzeným vzhľadom a rafinovanosťou! Je
vyhotovená ako laminátová stolová doska. Vďaka drevenej čelnej hrane do-
sahuje výšku 3,8 cm. Štruktúrovaný povrch a čelná hrana zvyšujú prirodzený
vzhľad dosky. Dostupná je v 4 farbách. 
Hrúbka dosky 3,8 cm! Odolné voči nárazom, oderom a škrabancom!
Ľahké na údržbu! Vhodné len do interiéru!

SPESSO*
laminát

d x š
68x68 cm

d x š
80x80 cm

d x š
120x80 cm

hmotnosť 11,6 kg 16 kg 24 kg
1 dub pálený 10008425 10008429 10008433
2 dub prírodný 10008427 10008431 10008435
3 borovica prírodná 10008428 10008432 10008436
4 výzor betónu 10008426 10008430 10008434

ks € 76,99 98,99 141,90
* Stolová doska sa jednoducho našróbuje na podnož. Upevňujúci materiál je súčasťou podnoží.

Stolová doska 
SPESSO, od

 7699

Stolová doska 
MALIANA, od

 5279

Stolové dosky MALIANA
Stolové dosky vo výzore dreva alebo kovu sú nezničiteľné. Stará sa o to povrchová úprava: kvalitný laminát, ktorý doskám dodáva robustnosť a odolnosť,
spĺňa požiadavky DIN EN 438-3:2005. Okrem toho majú stolové dosky stabilné, 2 mm hrubé ABS-hrany. Preto môžu vám a vašim hosťom slúžiť dlhú dobu!
Hrúbka materiálu 2,5 cm! Odolné voči nárazom, oderom a škrabancom! Ľahké na údržbu! Vhodné len do interiéru!

MALIANA* Ø 
60 cm

Ø 
80 cm

Ø
100 cm

d x š
60x60 cm

d x š
68x68 cm

d x š
80x80 cm

d x š
80x60 cm

d x š
120x80 cm

hmotnosť 5,3 kg 9,4 kg 11 kg 6,8 kg 8,6 kg 12 kg 8,6 kg 18 kg
5 dub tabakový 30003927 30003929 30003924 30003903 30003910 30003916 30003890 30003867
6 dub šedohnedý 30003926 30003925 30003923 30003901 30003908 30003914 30003888 30003885
7 dub prírodný 30003928 30003866 30003872 30003902 30003909 30003915 30003889 30003876
8 dub wenge 30003865 30003883 30003877 30003906 30003912 30003900 30003893 30003878
9 borovica šedá 30003880 30003870 30003879 30003907 30003913 30003918 30003894 30003871

10 borovica rustikal 30003869 30003884 30003874 30003896 30003898 30003919 30003895 30003887
11 antický kov 30003863 30003881 30003875 30003904 30003897 30003917 30003891 30003868
12 hrdzavý kov 30003864 30003882 30003873 30003905 30003911 30003899 30003892 30003886
ks € 52,79 74,79 119,90 52,79 60,49 74,79 65,99 104,49

* Stolová doska sa jednoducho našróbuje na podnož. Upevňujúci materiál je súčasťou podnoží.

Stolové dosky
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Ľahká na údržbu 
Odolná voči UV-žiareniu a vplyvom počasia
Dostupná v troch tvaroch:
štvorcová, okrúhla, hranatá

Stolová doska 
FINANDO, od

 6049

Stolové dosky FINANDO
Všestrannosť a kvalita: Tieto stolové dosky očaria moderným dizajnom a svojou širokou paletou dekorov 
sa hodia do každého prostredia. Vyhotovené sú z lisovaného dreva s vodotesnou povrchovou úpravou - sú 
vhodné do interiéru i exteriéru. Vďaka hrúbke iba 16 mm pôsobia ľahko. Vyberte si z troch rôznych tvarov a 
viacerých dekorov podľa toho, čo najviac pasuje do vášho štýlu. Upozornenie: Pri silnom slnečnom žiarení sa 
môžu dosky v tmavých dekoroch vyklenúť. Toto klenutie je prirodzené a doska sa vráti do pôvodného tvaru, 
keď slnečné žiarenie pominie. Pokiaľ chcete tomuto javu predchádzať, odporúčame do exteriéru objednávať 
svetlé dekory. Pri objednávke spolu so stolovými podnožmi dodržiavajte prosím maximálnu odporúčanú 
veľkosť dosky pre danú podnož. Pri montáži sa prosím riaďte návodom.
Ľahké na údržbu! Odolné voči UV-žiareniu a vplyvom počasia!

FINANDO
Ø/d x š v cm 
hmotnosť

okrúhla
Ø 70 

5,2 kg

okrúhla
Ø 80 

6,9 kg

štvorcová
70x70 
6,7 kg

štvorcová
80x80 
8,8 kg

hranatá
120x80 
12,9 kg

13 biely mramor 30014580 30014548 30014566 30014564 30014551
14 hnedý mramor 30014560 30014552 30014573 30014571 30014543
15 výzor betónu 30014547 30014557 30014558 30014545 30014554
16 mokka 30014567 30014574 30014576 30014542 30014569
17 antický kov 30014556 30014546 30014553 30014549 30014563
18 antická borovica 30014565 30014575 30014578 30014559 30014579
19 antická čerešňa 30014577 30014572 30014550 30014562 30014570
ks € 60,49 71,49 65,99 76,99 104,49

Prierez 
stolovou doskou (rozmery 
v mm)

16  mokka 17  antický kov14  hnedý mramor 15  výzor betónu 18  antická borovica 19  antická čerešňa

Stolové dosky
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 Bezplatná  
     VEGA smartfón-App

  Diaľkové ovládanie pomocou  
smartfónu

 Bluetooth-systém riadenia do 20 m

Infračervené tepelné žiariče SAHARA, TARIA, PATAGONIA a  
SONORIA majú funkciu Bluetooth, tak môžete žiarič riadiť pomo-
cou smartfónu. Praktické: Pomocou Bluetooth-systému môžete 
naraz obsluhovať viacero žiaričov, točiť ich a pri niektorých mo-
deloch aj prehrávať hudbu. K tomu potrebnú aplikáciu si môže-
te u nás bezplatne stiahnuť. Tepelné žiariče sú kompatibilné so 
smartfónmi od verzie 4.3 a Apple iPhones od iOS 7.

Riadenie prostredníctvom Bluetooth

Infračervený tepelný žiarič 
ATACAMA pre slnečníky

 21890
Infračervený tepelný žiarič 
SAHARA

 28490

Infračervený tepelný žiarič ATACAMA pre slnečníky
Predĺžte svojim hosťom pobyt na terase! S týmto tepelným žiaričom dosiah-
nete príjemnú teplotu aj v chladnom počasí. Infračervený žiarič s výkonom 3 
x 500 Watt pohodlne upevníte na slnečník (priemer rúry 2-6 cm). Produkuje 
takmer okamžité homogénne teplo. Jednoducho sa ovláda pomocou pre-
klápacieho vypínača. Upevňovací materiál je súčasťou balenia. Infračervená 
trubica: zlatá trubica Ultra Low Glare.
Materiál: oceľ a hliník. 
Plocha pôsobenia: 4,5 m². 
Dĺžka kábla: 1,9 m. 
Ochranná trieda: IP44. 
2 roky záruka. 
CE-označenie.

 1  ATACAMA
rozmer otvorený (d x š x v) cm 92x80x20
rozmer zložený (d x š x v) cm 35x35x52
príkon 3 x 500 W / 220-240 V
doba nahrievania 10 sekúnd
trvácnosť lampy 3000 hodín
hmotnosť 4,1 kg
obj. číslo 30003488
ks € 218,90

Špeciálne pre slnečníky
3 úrovne ohrevu
Sklápací

Nastavenie smartfónom alebo diaľkovým ovládaním 
Montáž na stenu alebo strop
5 úrovní ohrevu

Infračervený tepelný žiarič SAHARA a TARIA
Ovládajte váš tepelný žiarič jednoducho pomocou smartfónu! Žiarič je do-
stupný v dvoch variantách: s výkonom 1500 W a 2000 W a nastaviť ho mô-
žete pomocou diaľkového ovládania alebo aplikácie v smartfóne, ktorá je 
chránená heslom. S diaľkovým ovládaním je možné nastaviť 5 úrovní ohrevu, 
s aplikáciou je možné žiarič nastaviť plynule od 0 do 100%. Obzvlášť dôležité 
pre gastronómiu: pomocou smartfónu viete nastaviť súčasne až 100 žiaričov 
alebo ich nastavíte nezávisle od seba. Tak môžu vaši hostia i pri chladnejšom 
počasí pohodlne sedieť na terase – a to bez dlhého nahrievania žiariča! In-
fračervená trubica: zlatá trubica Ultra Low Glare. Možnosť upevniť na stenu i 
strop, doručíme vrátane upevňovacieho materiálu.
Aplikácia je vhodná pre: androidy od verzie 4.3, iOS Apple od verzie 7. 
Plocha pôsobenia: exteriér 6-12 m2, interiér do 25 m2. 
Dĺžka kábla: 1,9 m. 
Dosah ovládania: diaľkové ovládanie: 6 m, Bluetooth 20 m. 
Ochranná trieda: IP 65. 
2 roky záruka. CE-označenie.

Infračervený tepelný žiarič 2  SAHARA 3  TARIA
š x h x v v cm 55,6x13x17,5 55,6x13x17,5
doba nahrievania 10 sekúnd 10 sekúnd
trvácnosť lampy 3000 hodín 3000 hodín
hmotnosť 2,5 kg 2,5 kg
príkon 1500 W / 220-240 V 2000 W / 220-240 V
obj. číslo 30003489 30003487
ks € 284,90 317,90

Slnečníky nájdete na

www.palazzo.sk

Nábytok do exteriéru  

060_061_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   60 02.08.18   09:32



61

4

5

4

5

Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Infračervený tepelný žiarič 
PATAGONIA

 36190

Infračervený tepelný žiarič 
SONORIA s hudbou

 41690

Nastavenie smartfónom alebo diaľkovým ovládaním
Oscilujúci vpravo alebo vľavo
6 úrovní ohrevu

2 repráky 
Štýlové podsvietenie 
Nastavenie smartfónom alebo diaľkovým ovládaním
6 úrovní ohrevu

Infračervený tepelný žiarič PATAGONIA oscilujúci
Tento tepelný žiarič sa hýbe zprava doľava a stará sa tak o optimálne rozde-
lenie tepla. Vonkajšia časť žiariča je z hliníka, ovládať sa dá pomocou diaľko-
vého ovládania alebo smartfónu. S diaľkovým ovládaním je možné nastaviť 6 
úrovní ohrevu, s aplikáciou v smartfóne je možné žiarič nastaviť plynule od 0 
do 100%. Pomocou smartfónu viete nastaviť niekoľko žiaričov súčasne alebo 
každý samostatne a taktiež naprogramovať aj časovač. Upevňovací materiál 
je súčasťou balenia. Infračervená trubica: zlatá trubica Ultra Low Glare. Vhod-
ný do interiéru a chráneného exteriéru. Oscilácia: 30° vľavo a vpravo, možná 
dlhodobá oscilácia.
Aplikácia je vhodná pre: androidy od verzie 4.3, iOS Apple od verzie 7. 
Plocha pôsobenia: exteriér 6-12 m2, interiér do 25 m2. 
Dĺžka kábla: 1,9 m. 
Ovládanie: diaľkové ovládanie: 6 m, Bluetooth 20 m. 
Ochranná trieda: IP 65. 
2 roky záruka. Montáž na stenu alebo strop. 
CE-označenie.

4  PATAGONIA
š x h x v v cm 74x13,5x13
príkon 2000 W / 220-240 V
doba nahrievania 10 sekúnd
trvácnosť lampy 3000 hodín
hmotnosť 3,9 kg
obj. číslo 30003490
ks € 361,90

Infračervený tepelný žiarič SONORIA s hudbou
Tepelný žiarič SONORIA spolu s  Bluetooth-systémom spája 3 prístroje do 1, 
ktorý môžete ovládať smartfónom. S infračervenou trubicou, ktorá produkuje 
silné a homogénne teplo. Žiarič obsahuje aj dva repráky pre počúvanie hudby 
zo smartfónu a 4 LED lišty pre štýlové podsvietenie, ktoré môžete nastaviť 
podľa želania. Garantované príjemné prostredie! So smartfónom môžete na-
staviť výkon od 1 do 100%, ovládať viacero žiaričov a nastaviť časovanie. 
Ovládanie smartfónom je opatrené ochranným heslom. SONORIA obsahuje 
okrem toho aj diaľkové ovládanie, ktoré ponúka 6 úrovní ohrevu. Upevnenie 
je možné na stenu alebo na strop, upevňujúci materiál je súčasťou balenia. 
Vhodný do interiéru a chráneného exteriéru.
Aplikácia je vhodná pre: androidy od verzie 4.3, iOS Apple od verzie 7. 
Plocha pôsobenia: exteriér 6-12 m2, interiér do 25 m2. 
Dĺžka kábla: 1,9 m. 
Ovládanie: diaľkové ovládanie: 6 m, Bluetooth 20 m. 
Ochranná trieda: IP 65. 
2 roky záruka. CE-označenie.

5  SONORIA
š x h x v v cm 74x13,5x13
príkon 2000 W / 220-240 V
doba nahrievania 10 sekúnd
trvácnosť lampy 3000 hodín
hmotnosť 3,9 kg
obj. číslo 30003491
ks € 416,90

Nábytok do exteriéru  
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5-vrstvový materiál 
Vysoká vodivosť tepla 
Stabilné nitované rúčky

Vrchnák na hrniec  
LIVONIA, od

 2199

Kastról s rúčkou  
LIVONIA, od

 4399

Panvica 
LIVONIA, od

6599

3-vrstvové hrnce:
Pozostávajú z 3 vrstiev kovu, s týmito kvalitatív-
nymi vlastnosťami: 
-  vnútorná stena je z nerez ocele 18/10: ideálny a
   profesionálny nepriľnavý povrch
-  stredná vrstva je z hliníka: dobrá vodivosť tepla
  od dna k okraju
-  vonkajšia vrstva je z magnetickej nerez ocele
  18/0: umožňuje správne dusenie a je vhodná pre
  indukčné varné dosky

5-vrstvové hrnce:
Pozostávajú z 5 vrstiev kovu s týmito kvalita-
tívnymi vlastnosťami:
-   vnútorná vrstva je z nerez ocele 18/10, von-

kajšia z nerez ocele 18/0
-   medzi týmito dvoma vrstvami sa nachádzajú
  tri vrstvy hliníka. Hliníková liatina spája jed -              
  notlivé vrstvy. Toto spojenie materiálov 
  vytvára veľmi fuknčný systém.

Rozdelenie tepla pri viacvrstvovej 
technológii
3- alebo 5-vrstvová technológia sa stará o ide-
álne rozdelenie tepla. Teplo sa tak neudržiava 
iba na dne hrnca, ale je rovnomerne rozdelené 
po celom povrchu hrnca až po jeho okraj. 

Táto vlastnosť garantuje ekonomické a šetrné 
dusenie.

nerezoceľ 18/10
nerezoceľ 18/10

hliník

hliníková liatinahliníková liatina

hliník

nerezoceľ 18/0, magnetická

nerezoceľ 18/0, magnetická

klasické dno hrncov viacvrstvová technológia

Sada hrncov LIVONIA
 ◾ materiál: inovatívny 5-vrstvový materiál
 ◾ vhodné pre všetky typy ohrevu
 ◾ hrúbka steny hrnca: 2,5 mm, hrúbka vrchnáka 
na hrniec: 1,2 mm

 ◾ veľmi vysoká vodivosť tepla a maximálne šet-
renie energie vďaka rovnomernému rozdeleniu 
tepla

 ◾ brúsené telo hrnca s praktickým okrajom pre 
jednoduché vyprázdnenie, stabilné nitované 
rúčky

 ◾ vhodné do umývačky, nehrdzavejúce a vhodné 
do rúry do 220 °C

 ◾ dodávame bez vrchnáka, potrebné objednať 
zvlášť

LIVONIA obsah  
v l

Ø  
v cm

výška  
v cm

obj. číslo ks  
€

hrniec na pečenie bez vrchnáka
2,0 20 7,5 10008810 54,99
3,0 24 8 10008811 65,99

1 5,0 28 9 10008812 76,99
7,0 32 10 10008813 87,99
11,0 36 11 10008814 109,99

LIVONIA obsah  
v l

Ø  
v cm

výška  
v cm

obj. číslo ks  
€

hrniec na mäso bez vrchnáka
2,5 20 9 10008815 65,99
4,0 24 10 10008816 76,99

2 7,0 28 12 10008817 87,99
12,0 32 16 10008818 109,99
18,0 36 18 10008819 141,90
22,5 40 20 10008820 163,90

LIVONIA obsah  
v l

Ø  
v cm

výška  
v cm

obj. číslo ks  
€

hrniec na polievku bez vrchnáka
3,5 20 13 10008821 76,99
6,0 24 15 10008822 87,99

3 10,0 28 18 10008823 109,99
15,0 32 20 10008824 141,90
22,0 36 22 10008825 163,90
27,5 40 24 10008826 185,90

LIVONIA obsah  
v l

Ø  
v cm

výška  
v cm

obj. číslo ks  
€

kastról s rúčkou bez vrchnáka
plytký 1,3 16 7 10008827 43,99
plytký 2,0 20 7,5 10008828 49,49
vysoký 2,0 16 11 10008829 54,99
vysoký 3,5 20 13 10008830 60,49

4 vysoký 6,0 24 15 10008831 76,99

LIVONIA Ø  
v cm

výška  
v cm

obj. číslo ks  
€

panvica s povrchovou úpravou bez vrchnáka 
20 4,5 10008836 71,49
24 5 10008837 76,99

5 28 5,5 10008838 82,49
32 6 10008839 87,99

LIVONIA Ø  
v cm

výška  
v cm

obj. číslo ks  
€

panvica bez vrchnáka 
20 4,5 10008832 65,99
24 5 10008833 71,49

6 28 5,5 10008834 76,99
32 6 10008835 82,49

LIVONIA Ø  
v cm

obj. číslo ks  
€

vrchnák na hrniec
16 10008840 21,99
18 10008861 24,19
20 10008841 27,49

7 24 10008842 32,99
28 10008843 38,49
32 10008844 43,99
36 10008845 49,49
40 10008846 54,99

Kuchyňa
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5-vrstvový materiál 
Vysoká vodivosť tepla
Stabilné nitované rúčky

Kastról 
OMENA, od

 4399

Kastróly OMENA
 ◾ materiál: 5-vrstvový materiál s hrúbkou 2,5 mm
 ◾ veľmi pekné vďaka guľatému, vysoko leštenému tvaru jablka (18/10)
 ◾ vhodné pre všetky typy ohrevu
 ◾ veľmi vysoká vodivosť tepla a maximálne šetrenie energie vďaka rovno-
mernému rozdeleniu tepla

 ◾ objemová stupnica
 ◾ nitovaná stabilná rúčka so silikónom pre bezpečné držanie
 ◾ vhodné do umývačky, nehrdzavejúce a vhodné do rúry do 220 °C
 ◾ dodávame bez vrchnáka, potrebné objednať zvlášť (pozri str. 62, produkt 7 )

OMENA obsah v l Ø v cm výška v cm obj. číslo ks €

kastról bez vrchnáka
8 1,5 16 9,5 10008847 43,99
9 2,5 18 10,5 10008848 54,99

10 3,0 20 11,5 10008849 65,99
11 6,0 24 13,5 10008850 76,99

Profi nôž 
SPECIAL, od

2969

20  vidlica na mäso

12  kuchársky nôž

17  univerzálny nôž

14  lúpací nôž

18  vykosťovací nôž

16  špikovací nôž

15  santoku nôž

19  nôž na chlieb

21  ocieľka s ochranou prstov

13  kuchársky nôž

Profi kuchárske nože SPECIAL
 ◾ materiál: molybdén-vanádium-oceľ, špeciálne tvrdená a odolná voči koró-
zii

 ◾ kované čepele s perfektným rezom
 ◾ ergonomická rúčka z umelej hmoty bez nitovania a drážok pasuje pohodl-
ne do ruky a umožňuje komfortnú manipuláciu

 ◾ zaoblený okraj čepele a rúčky redukuje nebezpečenstvo porezania
 ◾ hygienické čistenie vďaka rúčke bez špár
 ◾ ocieľka s diamantovou povrchovou úpravou

SPECIAL dĺžka čepele  
v cm

celková dĺžka 
 v cm

obj. číslo ks
€

12 kuchársky nôž 21 33,5 10022377 59,39
13 kuchársky nôž 26 38,5 10022378 71,49
14 lúpací nôž 7 17,2 10022381 29,69
15 santoku nôž 18 28,5 10022383 53,89
16 špikovací nôž 9 19,2 10022380 29,69
17 univerzálny nôž 15 27,5 10022379 40,69
18 vykosťovací nôž 13 25 10022382 40,69
19 nôž na chlieb 22 33,5 10022384 54,99
20 vidlica na mäso 16 28 10022385 53,89
21 ocieľka s ochranou prstov 25 43 10022386 43,99

Kuchyňa
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Nepriľnavá panvica

2309

Keramika ThermolonTM

Bez obsahu PFOA

Keramická panvica,
BARCELONA INFINITY
od

6599

Keramická panvica
BRUSSELS
od

4399

Keramika ThermolonTM

Bez obsahu PFOA 

Železné panvice
 ◾ ochranná vrstva zo včelieho vosku: chráni pred hrdzou, zvyšuje nepriľna-
vosť

 ◾ oceľ z pásového železa
 ◾ bez povrchovej úpravy (ani PFOA ani Teflon)
 ◾ ekologické (bez prídavných chemických látok), trvácne a stabilné
 ◾ pre smaženie pri vysokých teplotách: ideálne na opekanie a praženie
 ◾ žiadna deformácia
 ◾ vhodné pre všetky typy ohrevu
 ◾ efekt vypálenia: každodenným používaním je panvica stále lepšia a lepšia, 
Čím je panvica čiernejšia, tým menej lepí!

 ◾ model Ø 32 cm s dvomi rúčkami
 ◾ nevhodné do umývačky

Železné panvice Ø x v cm hmotnosť v kg obj. číslo ks €

1 20x3,3 – hrúbka materiálu 2,5 mm 1,0 10008572 21,99
24x3,5 – hrúbka materiálu 2,5 mm 1,4 10008573 27,49

2 28x4 – hrúbka materiálu 3 mm 2,2 10008574 38,49
3 32x4,5 – hrúbka materiálu 3 mm 2,6 10008575 42,89

Vhodné pre vysoké teploty
Bez povrchovej úpravy
Nedeformujú sa

Železná panvica
od

 2199

Nepriľnavé panvice
 ◾ materiál: hliník (4 mm)
 ◾ viacvrstvová teflónová úprava
 ◾ rýchly a rovnomerný rozvod tepla
 ◾ HACCP-farebný systém na nitovaných oce-
ľových rúčkach, farebná povrchová úprava 
pomocou epoxidu odolného voči vysokým 
teplotám

 ◾ pre všetky typy ohrevu okrem indukcie
 ◾ umývajte ručne jemnou hubkou

Nepriľnavé 
panvice

Ø v cm
horný vnút.

celková výš-
ka v cm

obj. číslo ks
€

4 žltá 28 4 10008550 23,09
5 červená 28 4 10008551 23,09
6 zelená 28 4 10008552 23,09
7 modrá 28 4 10008553 23,09

Keramické panvice  
BARCELONA INFINITY

 ◾ materiál: eloxovaný hliník s nepriľnavým ke-
ramickým povrchom ThermolonTM Infinity 
Professional

 ◾ ThermolonTM Infinity Professional: kompletne 
odolný voči poškriabaniu vďaka zosilneniu 
diamantovými časticami - aj pri používaní kovo-
vých pomôcok

 ◾ najnovšia indukčná technológia pre maximálne 
výkony – excelentné rozvedenie tepla a trvác-
nosť

 ◾ bez obsahu PFOA, olova, kadmia
 ◾ nitovaná rúčka z nerez ocele
 ◾ vhodné pre všetky typy ohrevu
 ◾ vhodné do rúry do 220 °C
 ◾ vhodné do umývačky

BARCELONA 
INFINITY 

Ø v cm
horný vnút.

celková výš-
ka v cm

obj. číslo ks
€

20 4,4 10007971 65,99
24 4,9 10007972 76,99

9 28 5,2 10007973 87,99
30 5,4 10007974 93,49

Keramické panvice BRUSSELS
 ◾ materiál: hliník s nepriľnavým keramickým po-
vrchom ThermolonTM Marathon

 ◾ ThermolonTM Marathon: nepriľnavý povrch 
najnovšej generácie. Ideálny pre intenzívne po-
užívanie, pečenie s minimálnym obsahom tuku.
Jednoduché čistenie.

 ◾ bez obsahu PFOA, olova, kadmia
 ◾ telo panvice je tvorené FORGE-technológiou: 
rýchle a optimálne rozvedenie tepla

 ◾ vhodné pre všetky typy ohrevu
 ◾ vhodné do rúry do 220 °C
 ◾ vhodné do umývačky

BRUSSELS Ø horný  
v cm

celková výška  
v cm

obj. číslo ks
€

20 4,3 10007968 43,99
24 4,3 10007969 54,99

8 28 4,8 10007970 65,99

Kuchyňa
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Emailovaná hliníková liatina

Email GN emailový plech 
od

 2749

Plech na pečenie 
od

 10999

Kastról s liatinovým 
vrchnákom, od

 16390

Nitované rúčky
3- alebo 5- vrstvový materiál

Kastróly s liatinovým vrchnákom
 ◾ materiál: emailovaná hliníková liatina
 ◾ optimálne rozdelenie tepla pre rovnomerné dusenie
 ◾ emailované vnútro krémovej farby je odolné voči poškriabaniu
 ◾ vrchnák má vyšší okraj, môžeme doň vložiť kocky ľadu, ktoré stúpajúcu 
paru menia na jemné kvapky a tie znova kropia pripravujúci sa pokrm

 ◾ vhodné pre všetky typy ohrevu vrátane indukcie, vhodné do rúry bez obme-
dzenia teploty

 ◾ nevhodné do umývačky

Kastról s vrchnákom Ø x v / š x h x v v cm hmotnosť v kg obj. číslo ks €

12 2,7 l 20x9,5 3,5 10007925 163,90
13 4,2 l 24x11 4,9 10007926 207,90
14 7,2 l 28x12,6 6,5 10007927 251,90
15 4,6 l 29x22,5x10,7 5,8 10007928 218,90

Plechy na pečenie
 ◾ materiál: vnútro nerez oceľ 18/10 matná brúsená, zvonku nerez oceľ 18/0, 
magnetická, 3-alebo 5-vrstvový materiál

 ◾ vhodné pre všetky typy ohrevu
 ◾ prvotriedna vodivosť tepla a šetrenie energie vďaka efektívnemu rozdele-
niu tepla

 ◾ stabilné, nitované rúčky pre jednoduchú manipuláciu
 ◾ vhodné do umývačky a do rúry do 220 °C

Plechy na pečenie d x š x v v cm obj. číslo ks €

10 5-vrstiev 29x24x6 10008852 109,99
3-vrstvy 32x26,5x7 10008853 130,90

11 5-vrstiev 37x34x6 10008851 152,90

GN emailové 
plechy

 š x h x v  
v cm

obj. číslo ks 
€

1/1 GN 53x32,5x2 20071036 27,49
1/1 GN 53x32,5x4 20071037 29,69

16 1/1 GN 53x32,5x6,5 20071038 32,99

GN-emailové 
plechy

 ◾ materiál: email
 ◾ vhodné do umý-
vačky

Hranaté misy
od

2529

Hranaté misy
 ◾ materiál: chróm- 
niklová oceľ 18/8 

 ◾ odolné voči nárazom
 ◾ vhodné do umývačky

Hranaté misy š x h x v 
v cm

obsah 
v l

obj. číslo ks
€

30x25x4,3 2,6 10008547 25,29
17 35x27x4,3 3,6 10008548 35,19

45x33x4,5 6,5 10008549 54,99

Kuchyňa
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Plech na pizzu  
od

417

Modrá oceľ

Plech na pizzu 
od

1209

Plech na pečenie, od

2419
Rukavica 

1649 Info o produkte
ochranná rukavica

Pyrostar®

Zmiešaný mate-
riál z bavlny a

polyesteru

Silver Fabric®

Neprešívaná

Modrá oceľ

Plechy na pečenie
 ◾ materiál: nerezoceľ
 ◾ hrúbka materiálu: 1 mm
 ◾ jednoduché čistenie, vhodné do umývačky
 ◾ GN-veľkosť

Plechy na pečenie 
d x š x v v cm

obj. číslo ks
€

53x32,5x1 10008570 24,19
8 60x40x1 10008571 27,49

Plechy na pizzu
 ◾ materiál: modrá oceľ
 ◾  pevné vyhotovenie (hrúbka materiálu: 0,8 mm) s vyvýšeným okrajom
 ◾  nevhodné do umývačky, je potrebné dodržiavať návod na údržbu
 ◾  stále do teploty 350° C
 ◾ ďalšie veľkosti nájdete na www.palazzo.sk

Plechy na pizzu Ø x v  
v cm

d x š x v  
v cm 

obj. číslo ks  
€

1 okrúhly 32x2,5 – 10040290 4,17
2 hranatý – 60x40x3 10040294 12,09

Plechy na pizzu
 ◾ materiál: modrá oceľ
 ◾ ideálne na pizzu, palacinky, atď.
 ◾ ľahko vyvýšený okraj
 ◾ žiadna deformácia, odolné voči vysokým teplotám
 ◾ drsná mikroštruktúra: vytvára vzduchovú vrstvu medzi jedlom a plechom
 ◾ perforovaný model: pre chrumkavý spodok
 ◾ nezanechávajú žiadne škvrny
 ◾ hrúbka materiálu: 1 mm
 ◾ nevhodné do umývačky
 ◾ ďalšie veľkosti na www.palazzo.sk

Plechy na pizzu Ø v cm obj. číslo ks €

3 okrúhly 32 10008789 12,09
4 okrúhly perforovaný 32 10008794 14,29

Ochranná rukavica
 ◾ viacvrstvová, koncipovaná pre styk s horúcimi 
predmetmi do 250 °C

 ◾ vrchný materiál Pyrostar®, nevznietivý a dlho-
trvácny

 ◾ vnútro zo silver fabric®, vatovanie z CVC-rúna 
a polybavlny

 ◾ dĺžka 44 cm, ergonomický tvar pre lepšiu ma-
nipuláciu

 ◾ vhodná na pravú i ľavú ruku
 ◾ neprať v práčke, jednoduché čistenie vlhkou 
handričkou

 ◾ rukavica kategórie 2
 ◾ normy: CE, EN 388-3X3X, EN-407-42XXXX.

Ochranná rukavica obj. číslo ks €

9 čierna 10007953 16,49

Ochranné rukavice, pár

 2419

Ochranné rukavice
 ◾ materiál: hovädzia koža 
 ◾ koncipované pre styk s horúcimi predmetmi do 
+350 °C

 ◾ obzvlášť odolné
 ◾ 3-prstová forma uľahčuje uchopenie a garantu-
je bezpečný pohyb

 ◾ dĺžka: 36 cm, manžeta 15 cm pre ochranu 
predlaktia

 ◾ rukavice kategórie 3
 ◾ normy: EN 388-4234, EN 407-4332XX, CE 0321

Ochranné rukavice obj. číslo pár €

5 šedá 10007952 24,19

Konvica na olej, od

1649

Mandolína

7149

Konvica na olej
 ◾ materiál:  nerezoceľ 18/8 s rúčkou pre jednodu-
chú manipuláciu

 ◾ výlevka s ochranou proti kvapkaniu
 ◾ nevhodné do umývačky

Konvica na olej obsah v l Obj. číslo ks €

0,25 10006442 16,49
6 0,5 10006443 19,79

0,75 10006444 24,19
1 10006445 27,49

Obojstranne použiteľná
Extrémne ostré rezy
Jednoduchá manipulácia

Mandolína
 ◾ hoblík z nerez ocele, dodávame s 1 klasickou 
čepeľou a 2 dvojitými julienne čepeľami (jemná 
a hrubá) 

 ◾ klasická čepeľ je z nerez ocele 420J2 a julienne 
čepele sú z nerez ocele 301  

 ◾ ostré rezy
 ◾ sklon čepele 20°  
 ◾ obojstranne použiteľná 
 ◾ jednoduchá manipulácia 
 ◾ nevhodná do umývačky

Mandolína obj. číslo ks €

7 28,5x11,5x1 cm 10006471 71,49

klasická čepeľ

čepeľ na jemné julienne čepeľ na hrubé julienne

Kuchyňa
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Maximálna nosnosť 120 kg
Potrebná montáž
Doručíme vrátane nádob 

Servírovací vozík 

13090

Servírovací vozík
 ◾ materiál: police zo zosilneného polypropylénu, 
konštrukcia z eloxovaného hliníka

 ◾ obzvlášť stabilný vďaka 3 policiam
 ◾ 4 kolieska, 2 z nich s brzdovým systémom
 ◾ doručíme rozložený, k montáži je potrebné gu-
mové kladivo

 ◾ nádoba na príbory a odpad z polypropylénu je 
súčasťou balenia

 ◾ rozmery nádoby na príbory: 33,5x23,1x18 cm
 ◾ rozmery nádoby na odpad: 33,5x23,1x44,5 cm

Jednorázové rukavice 
100ks balenie 

 900

Jednorázové rukavice
 ◾ jednorázové nitrilové čierne rukavice pre zaob-
chádzanie s potravinami, veľmi dobrá odolnosť 
voči olejom, tuku a agresívnym látkam

 ◾ AQL 1,5 bez obsahu púdru, latexu (ideálne pre 
alergikov)

 ◾ vodotesné, pružné a odolné
 ◾ ľahké navliekanie
 ◾ zásobník s obsahom 100 ks
 ◾ normy: EN 420, EN 455 a EN 374 a CE 0120

11  Jednorázové 
     rukavice veľkosť

obj. číslo 100ks balenie 
€

S 10007937 9,00
M 10007938 9,00
L 10007939 9,00
XL 10007940 9,00

10 Servírovací vozík
odstup medzi policami 30 cm
maximálna nosnosť 120 kg
max. nosnosť police 40 kg
š x h x v v cm 104,5x51x96
polica š x h v cm 87x51
obj. číslo 10008214
ks € 130,90

Jednorázové rukavice 
100ks balenie 

800

Jednorázové rukavice
 ◾ jednorázové latexové rukavice pre zaobchádza-
nie s potravinami, ideálne aj pre domácnosť a 
laboratórium

 ◾ AQL 1,5 bez obsahu púdru
 ◾ vysoká elasticita a výborný hmat vďaka tenkej 
vrstve latexu

 ◾ vodotesné a odolné
 ◾ zásobník s obsahom 100 ks
 ◾ rukavice kategórie 3
 ◾ normy: EN 420, EN 455, EN 374 a CE 0465

12  Jednorázové 
     rukavice veľkosť

obj. číslo 100ks balenie 
€

S 10007929 8,00
M 10007930 8,00
L 10007931 8,00
XL 10007932 8,00

HACCP

Samodržacia náplasť, 
rolka

220

Samodržacia náplasť 
 ◾ modrá, neprepúšťa vodu a mastnoty
 ◾ antialergická, bez latexu, priedušná
 ◾ zodpovedá HACCP-normám, nezanecháva 
zvyšky lepidla

 ◾ odtrhnuteľná

Samodržacia náplasť obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=rolka 
€

13 rolka 5 m x 2,5 cm 10006441 9 19,80 2,20

Držiak na utierky 
s nožom

5499

HACCP

Stojan na vrecia na 
odpad

12650

Stojan na vrecia na odpad
 ◾ materiál: konštrukcia z oceľových rúr 18/4 na 2 
kolieskach s brzdami, príklop z nerez ocele s 
gumovými prúžkami

 ◾ s hermetickým uzatváracím systémom
 ◾ zabraňuje množeniu baktérií (HACCP)
 ◾ jednoduchá manipulácia vďaka nožnému pe-
dálu

 ◾ doručíme rozložený
 ◾ jednoduché zavesenie vreca na odpad
 ◾ hmotnosť 5 kg

Stojan na vrecia na odpad
d x š x v v cm

bj. číslo ks
€

14 42x58x96 10006707 126,50
Vrecia na odpad modré – 25 ks/rolka

120 l – 70x110 cm 10027952 0,36
120 l – 80x100 cm 10027950 0,30
140 l – 50+40x110 cm 10027951 0,33

Držiak na papierové utierky s nožom
 ◾ materiál: modrý a strieborný kov, nástenná 
montáž

 ◾ vlnkový nôž pre jednoduché a pravidelné reza-
nie papiera

 ◾ upevňovací materiál nie je súčasťou balenia
 ◾ modrú kuchynskú rolku, 2-vrstvy (16,79 g/m²), 
je potrebné objednať zvlášť

Nástenný držiak obj. číslo ks v bal. balenie 
€

=ks 
€

15 d x š 42x30 cm 10007961 1 – 54,99
Papierová rolka – 1000 listov
16 Ø x š 36x22 cm 10007962 2 16,50 8,25

Kuchyňa
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Mini fondánový lievik
 ◾ nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 ◾ ergonomická polyamidová rúčka
 ◾ jednoduché dávkovanie stlačením 
 ◾ Ø 7 mm vypúšťací otvor
 ◾ na štýlové zdobenie tanierov omáčkami, dekoro-

vanie dezertov, plnenie praliniek
 ◾ vrátane stojana so silikónovou vrstvou
 ◾ vhodný do umývačky

Mini fondánový 
lievik

obsah 
v l

Ø x v 
v cm

obj. číslo ks 
€

1 so stojanom 0,8 15x15,5 10022783 72,59

Mini fondánový lievik

 7259
Lievik, od

 329

Lievik  
 ◾ materiál: brúsená nerez oceľ 18/8 
 ◾ s uškom na zavesenie 
 ◾ vhodný do umývačky

Lievik
Ø x v v cm

Ø otvor 
spodný 

cm

obj. číslo ks 
€

2 5,5x5,5 0,9 10008691 3,29
3 9x13 0,9 10008692 6,59

s rúčkou
4 12x13 1,2 10008693 8,79

Výrobník šľahačky
 ◾ materiál tela fľaše: chróm-niklová oceľ 18/10, 
nehrdzavejúca, vhodná do umývačky, materiál 
vrchnák: hliník, nevhodný do umývačky

 ◾ vrátane dvoch vývodov z umelej hmoty
 ◾ vhodný na teplé i studené tekutiny
 ◾ bombičky je potrebné doobjednať zvlášť
 ◾ 2 roky záruka

Výrobník šľahač-
ky

obsah 
v l

obj. číslo ks 
€

5 0,5 20070535 74,79
6 1 20070536 80,29

Výrobník šľahačky, od

7479

Bombičky
 ◾ vhodná pre výrobník šľahačky Plus, Ther-
mo-Whip Plus a jednoduchý výrobník šľahačky

 ◾ 1 bombička stačí na 0,5 l tekutiny

Produkt obj. číslo balenie € =ks €

  A bombičky na sódu
7 10ks balenie 10008631 6,05 0,61

bombičky na šľahačku
8 24ks balenie 20070537 10,30 0,43

Bombičky

 043
Nerezové sito

2749

Nerezové sito
 ◾ sito z nerez ocele 
 ◾ so 4 odnímateľnými násadkami (zrnitosť 3 mm, 
2 mm, 1 mm a 0,5 mm) 

 ◾ vhodné do umývačky

Nerezové sito Ø v cm obj. číslo ks €

9 20 10008590 27,49

4 odnímateľné násadky

Kuchynské misky extra pevné  
prevedenie

 ◾ materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 
18/5, pevné prevedenie (hrúbka 0,7 mm)

 ◾ okrúhly, vysoký tvar na šľahanie
 ◾ vonkajšia stena leštená, vnútorná satinovaná
 ◾ vhodné do umývačky

Kuchynské misky
Ø x v v cm

obsah 
v l

obj. číslo ks 
€

14x6 0,5 10029994 4,39
18x7,5 0,75 20070461 6,04
22x9,5 2 10029996 8,79
26x11,5 3 10029997 12,64

10 30x13,5 5 10029998 16,27
36x15 8 10029999 20,67

Kuchynská miska,  
od

 439

Metly na šľahanie
 ◾ materiál: nehrdzav. chróm-niklová oceľ 18/10
 ◾ vodotesné, hygienické prevedenie
 ◾ 16 drôtov s hrúbkou 2,5 cm
 ◾ vhodné do umývačky

Metla na šľahanie obj. číslo ks €

dĺžka 35 cm 20070564 9,89
11 dĺžka 40 cm 20070565 10,99

dĺžka 45 cm 10040170 12,09
dĺžka 50 cm 20070566 13,19

Metla na šľahanie, od

989

Lopatka na cesto
 ◾ materiál: gumová lopatka s nerezovou rúčkou
 ◾ umožňuje odstraňovanie cesta a krémov bezo 
zvyškov 

 ◾ veľmi pružná a flexibilná
 ◾ zárez na rúčke zabraňuje šmýkaniu sa v ná-
dobe

 ◾ max. pracovná teplota: + 100 °C
 ◾ antibakteriálna rúčka
 ◾ vhodná do umývačky

Lopatka na cesto obj. číslo ks €

dĺžka 24 cm 10008539 4,28
12 dĺžka 37,3 cm 10008540 6,48

dĺžka 43 cm 10008541 8,68

Lopatka na cesto,  
od

428

Kuchyňa
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Odmerný pohár
 ◾ materiál: nerez oceľ 18/8 s výlevkou
 ◾ merná škála v milimetroch a uncoch
 ◾ vhodný do umývačky 

Odmerný 
pohár

obsah 
v ml

Ø x v 
v cm

obj. číslo ks
€

13 500 9x10,5 10008698 14,29
700 10,5x11,5 10008699 17,59
1000 12x13 10008700 19,79
1500 14x15 10008701 23,09
2000 15x17 10008702 26,39

Odmerný pohár,  
od

1429

Univerzálna lopatka
 ◾ materiál: brúsená nerez oceľ 18/8
 ◾ ideálna na cukor, múku a iné 
 ◾ vhodná do umývačky 

Univerzálna lopatka
dĺžka v cm

obsah
v ml

obj. číslo ks  
€

18 50 10008705 8,79
18,5 70 10008706 9,34
21 140 10008707 10,99

14 24 240 10008708 13,19
25 300 10008709 14,29
28 364 10008710 16,49
28 472 10008711 18,69

Univerzálna lopatka,  
od

 879

Mechanická kuchynská váha
 ◾ materiál: leštená nerez oceľ 18/10
 ◾ odnímateľná miska (Ø 20 cm), s pevným ulože-
ním na váhach

 ◾ veľký displej
 ◾ nastaviteľná TARA 

 ◾ kapacita 2 kg s presnosťou 10 g

Mechanická  
kuchynská váha

obj. číslo ks
€

16 výška 21 cm 10006463 43,99

Mechanické 
kuchynské váhy

 4399

Set lyžíc
 ◾ materiál: nerez oceľ 18/8
 ◾ rúčka so silikónovou násadkou
 ◾ 5 lyžíc s rôznou kapacitou 1,25 ml - 2,5 ml - 5 
ml - 7,5 ml - 15 ml 

 ◾ vhodné do umývačky

Set lyžíc obj. číslo set €
15 Ø 1,8 - 2,5 - 2,9 - 3,4 -  

4,5 cm 10008703 9,89

Set lyžíc

 990

Digitálna kuchynská váha
 ◾ materiál: umelá hmota, plocha na váženie z ne-
rez ocele pre jednoduché čistenie

 ◾ merné jednotky: g / kg / lbs / oz
 ◾ TARA-funkcia
 ◾ presnosť 0,1 g
 ◾ hmotnosť max. 3 kg
 ◾ plocha na váženie 16x16 cm
 ◾ malá spotreba energie vďaka automatickému 
vypínaniu

 ◾ doba funkčnosti: 100 h
 ◾ batérie sú súčasťou balenia
 ◾ dodávame v ochrannom obale

Digitálna kuchynská 
váha d x š x v v cm

obj. číslo ks  
€

17 19x26x7,8 10006503 163,90

Digitálna kuchynská váha

16390

Vajíčkové hodiny

 1319

Vajíčkové hodiny
 ◾ materiál: nerez oceľ a umelá hmota
 ◾ analógový model je naťahovateľný a nastaviteľ-
ný po minútach (od 0 po 60 minút)

 ◾ digitálny model (vrátane batérie) je nastaviteľný 
po sekundách

 ◾ vďaka magnetickej zadnej strane je možné oba 
modely upevniť na kovové plochy

Vajíčkové hodiny obj. číslo ks €

18 analógové 10007963 13,19
19 digitálne 10007964 13,19

Teplomer
 ◾ materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 
18/10

 ◾ pre horúce i mrazené pokrmy

Teplomer 20

š x h x v v cm 4,9x1,8x18
senzor, dĺžka v cm 10,8 cm
rozsah merania -10 °C až +200 °C
meracia presnosť 1° C
obj. číslo 10080922
ks € 15,39

Teplomer 

 1539
Infračervený teplomer

 7699

Infračervený teplomer
 ◾ numerický teplomer s dvojitým laserom,  
bezkontaktná technológia

 ◾ presné meranie za menej ako 1 sekundu
 ◾ podsvietený LCD displej
 ◾ stupnica v °C a °F
 ◾ automatické vypínanie po 7 sekundách
 ◾ doručíme bez batérií (9V)

21 Infračervený teplomer
š x h x v v cm 10x4,5x15,5
rozsah merania  -50 °C až +650 °C
meracia presnosť 1 °C
hmotnosť 150 g
obj. číslo 10008944
ks € 76,99

HACCP

Kuchyňa
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Potravinová fólia bez bisfenolu A

Nástenný prístroj na rezanie 
fólií

 4399

Potravinová fólia, rolka

 1099

Otvárak na konzervy

 7699

Gázové sito, od

 6599

Lis na cesnak

 2749

Informačná tabuľa
od

 2529
2 dĺžky

Tĺčik na mäso

 3079
Krájač na hranolky

 3299
Lis na zemiaky

 4289

Jednoduchá mani-
pulácia

Informačná tabuľa
 ◾ materiál: biela umelá hmota
 ◾ ľahké upevnenie, presun a odstránenie lístkov 
pomocou integrovaných guličiek

 ◾ jednoduchá montáž (nalepiť alebo našróbovať), 
vrátane upevňujúceho materiálu

Informačná tabuľa dxv 
v cm 

obj. číslo ks 
€

1 62,5x7 10070608 25,29
100x7 10070609 32,99

Krájač na hranolky
 ◾ materiál: nerez oceľ
 ◾ doručíme s tromi násadkami pre rôzne veľkosti 
hranoliek: 12x12 / 10x10 / 9x9 cm

 ◾ ideálny aj na krájanie ovocia a zeleniny
 ◾ stabilný vďaka gumeným nožičkám 
 ◾ telo krájača je vhodné do umývačky, násadky 
nie

Krájač na hranolky obj. číslo ks €

5 d x š x v 24,8x9,5x12,8 cm 10008721 32,99

Lis na zemiaky
 ◾ materiál: nerez oceľ 18/10 s pákou pre jedno-
duchšie zaobchádzanie

 ◾ vhodný do umývačky

Lis na zemiaky obj. číslo ks €

6 d x š x v 30x11,7x14 cm 10008724 42,89

Tĺčik na mäso
 ◾ materiál: pochrómovaný zinkový odliatok
 ◾ veľký a ťažký pre jemné naklepanie mäsa 
 ◾ nepoškodzuje mäsové vlákna
 ◾ hladká klepacia plocha
 ◾ nevhodný do umývačky
 ◾ hmotnosť: 760 g

Tĺčik na mäso obj. číslo ks €

7 d x š x v 29x9,4x3,4 cm 10008723 30,79

Otvárak na konzervy
 ◾ vďaka tyči, ktorá sa dá nakloniť,                     
zaručuje optimálnu funkčnosť

 ◾ lemovaný okraj
 ◾ pre pracovnú dosku hrubú max. 
5,5 cm

 ◾ otváracia plocha: 19x9,5 cm
 ◾ max. výška plechoviek: 55 cm
 ◾ hmotnosť: 2 kg

produkt obj. číslo ks €

8 otvárak na konzervy 20070796 76,99
náhradný nôž 20070797 4,94

produkt obj. číslo rolka/ks €

potravinová fólia, hrúbka 9 mikrónov, šxd
2 44 cm x 300 m 10006403 10,99

alobal, hrúbka 15 mikrónov, šxd
3 45 cm x 130 m 10006401 21,99

nástenný prístroj na rezanie, d x š x v
4 45x16x8 cm 10006402 43,99

Potravinová fólia / alobal /  
prístroj na rezanie fólií

 ◾ rolka s fóliou v kartóne
 ◾ potravinová fólia bez obsahu BPA
 ◾ alobal udržiava chlad alebo teplo
 ◾ na balenie a skladovanie potravín v chladničke 
alebo mrazničke

 ◾ produkt 4 : nástenný prístroj na rezanie fólií, 
doručíme bez upevňujúceho materiálu

Lis na cesnak 
 ◾ materiál: nerez oceľ 18/10 s výklopným sitkom
 ◾ jednoduché čistenie

Lis na cesnak
d x š x v v cm

obj. číslo ks
€

9 20x4,5x3 10008683 27,49

Gázové sito
 ◾ materiál: nehrdzavejúca chróm-nikl. oceľ 18/10
 ◾ extra ťažké prevedenie
 ◾ vhodné do umývačky

Gázové sito Ø v cm obj. číslo ks €
10 20 10022045 65,99

24 10022040 75,89

Kuchyňa
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kôš

protišmyková spodná časť

medziposchodie

transparentný vrchnák

ergonomická rúčka

stabilná umelohmotná 
nádoba

vývod vody

30 l obsah
2 medziposchodia
protišmyková spodná časť
profi kvalita 
premyslený dizajn

Odstredivka na šalát 
AMANIDA

 13090

Univerzálne kliešte, od

 769 3 dĺžky

Univerzálne kliešte, od

 549

Vidlica na mäso

 879

3 dĺžky

Odstredivka na šalát AMANIDA
 ◾ materiál: umelá hmota 
 ◾ kapacita 30 l  
 ◾ ergonomická rúčka  
 ◾ protišmyková spodná časť 
 ◾ solídna profi-kvalita  
 ◾ vypúšťanie vody je možné cez externú hadičku 
(je súčasťou produktu)

 ◾ transparentný vrchnák
 ◾ atraktívny dizajn
 ◾ 2 medziposchodia v koši pre separáciu rôzneho 
obsahu  

 ◾ kôš je vhodný do umývačky

AMANIDA Ø x v
v cm

obsah 
v l

obj. číslo ks 
€

11 41x58,5 30 10008483 130,90

Univerzálne kliešte
 ◾ materiál rúčka: chrómovaná oceľ 18/0
 ◾ materiál kliešte: silikón
 ◾ silikónová časť vhodná do teploty 260 °C
 ◾ vhodné do umývačky

Univerz. kliešte dĺžka v cm obj. číslo ks €

12 24 10022228 7,69
30 10022229 8,79

 40 10022327 9,89

Univerzálne kliešte
 ◾ materiál: nerez oceľ
 ◾ 3 rôzne dĺžky  
 ◾ kliešte dlhé 40 cm sú ideálne na grily 
 ◾ hrúbka materiálu: 0,5 mm  

Univerzálne kliešte obj. číslo ks €

13 dĺžka 24 cm 10008596 5,49
dĺžka 30 cm 10008619 6,59
dĺžka 40 cm 10008620 7,69

Profi príslušenstvo
 ◾ materiál: nehrdzavejúca chróm- 
niklová oceľ 18/10 

 ◾ stabilné prevedenie
 ◾ všetky produkty sú vyhotovené z jedného kusu
 ◾ vhodné do umývačky riadu

produkt Ø  
v cm

celková dĺžka 
v cm

obj. číslo ks 
€

lyžica na pečenie d x š v cm 10x7,5
14 – 48 10022225 9,23
vidlica na mäso
15 – 34,5 10021899 8,79
naberačka, 5 mm hrubá
16 16,5 57 10081492 12,97
17 20 60,5 10081493 14,62
naberačka perforovaná

8 37,5 10022219 7,14
18 10 40,5 10022220 8,24

12 46,5 10022221 9,34

produkt Ø  
v cm

celková dĺžka 
v cm

obj. číslo ks 
€

naberačka perforovaná
16 53,5 10022222 12,64

naberačka, obsah v l
0,08 7 35 10022212 7,69
0,125 8 38 10022213 8,79
0,15 9 40 10022214 9,89
0,25 10 42,5 10022215 11,54
0,3 11 45 10022216 15,39
0,55 14 48,5 10022217 21,99

19 0,65 16 51 10022218 24,85
závesná lišta
20 s 3 hákmi 60 10022397 18,14

Kuchyňa
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Jemné mydlo 20 g 
SILKY WHITE

026

Exkluzívny dizajn
Posilňujúce a stimulujúce účinky
Dermatologicky testované

Hotelová kozmetika SILKY WHITE
Vaši hostia si želajú, aby ich pobyt v hoteli bol niečim zvláštny. K tomu nepri-
spieva len prostredie a komfort, ale aj malé jemné detaily, ktoré váš hotel od-
líšia od ostatných. Napríklad exkluzívna hotelová kozmetika SILKY WHITE. So 
sprchovacím gélom, šampónom, telovým mliekom a mydlom bude hotelová 
kúpeľňa wellness oázou. Posilňujúce a stimulujúce extrakty z rias (Laminaria 
digitata) sa postarajú o to, aby sa vaši hostia cítili dobre. Výnimočný je aj 
dizajn, inšpirovaný vintage-fľaštičkami.  
Bez parabénov. Dermatologicky testované.

SILKY WHITE obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

1 šampón (na vlasy a telo), 50 ml 10025173 216 152,06 0,70
2 sprchovací gél, 50 ml 10025172 216 152,06 0,70
3 telové mlieko, 50 ml 10025174 216 159,19 0,74
4 jemné mydlo, 20 g 10025175 400 105,60 0,26

Izbový trezor SECURO
S týmto trezorom neponúknete vašim hosťom len viac komfortu a bezpeč-
nosti, ale aj dobrú kvalitu z pálenej ocele. Dôležitá je jednoduchá obsluha. 
Pre prípad núdze sú k dispozícii 2 kľúče. Trezor o veľkosti 44,5x38x20 ponúka
dostatok miesta pre laptopy do 17 palcov a väčší trezor o veľkosti 40x41x19,5
pre laptopy do 15 palcov. Dierovanie pre upevnenie sa nachádza na zadnej 
stene a taktiež aj na spodnej stene, upevňujúci materiál je súčasťou produktu.
Batérie nie sú súčasťou balenia. S LED-displejom.

SECURO obsah 26,5 l 5  obsah 25 l
d x š x v v cm vonkajší 44,5x38x20 40x41x19,5
d x š x v v cm vnútorný 43,2x32,5x19 38,7x35,5x18,5
vhodný pre laptopy 17" laptopy 15"
batérie 4xAA-6-V 4xAA-6-V
farba čierna čierna
hmotnosť v kg 15,7 15,2
obj. číslo 30001727 30001726
ks € 130,90 141,90

Profi sušič na vlasy
Z plastu. Vďaka iónovej technológii budú vlasy vašich hostí veľmi rýchlo suché. 
Ušetríte tým energiu a zároveň ponúknete najvyšší komfort pri sušení vlasov. 
Profi sušič je pripojený priamo na stenu a je tak chránený pred krádežou. Vaši 
hostia si môžu vybrať medzi 2 stupňami fúkania a 3 teplotnými stupňami. Počas 
celého sušenia musí byť z bezpečnostného hľadiska stlačený gombík na sušiči.
Prívod prúdu môže byť prerušený preložením hlavného vypínača z držiaka na 
stene. Filter sa môže zložiť a vyčistiť. 2 roky záruka.
Viacero stupňov fúkania a teploty. S ochranou proti prehriatiu!

Profi sušič na vlasy 6  biela 7  čierna
š x h x v v cm 25x9x22 25x9x22
napätie 1800 kW / 230 V 1800 kW / 230 V
hmotnosť v kg 0,42 0,42 
max. dĺžka kábla 0,7 m 0,7 m 
obj. číslo 30014374 30014375
ks € 109,99 109,99

Profi sušič na vlasy

10999

Vešiak na šaty PERCIO
Naozaj dobrý servis spočíva v detailoch. Najlepším príkladom sú naše kvalitné
vešiaky na šaty PERCIO. Vo farbách šedohnedá a antracitová s miestom pre
zavesenie nohavíc a 2 hákmi na zavesenie sukne. Hák na zavesenie striebor-
nej farby pri verzii bez poistky má Ø 37 mm. Pri verzii s poistkou proti krádeži
Ø 32 mm (závesné háky produkt 10  je potrebné objednať zvlášť).
Materiál: umelá hmota.

PERCIO dxv 
v cm

obj. číslo ks v 
bal.

balenie 
€

=ks 
€

antracitová
8 bez poistky proti krádeži 45,5x16,7 30001416 12 39,48 3,29

s poistkou proti krádeži 45,5x17,9 30001417 12 39,48 3,29
šedohnedá

bez poistky proti krádeži 45,5x16,7 30001418 12 39,48 3,29
9 s poistkou proti krádeži 45,5x17,9 30001419 12 39,48 3,29

závesné háky pre vešiaky s poistkou (určite doobjednať )
10 vhodné pre produkty obj. číslo 

30001417 a 30001419 Ø 3,2 30001420 12 13,08 1,09

Vešiak na šaty 
PERCIO, od

329
Exkluzívny dizajn

Izbový trezor 
SECURO, od

 13090

Vybavenie hotela
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Kúpeľňová 
predložka EASY 

769

Uterák
EASY 

659

Séria uterákov EASY
Kvalitné a dlhotrvácne uteráky, veľmi savé a mäkké na dotyk. Držia tvar, dvojité
prešívanie. Možné opatriť výšivkou.
Materiál: 100% bavlna. 95 °C pranie, odolné voči chlóru.   
Hmotnosť cca. 600 g/m², predložka cca. 800 g/m².

EASY d x š v cm obj. číslo ks v bal. balenie € =ks €

11 uterák 50x100 10087171 1 – 6,59
osuška 70x140 10087172 1 – 13,19

12 veľká osuška 100x150 10087173 1 – 19,79
malý uterák 30x50 10087176 5 18,70 3,74

13 kúpeľ. predložka 50x80 10087175 1 – 7,69

Župan PURES
Luxusný župan pre dámy i pánov so šálovým golierom, s mäkkou velúrovou
vonkajšou stranou a savou vnútornou stranou. Zmes materiálov zabezpeču-
je rýchle schnutie županov a hosťom ulahodí príjemným nosením. Dajte
županom známku osobitosti a opatrite ich vlastným logom. Radi vám pora-
díme. Dĺžka pri veľkosti S/M: 125 cm
Materiál: 50% bavlna, 50% polyester, 95 °C pranie, odolné voči chlóru. 
Hmotnosť cca. 350 g/m2.

PURES
veľkosť S/M L/XL XXL
14 biela 10001632 10001692 10001656
ks € 43,99 43,99 43,99

Župan MOTION
Kvalitný, mäkký flaušový a savý župan. Čistý, elegantný a v dlhotrvácnej
kvalite, ktorá spĺňa aj tie najvyššie nároky. Možné vyšitie vlastného loga.
Dĺžka pri veľkosti S/M: 125 cm.
Materiál: 59% bavlna, 41% rayon. 95 °C pranie, odolné voči chlóru.  
Hmotnosť cca. 400 g/m2.

MOTION
veľkosť S/M L/XL XXL
15 biela 10001450 10001451 10088148
ks € 43,99 43,99 43,99

Župan  
PURES

 4399

Župan
MOTION

 4399

Vybavenie hotela
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Zostavte si individuálne svoju posteľ

1/ Zvoľte si rám postele
2 veľkosti 

4/ Doplňte posteľ nočným stolíkom
2 modely

5/ Vyberte si pasujúci matrac
strana 82, 83

3/Doplňte drevenú záhlavnú časť o pasujúce opierky hlavy

opierka hlavy 

klasický vzhľad visutý vzhľad

2/ Zvoľte si záhlavnú časť
2 modely – 2 veľkosti 

polstrovaná záhlavná časť – biela drevená záhlavná časť

Postele
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Rám postele*
cm 146x212x21 206x212x21

1 dub 10001846 10001847
ks € 1098,90 1428,90

*Návod k montáži je priložený.

Polstrovaná záhl. časť
š x v x h v cm 200x160x16 260x160x16

2 biela 10001853 10001856
ks € 493,90 603,90

Drevená záhl. časť
d x š cm 162x38 222x38

3 dub 10001858 10001859
ks € 383,90 548,90

Opierka hlavy
cm 60x43

4 hnedá 10001861

€
2ks balenie 

152,90

Nočný stolík
klasický vzhľad, cm 50x40x35

5 dub 10001864
ks € 218,90

Nočný stolík
visutý vzhľad, cm 50x43x37

6 dub 10001863
ks € 207,90

Drevená posteľ 
Štýlová posteľ z masívneho dubového dreva.  
Dlhotrvácne olejované drevo nepotrebuje žiadnu 
špeciálnu starostlivosť.
Rám postele:  
-  visutý moderný vzhľad s dovnútra vsadenou 

spodnou časťou
Polstrovaná záhlavná časť: 
-  z kvalitnej koženky
-  stabilná vďaka vnútornému drevenému rámu
-  Materiál: 100% polyester
Drevená záhlavná časť: 
-  mierne skosená pre zvýšený komfort pri sedení
- dá sa napasovať podľa výšky matraca
-  Materiál: masívny dub
Opierka hlavy: 
-  z ľahko udržiavateľnej koženky
-  Materiál: 100% polyester

Rám postele od 

 109890

Drevená záhlavná časť od

 38390

Nočný stolík: 
-  klasický vzhľad s 1 zásuvkou
-  visutý vzhľad s 1 zásuvkou, nutnosť upevniť o 

rám postele (upevňovací materiál je priložený)
-  Materiál: masívny dub

Postele
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Polstrovaná posteľ XARA DENVER
Polstrovaná posteľ XARA DENVER disponuje vďaka oddelenej zá-
hlavnej časti dvomi nezávisle nastaviteľnými dielmi. Box je vyhoto-
vený z dreva s pevným dreveným roštom. Pasujúce matrace a nožič-
ky si môžete vybrať z nášho sortimentu. Nožičky je potrebné objed-
nať zvlášť (pozri produkty 10  – 12 ). Ďalšie farby poťahov nájdete na 
www.palazzo.sk
Výška rámu postele: 14,5 cm. 
Výška záhlavnej časti: 82 cm. 
Materiál: poťah 100 % polyester. Hmotnosť cca. 330 g/m².

XARA DENVER 
šxd cm

1-lôžková posteľ 
90x200

2-lôžková posteľ 
180x200

hmotnosť v kg 31,8 65,7
šedohnedá      30002422 2  30002423
hrdzavá 1  30002429      30002420
svetlá modrá      30002427 3  30002419
ks € 405,90 812,90

Polstrovaná posteľ IVA DENVER
Záhlavná časť postele IVA DENVER s extra hrubým polstrovaním vytvára 
perfektný vzhľad. Box je vyhotovený z dreva s pevným dreveným roštom. 
Pasujúce matrace a nožičky si môžete vybrať z nášho sortimentu. Nožičky je 
potrebné objednať zvlášť. Ďalšie farby poťahov nájdete na www.palazzo.sk.
Výška rámu postele: 14,5 cm. 
Výška záhlavnej časti: 74,5 cm. 
Materiál: poťah 100 % polyester. Hmotnosť cca. 330 g/m².

IVA DENVER 
šxd cm

1-lôžková posteľ  
90x200

2-lôžková posteľ 
180x200

hmotnosť v kg 31,5 61
šedohnedá      30002425 5  30002428
hrdzavá      30002421 6  30002418
svetlá modrá 4  30002435       30002426
ks € 361,90 724,90

2-lôžková posteľ 
XARA DENVER

81290

šedohnedá hrdzavá svetlá modrá

šedohnedá hrdzavá svetlá modrá

2-lôžková posteľ  
IVA DENVER

72490

Nastaviteľná záhlavná časť 

Postele
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Polstrovaná posteľ ARYA DENVER
Moderná polstrovaná posteľ ARYA DENVER s 
visutou záhlavnou časťou ponúka pohodlnosť a 
priestorovosť. Box je vyhotovený z dreva s pev-
ným dreveným roštom. Pasujúce matrace a nožič-
ky si môžete vybrať z nášho sortimentu. Nožičky 
je potrebné objednať zvlášť. Ďalšie farby poťahov 
nájdete na www.palazzo.sk.
Výška rámu postele: 12 cm. 
Výška záhlavnej časti: 112 cm. 
Materiál: poťah 100 % polyester.  
Hmotnosť cca. 330 g/m².

ARYA DENVER 
šxd cm

1-lôžková posteľ  
90x200

2-lôžková posteľ 
180x200

hmotnosť v kg 38 71
šedohnedá 7  30002434      30002424
hrdzavá      30002433 8  30002432
svetlá modrá      30002430 9  30002431
ks € 372,90 735,90

Nožičky pre polstrované postele 
Vyberte si z rôznych druhov nožičiek a zostavte si 
tak individuálnu posteľ! Tieto moderné nožičky sú 
dostupné v 4ks balení.

Nožičky pre
polstrované postele

výška
v cm

obj. číslo 4ks balenie 
€

kónické
10   A drevené    

MANOLA 16 30003089 32,99
11 kovové ESTON 15 10061014 33,00
zložené
12   A kovové  

MORRIN 17 30003090 38,50

2-lôžková posteľ 
ARYA DENVER

73590

šedohnedá hrdzavá svetlá modrá

1-lôžková posteľ  
ARYA DENVER

 37290

Postele
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Boxspring posteľ s poťahom MANHATTAN
7-zónový box:
- 7 zón pre perfektnú oporu tela počas spánku
-  30 cm vysoký box s taštičkovými pružinami v rôznej hrúbke pre individuálnu lôžkovú vložku
- spodná konštrukcia z dreva s vystuženými rohmi pre vysoké zaťaženie
- 250 pružín/m²
Set nožičiek:
- vyberte si medzi kovovými a drevenými nožičkami
- jednoduché upevnenie na box pomocou pribalených šróbov
Záhlavná časť:
- dostupná v kónickej forme alebo so štepovaním
- vysoko kvalitná
- trvácna a odolná voči tvorbe fľakov
- materiál: 100% polyester

Nožičky materiál/ 
farba

výška
v cm

obj. číslo 4ks balenie 
€ 

5 kovové – CHAPLIN kov/strieborný 13,0 10001314 66,00
6  drevené – KYLE drevo/strieborné 8,5 10067155 44,00
7 drevené  – VIDORA drevo/čierne 8,5 10087447 44,00

Zostavte si svoju boxspring posteľ  
s poťahom MANHATTAN 
1/ Zvoľte si základný box

4 farby látky / 1 farba koženky

2/ Vyberte si nožičky 
3 modely

3/ Vyberte si záhlavnú časť
2 modely – 2 veľkosti– 2 materiály

záhlavná časť so štepovanímkónická záhlavná časť

CHAPLIN KYLE VIDORA

látka

svetlá šedá

dymová modrá čokoládová

piesková

hnedá

koženka

Postele
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MANHATTAN 7-zónový TFK box záhlavná časť kónická záhlavná časť so štepovaním
cm 90x200 100x200 160x160x16 260x160x16 160x160x16 260x160x16
dymová modrá 30015174 1  10001327 10003799 10003804 10003789 4  10003794
čokoládová 30015173 10001328 10003800 10003805 10003790 10003795
piesková 30015176 10001329 10003801 10003806 10003791 10003796
svetlá šedá 30015175 10001330 10003802 10003807 10003792 10003797
koženka hnedá 30015172 2  10003788 3  10003803 10003808 10003793 10003798
ks € 427,90 438,90 493,90 548,90 548,90 603,90

7-zónový TFK box 
MANHATTAN, od

 42790

Záhlav. časť kónická 
MANHATTAN,  
160x160 cm

 49390

Poťah z látky alebo koženky
Modulárny systém
Jednoduchá montáž 

Postele
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Poťah z látky alebo koženky
Vrátane matraca

Rozťahovacie kreslo MANHATTEN 
Pasuje k posteliam boxspring. Elegantné a rýchle 
riešenie – rozložením sa z kresla stane posteľ veľká 
90x200 cm. Kvalitný penový matrac s výškou 11 cm 
je súčasťou kresla. 
Dlhotrvácny vyklápací mechanizmus a kvalitné 
pruženie. Jednoduchá manipulácia.
Náhradný matrac je možné doobjednať zvlášť.
Materiál: 100 % polyester.
MANHATTEN d x š x v látka vzhľad kože ks

cm 1  dym. modrá 2  čokoládová 3  piesková 4  svetlá šedá 5  hnedá €

kovové nožičky 134x95x85 10001317 10001318 10001319 10001320 10001321 658,90
drevené nožičky 134x95x85 30001931 30001933 30001932 30001930 30001929 658,90
skirting 90x200 10001322 10001323 10001324 10001325 10001326 54,99

Skirting pre rozťahovacie kreslo
Optimálne napasovaný skirting na kreslo. S pol-
strovaním pre zakrytie konštrukcie. Vyčarí okúzľu-
júci vzhľad. Rýchla a jednoduchá manipulácia. 
Skirting je možné použiť aj na zakrytie klasických 
postelí.
Poťahová látka: 100 % polyester. 
Výplň: 100 % polyester.

Rozťahovacie kreslo MANHATTEN

 65900

Skirting na rozťahovacie 
kreslo

5499

Rozťahovacie kreslo 
MANHATTEN 

Toto kvalitné rozťahovacie kreslo sa 
rýchlo premení na pohodlnú posteľ. Vďa-
ka kovovej konštrukcii a drevotrieskovej 
štruktúre je veľmi stabilné a robustné. 
Ešte aktraktívnejšie pôsobí roztiahnuté 
kreslo v kombinácii so skirtingom, ktorý 
je samostatne dostupný.

4  svetlá šedá 5  hnedá1  dym. modrá 2  čokoládová 3  piesková
Drevotrieska

Kovová 

konštrukciaLátkový alebo 
koženkový 

poťah

Látka Vzhľad kože

Postele
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Lamelový rošt  
KOMFORT, od

10999

Lamelový rošt SPRING
7-zónový. 7-násobne lepené drevené lamely vo vyso-
ko flexibilných, pružných kaučukových držiakoch. S 
pružinovým kovaním pre jednoduché čistenie pod po-
steľou. Individuálne nastaviteľná stredová zóna. Výš-
kovo nastaviteľná časť pod hlavou a nohami. Vhodný 
pre všetky typy matracov.

SPRING 1 osoba
šxd v cm 80x200 90x190 90x200

lamely 42 42 42
7 šedá/biela 30014599 30014601 10001991

ks € 218,90 218,90 218,90

SPRING 1 osoba 2 osoby
šxd v cm 100x200 140x200

lamely 42 42
7 šedá/biela 10001992 10001993

ks € 218,90 262,90

Lamelový rošt  
SPRING, od

 21900

Lamelový rošt 
TELLER, od

 27400

Nastaviteľný

Lamelový rošt KOMFORT
Rošt s rámom zo stabilnej preglejky s viacnásobne 
lepenými pružnými drevenými lamelami v pohyblivých 
hlavičkách. Stredový remeň pre optimálne rozdelenie 
záťaže. Individuálne nastaviteľná stredová zóna pre 
reguláciu tvrdosti. Výškovo nastaviteľná časť pod hla-
vou a nohami. Vhodný pre všetky typy matracov.

KOMFORT 1 osoba

šxd v cm 80x200 90x190 90x200

lamely 28 26 28
6 buk 30017893 10016605 10016606

ks € 109,99 109,99 109,99

KOMFORT 1 osoba 2 osoby
šxd v cm 100x200 140x200

lamely 28 28
6 buk 10016607 30017892

ks € 109,99 152,90

Lamelový rošt TELLER
Lamelový rošt zo super prispôsobivých tanierových 
elementov a kvalitných drevených lamiel v ráme z 
preglejky vás ohúri funkčnosťou. Ponúknite vašim 
hosťom komfort, ktorý doteraz nebol možný! Časť pod 
hlavou a nohami je výškovo nastaviteľná a ponúka va-
šim hosťom vysoký stupeň individuality. Spolu s indi-
viduálne sa prispôsobivými tanierovými násadkami v 
oblasti ramien sľubuje vysoký komfort počas spánku. 
Vhodný pre všetky typy matracov.

TELLER 1 osoba
šxd v cm 80x200 90x190 90x200

8 šedá 30014600 10028518 10028519
ks € 273,90 273,90 273,90

TELLER 1 osoba 2 osoby

šxd v cm 100x200 140x200

8  šedá 10028520 10028521
ks € 273,90 328,90

Nastaviteľný
3D-pruženie 

Nastaviteľný

Postele

080_081_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   81 02.08.18   10:52



82

1

40
 c

m

2 2

www.palazzo.sk

Boxspring matrac LUXUS
Prineste výhody boxspring postele aj na vašu posteľ s boxspring matracom
LUXUS. 7-zónový matrac je obojstranne použiteľný. Z jednej strany zabezpe-
čuje komfort luxusnej triedy penová podložka, druhá strana ponúka perfektnú
oporu tela prostredníctvom komfortnej latexovej podložky. Matrac poskytuje
oporu tela vďaka kvalitnému dvojitému taštičkovému pruženiu a prispôsobí
sa požiadavkám tela. Poťah je vysoko priedušný a klímu regulujúci, preto 
bude váš spánok pokojný a intenzívny. Deň tak začnete plní energie. Zipsové
zapínanie umožňuje jednoduché a rýchle vyzliekanie poťahu. Výška matraca
je 40 cm.  
Poťah: 100% polyester. Hmotnosť cca. 230 g/m2. Celková hmotnosť: 32 kg
pri 90x200 cm. Veľkosť matraca 100x200 cm obsahuje 886 pružín.

886 pružín pri 100x200 cm
Komfortný ako boxspring posteľ
Kvalitné, dvojité taštičkové pruženie
Snímateľný poťah

Boxspring matrac 
LUXUS, od

 47200

LUXUS 1 osoba
cm 90x200 100x200

1 biela 10011122 10011175
ks € 471,90 471,90

LUXUS 2 osoby
cm 140x200 160x200

1 biela 10011176 10011217
ks € 548,90 625,90

Sklápacia posteľ
Rýchla a jednoduchá manipulácia. Šetrí miesto. Penový matrac (objemová
hmotnosť 21 kg/m³), výška 9 cm je súčasťou postele. Integrovaný rošt so 14
drevenými lamelami.
Poťah matraca: 100 % polyester-flís, nie je odnímateľný.

Sklápacia
S kolieskami

Sklápacia posteľ s matracom

 16390

sklápacia posteľ s matracom 
šxd v cm 90x200

2  10001315
ks € 163,90

Postele
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Matrac zo studenej peny PREMIUM
7 zón zo studenej peny ponúka pevnú oporu tela a príjemné prostredie na 
spánok. Okrem toho je vďaka úprave proti prachu a roztočom vhodný pre 
alergikov. Poťah s károvaným štepovaním má zips zo všetkých štyroch strán,
preto je jednoducho snímateľný. Matrac je obojstranne použiteľný vďaka zr-
kadlovej stavbe. Postranné rúčky uľahčujú presúvanie a otáčanie.
Poťah: 100 % polyester. Štepovanie 100 % polyester (260 g/m²).
Celková výška matraca: 26 cm, objemová hmotnosť: 40 kg/m3.
Jadro zo studenej peny.

PREMIUM 1 osoba 2 osoby
cm 90x200 100x200 140x200 160x200

3 biela 10001296 10001297 10001298 10001299
ks € 471,90 471,90 548,90 625,90

Matrac zo studenej peny 
PREMIUM, od

 47200

Ochrana proti prachu a roztočom Greenfirst®

7 zón
Studená pena
Snímateľný poťah

Mostík na posteľ
Tento praktický mostík uzatvára priestor medzi dvomi matracami a vytvára
tak veľkú jednoliatu plochu pre spánok. Nie je ho cítiť a s povrchom z mäkkého
a príjemného froté-streču v zložení cca. 68 % bavlna a 32 % polyester ponúka
vysoký komfort. Penová tyčka uzatvorí medzeru, zjemní pevné okraje matra-
ca a zabraňuje šmýkaniu sa. Jednoduchý na manipuláciu, pasuje na všetky 
matrace s dĺžkou 200 cm. Nakoniec použite napínacie plachty pre dvojlôžkové 
postele!
Materiál: 68% bavlna, 32% polyester. Nie je možné prať.

mostík na posteľ obj. číslo

4 25x200 cm 10085567
ks € 21,99

Mostík na posteľ

2199

Poťah s úpravou proti
roztočom Greenfirst®

Poťah s úpravou proti
roztočom Greenfirst®

Gelax® vrstva

Jadro zo studenej peny

Latex vrstva

Latexová vrstva

Gelax® vrstva

INFO O PRODUKTE
Studená pena 40 kg/m3

Snímateľný poťah so zipsom 

Postele
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Prehoz na posteľ a obliečka na vankúš SAMARA
Zamat, kráľ medzi látkami! S našimi doplnkami série SAMARA očaríte vašich
hostí a dáte posteliam eleganciu. Obliečky na vankúše a prehozy na posteľ
sú dostupné v atraktívnych farbách a dajú sa perfektne kombinovať s 
posteľným prádlom. Prehoz na posteľ s kosoštvorcovým štepovaním je va-
tovaný a s obálkovým lemom o obvode. Dosiahnete kráľovské prostredie v 
hotelovej izbe!
Materiál: 100% polyester. 30 °C pranie. Hmotnosť cca. 290 g/m2.

SAMARA prehoz na posteľ obliečka na vankúš

cm
2 osoby
65x200

2 osoby
65x250 40x40 30x50

staroružová 30002508      30002541 30002511      30002510
šedohnedá 30002521 1  30002542 30002504 2  30002517
 
€

ks
54,99

ks
65,99

ks
10,99 

ks
10,99

Prehoz na posteľ 
SAMARA, od

5499

obliečka na vankúš

staroružová šedohnedá

prehoz na posteľ

staroružová šedohnedá

Deka
POLAR

3849

Deka POLAR
Naša deka POLAR ostane sama sebou aj pri praní na 95°C. Drží tvar aj farbu.
Vyberte si túto deku pre hygienický spánok.
Materiál: 50% bavlna, 50% polyester. 95°pranie. Hmotnosť cca. 535g/
m2.

POLAR
cm

1 osoba
140x200

3 biela 10015357
4 žltá 10015355
5 piesková 10004712
6 béžová 10015356
7 strieborná 10004713

ks € 38,49

Deka MELANGE
Ľahká flanelovo-flísová deka spĺňa vysoké nároky v hotelierstve a gastronó-
mii: jednoduchá údržba, rýchle schnutie, vysoká farebná stálosť a nízka
hmotnosť.
Materiál: 100% polyester. 40° pranie. Hmotnosť cca. 350 g/m2.

MELANGE
cm

1 osoba
150x200

8 šedá 10003595
9 antracitová 10003596

10 hnedá 10003594
ks € 32,99

Možné vyvárať

Deka
MELANGE

3299

Deky, prehozy a príslušenstvo
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Gélový topper LUXUS
Chránič prémiovej triedy s výplňou z gélovej peny.
S vysokou prispôsobivosťou nezávisle od teplot-
ných podmienok. Zipsové zapínanie zo 4 strán
umožňuje rýchle a jednoduché čistenie poťahu,
ktorý je možné prať na 60°C. Komfortný spánok
vďaka regulácii teploty a priedušnosti. Opulentná
výška 8 cm vyrovnáva malé nerovnosti na matra-
coch.
Poťah: 100% polyester. 60° pranie.

LUXUS 1 osoba
cm 90x200 100x200

12 biela 10028522 10002517 
ks € 163,90 163,90

LUXUS 2 osoby
cm 140x200 180x200

12 biela 10002518 10002538 
ks € 218,90 273,90

LUXUS 2 osoby
cm 200x200

12 biela 10002519 
ks € 328,90

Vrchný matrac s taštičkovými 
pružinami
Poťah je vyhotovený z medicínsky testovaného
dvojitého džerzeju a štepovaný špeciálnymi klima
vláknami – preto je tento matrac obzvlášť priedušný
a zlepšuje reguláciu teploty. Matrac reguluje vlhkosť
a odvádza telesné teplo. Jadro matraca je tvorené
taštičkovými pružinami, ktoré sú elastické a telo tak
príjemne odpružujú. Aj výška 9 cm sľubuje príjemný
spánok. Poťah sa dá vďaka zipsu vyzliecť a prať.
Vhodný pre alergikov.
Poťahová látka: 100% polyester. 60° pranie.

Vrchný matrac 1 osoba
cm 90x200 100x200

13 biela 30002854 30002850
ks € 163,90 163,90

Vrchný matrac 2 osoby
cm 140x200 180x200

13 biela 30002851 30002852
ks € 218,90 273,90

Vrchný matrac 2 osoby
cm 200x200

13 biela 30002853
ks € 328,90

Vysoká prispôsobivosť
Gélová pena 
Výška 8 cm 

Vrchný matrac s 
pružinami od

 16390

Gélový topper 
LUXUS, od

 16390

Elastický vďaka taštič. pružinám 
Výška 9 cm 

Topper 
KOMFORT, od

 7699

Topper KOMFORT
Chránič KOMFORT zabezpečuje vďaka svojej uzlí-
kovej štruktúre lepšie odľahčenie tlaku. Poťah má
zips z 3 strán, preto sa ľahko vyzlieka a je možné
ho prať na 95° C.
Poťah: 50% bavlna, 50% polyester.
95° pranie.
Jadro: komfortná pena.

KOMFORT 1 osoba
cm 90x200 100x200

11 biela 10065747 10065748
ks € 76,99 76,99

KOMFORT 2 osoby
cm 140x200 180x200

11 biela 10065749 10065750
ks € 109,99 130,90

KOMFORT 
cm

2 osoby
200x200

11 biela 10065751
ks € 152,90

Výška 5 cm 
Odľahčenie tlaku vďaka 
penovému jadru

Chrániče na matrace, toppery
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Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 100% Micro 
Modal.  
60 ºC pranie.

Napínacia 
plachta

90-100x200 cm 140-160x200 cm 180-200x200 cm

1 biela 10085033 10085034 10085035
2 prírodná 10085036 10085037 10085038
3 piesková 10085048 10085049 10085050
4 šedá 10004997 10004998 10004999

ks € 16,49 23,09 27,49

Napínacia plachta Micro Modal
Napínacia plachta Micro Modal je príjemne 
ľahká, priliehavá a mäkká na dotyk. Hebký 
povrch sa postará o vynikajúcu absorbciu vlh-
kosti a vysokú priedušnosť - ideálne pre citlivú 
pokožku. Naproti tomu viskóza ponúka zlep-
šenú odolnosť v ťahu a odolnosť voči oderom. 
Súčasne pomáha udržiavať tvar pri častom 
praní. Jednoducho sa navlieka, optimálne
sedí, výška 25 cm.

Napínacia plachta  
Micro Modal, od

 1649
Vysoká priedušnosť
Bez potreby žehliť 

VEGA ponúka rôzne napínacie plachty.

Bavlnený džerzej

Džerzejové napínacie plachty majú via-
cero výhod. Sú pružné, veľmi elastické 
a vhodné pre všetky typy matracov. K 
tomu sú mäkké, trvácne a jednoduché 
na údržbu, nemusia sa žehliť.

Bio-bavlnený džerzej

Tieto napínacie plachty sú zhotovené z 
bio-bavlny, ktorá je pestovaná bez pesti-
cídov a iných chemikálií. Sú pružné, elas-
tické a vhodné pre všetky typy matracov. 
Keďže sa nemusia žehliť, sú veľmi jedno-
duché na údržbu.

Džerzej-mikro modal

Modal je priedušné prírodné vlákno, 
ktoré je veľmi mäkké a veľmi dobre ab-
sorbuje vlhkosť. K tomu je veľmi trvácne: 
Aj pri častom praní si zachováva farby 
a ostáva mäkké. Pretože sú posteľné 
plachty veľmi pružné a elastické, pasu-
jú na všetky matrace. Sú jednoduché na 
údržbu a nemusia sa žehliť.

Naše napínacie plachty

Napínacia plachta  
bio-bavlna, od

1649

Napínacia plachta bio-bavlna
Napínacia plachta je zo 100 % bio-bavlny. Na 
ochranu životného prostredia nepoužíva eko-
logické pestovanie bavlny žiadne chemické 
pesticídy a hnojivá. Plachty sa rýchlo a jedno-
ducho navliekajú, optimálne sedia a majú dlhú 
životnosť. Vyberte si z jemných pastelových 
tónov alebo prírodných odtieňov! Na matrac 
do výšky 25 cm.

Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 100 % bavlna, 
60° pranie.

Napínacia 
plachta

90-100x200 cm 140-160x200 cm180-200x200 cm 

5 biela 10085051 10085052 10085053
6 prírodná 10085054 10085056 10085055
7 piesková 10085066 10085067 10085068
8 šedá 10006576 10006577 10006578

ks € 16,49 23,09 27,49

100% bio-bavlna 
Bez potreby žehliť 

Posteľná plachta 
FORMATIC

1099

Posteľná plachta FORMATIC
Biela plachta s vypracovanou kapsou, do ktorej
bez problémov vložíte svoj matrac (výška cca. 12-
15 cm). Presahujúce časti sa jednoducho zasunú
pod matrac. 

Materiál: 100% bavlna. 95 °C pranie, odolná 
voči chlóru.  
Hmotnosť cca. 140 g/m2.

FORMATIC 90x200 cm 100x200 cm

14 biela 10018248 10018249
ks € 10,99 10,99

Napínacia plachta  
elast. džerzej, od

 1979

Napínacia plachta elastický džerzej
Napínacie plachty Elastik-džerzej sa vyznačujú ex-
trémne vysokou elasticitou. Na dotyk sú perfektne 
hladké a pasujú aj na nadrozmerné matrace dĺžky 
220 cm. Obvodová gumička zabezpečuje držanie 
na matraci. Pre matrace do výšky 28 cm. Ďalšie 
farby nájdete na www.palazzo.sk
Materiál: džerzej (bez potreby žehliť): 96 %
bavlna, 4% elastan, 60° pranie.  

Napínacia 
plachta

90-100x 
200 cm

140-160x 
200 cm

180-200x 
200 cm 

9 biela 10068744 10068745 10068746
10 krémová 10068747 10068748 10068749
11 piesková 10069294 10069295 10069296
12 hnedá 10069297 10069298 10069299
13 šedá 10069300 10069301 10069302
ks € 19,79 32,99 38,49

Elastický džerzej
Bez potreby žehliť

Posteľné prádlo a doplnky
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Ochrana matraca CELINE
Veľmi flexibilné použitie: Ochrana matraca z bavlny s pridanou fóliou
pre perfektnú ochranu proti vlhkosti. Bio-Pruf ošetrenie, antibakte-
riálne, antialergické a vzdušné. Vhodné pre rošty matracov do 23 cm 
výšky. Dostupné v 2 vyhotoveniach.
Materiál: 75% bavlna, 25% polyester. 95 °C pranie.

CELINE
cm 90x200 100x200

16 s postrannými  
gumičkami 30003065 30003051

ks € 21,99 25,29
17 napínacia plachta 30003066 30003052  
ks € 25,29  27,49

CELINE
cm 140x200 160x200 180x200

16 s postrannými  
gumičkami  30003055 30003057 30003059

ks € 27,49 30,79 32,99
17 napínacia plachta  30003056 30003058 30003060
ks € 29,69   32,99   36,29

Ochrana matraca 
BRICE, od

2199

Komfortná a mäkká
Trvácna
95 °C pranie 
Nová veľkosť 

 Ťažko zapáliteľné (FLAMEPROOF)
Ochrana matraca FLAMEPROOF je ťažko zapáliteľná podľa normy
BS 7175 Crib 7 (IMO časť 9) a zodpovedá prísnym bezpečnostným
normám. Pozostáva zo zmesi materiálov (viskóza (Lenzing FR) a lyo-
cel (tencel), redukuje telesné teplo, necháva vzduch cirkulovať a uni-
kať telesnú vlhkosť.

 Polypropylénová a polyetylénová impregnácia (CELINE)
So svojimi stranami z bavlny a polyesteru ponúka tento chránič mat-
raca veľmi účinnú ochranu. Fólia z polypropylénu a polyetylénu robí
chránič nepremokavým, necháva vzduch ale pravidelne cirkulovať a
odstraňovať tak vlhkosť.

 Bavlna (BRICE)
Obe strany tejto ochrany sú z bavlny. Preto ponúka maximálnu ab-
sorbciu vlhkosti a tým chráni posteľ.

napínacia plachta typ s postrannými gumičkami

Ochrana matraca 
CELINE, od

2199Bio-Pruf® úprava
Ochrana voči pretečeniu
Teraz vo vylepšenej kvalite 

Ochrana matraca BRICE
Pohodlný, mäkký a obzvlášť odolný je tento chránič na matrac z 
bavlny. Perfektne drží vďaka elastickému lemu. Pre rošty až do 23 cm 
výšky.
Materiál: 100% bavlna (195 g/m²). 95 °C pranie.

BRICE
cm 90x200 140x200 160x200
18 10002655 10068330 10031945
ks € 21,99 27,49 29,69

Teraz vo vylepšenej kvalite

Ťažko zapáliteľná 
Vhodná pre alergikov
95 °C pranie
Priedušná 

Ochrana matraca 
FLAMEPROOF, od

7699

Posteľné prádlo a doplnky

Ochrana matraca FLAMEPROOF
Spoľahlivá ochrana pred pretečením. Ťažko zapáliteľná podľa BS 
7175 Crib 7, IMO časť 9. Perfektné prostredie pre spánok: regu-
luje vlhkosť a teplotu, priedušná. Jednoduché vyzliekanie vďaka 
obvodovej gumičke. Jemná na dotyk. Odolná voči vyvárke. Rých-
loschnúca.
Povrch: 52 % viskóza (Lenzing FR), 48 % lyocel (tencel).
Spodná strana: polyuretánová fólia. 95° pranie.

FLAMEPROOF 
cm obj. číslo ks €

90x200 30003521 76,99
100x200 30003516 76,99

15 140x200 30003517 87,99
160x200 30003518 98,99
180x200 30003519 109,99
200x200 30003520 125,40
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LIMITED EDITION

Limitovaná edícia len do vypredania zásob: kuchársky rondón Jannis 

vo Field-Jacket štýle! 

Na prvý pohľad vyzerá rondón Jannis ako celkom obyčajný "Field 

Jacket", ale skrýva oveľa viac. Kto chce byť dodávateľom pre JO-

BELINE, musí spĺňať t ieto požiadavky: kval ita, štýl a funkčnosť. Kryté 

s ieťovinové vložky po stranách chrbta sa starajú o prí jemné nosenie 

a termoreguláciu. Malé zmeny farby po každom praní. A veľa iných 

detai lov, ktoré sprí jemňujú nosenie. To nemôžete premeškať!

Kuchársky rondón Jannis
Exkluzívny, ľahký pánsky kuchársky rondón. S cvokovým zapínaním, 
2 náprsnými vreckami, dvojdielnym vreckom na ramene vľavo a 
krytými sieťovinovými vložkami po stranách chrbta. Typické pre 
tento rondón: pri každom praní získava rondón na charaktere a 
bude tak individuálny ako jeho majiteľ. Limitovaná edícia!
100% bavlna. 210 g/m². 40°pranie.
Dĺžka chrbta: 74 cm pri veľkosti 50.
¢	Farby: olivová
¢	Veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
dlhý rukáv 120784 kus: 65,99

 praktické náprsné vrecká

  2-dielne vrecko na ramene

  postranné rázporky pre 
  optimálne vetranie

iba len do vypredania 
zá

so
b

EDÍCIA
LIMITOVANÁ

Oblečenie pre kuchárov

088-089_VEGA_0818_DE_EN_CZ_SK_IS_CA_HR_GR_RO.indd   89 02.08.18   11:01



90

NEW
COLLECTION

WWW.WERIN-TEC.COM

c b

1

1

1

www.palazzo.sk

dámska

pánska

 1  Blúza May
Blúza pre dámy i pánov s dvomi veľkými postrannými vreckami, veľkými gombíkmi a záhybom na
chrbte. Pánska blúza s náprsným vreckom. Čierna a biela blúza je z inovatívneho Werin Tec Light
materiálu: Blúza je priedušná, rýchlo schne a aktívne menežuje vlhkosť. Blúzy z denimového mate-
riálu majú na ramenách dekoratívne výložky a cvokové zapínanie.
biela & čierna: 58% bavlna, 42% polyester. 180 g/m2. 60°pranie.
svetlý denim: 100% bavlna. 255 g/m2. 40°pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 75 cm pri veľkosti 50
¢	Farby: biela, čierna, svetlý denim
¢	Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
dámska, biela a čierna 120055 kus: 54,99
pánska, biela a čierna 120057 kus: 54,99
dámska, svetlý denim 120056 kus: 54,99
pánska, svetlý denim 120058 kus: 54,99

biela a čierna: svetlý denim:

Blúza
May
kus iba

5499

Oblečenie pre kuchárov
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dámska dámsky dámsky

pánsky pánsky

 2  Kuchársky rondón Pascal
Kvalitný kuchársky rondón pre dámy i p ánov s p rúžkovanými aplikáciami. Dve veľké postranné 
vrecká, vrecko na ramene a pútko na stuhu zo zástery na krku. Zapínanie na cvokové gombíky, 
záhyb na chrbte pre väčšiu slobodu pohybu. Dámsky rondón je mierne zúžený. Pánsky rondón s 
náprsným vreckom.
uni: 65% polyester, 35% bavlna. 200 g/m2. 60°pranie.
prúžkovaný: 100% bavlna. 200 g/m2. 60°pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 70 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 50.
¢	Farby: biela, čierna
¢	Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
dámsky 120149 kus: 43,99
pánsky 120152 kus: 43,99

 3  Kuchársky rondón Vigo
Kuchársky rondón pre dámy i pánov v bielej a čiernej farbe. Ľahký a príjemný materiál s prímesou 
elastanu garantuje pohodlné nosenie v horúcej kuchyni. S 2 -dielnym vreckom na ramene, pútkom 
na laclo na krku. Pánsky model má 1 náprsné vrecko, dámsky model je mierne zúžený. S cvokovým 
zapínaním, jednoduchou údržbou a žehlením.
58% bavlna, 42% polyester. 180 g/m2. 60°pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 75 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 50.
¢	Farby: biela, čierna
¢	Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
dámsky 120168 kus: 54,99
pánsky 120173 kus: 54,99

Kuchársky rondón
Pascal
kus iba

4399

Kuchársky rondón
Vigo
kus iba

5499

Oblečenie pre kuchárov
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 1  Kuchársky rondón Professional
Kvalitný kuchársky rondón pre dámy a pánov z najjemnejšej, ľahkej, dlhovláknovej bavlny, so šedým 
lemom na golieri a manžetách. Stredové kryté cvokové zapínanie, 2-dielne vrecko na ramene na 
pero, putko na laclo na krku, manžety s cvokovým zapínaním. Dámsky model je mierne zúžený.
100% bavlna. 175 g/m2. 60°pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50.
¢	Farby: biela/šedá
¢	Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
dámsky 120307 kus: 76,99
pánsky 120309 kus: 76,99

dámsky dámsky

pánsky pánsky

 2  Kuchársky rondón Kent
Dámsky a p ánsky kuchársky rondón z j emnej, kvalitnej, dlhovláknovej bavlny s m oderným 
lemom na golieri a rukávoch. 2-dielne vrecko na ramene a froté pásik na golieri. Pánsky ron-
dón má náprsné vrecko, dámsky rondón je mierne zúžený.
100% bavlna. 175 g/m2. 60°pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 75 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50.
¢	Farby: biela/grafitová
¢	Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
dámsky 120164 kus: 76,99
pánsky 120170 kus: 76,99

  pútko na laclovú zásteru vzadu  2-dielne vrecko na ramene  froté prúžok na golieri

 trvanlivý, pevný a ľahký na údržbu

  jemný froté prúžok na golieri a 
vrecko na ramene

 ex tra ľahké a jemné vlákna

 obzvláš ť jemný na dotyk

Kuchársky rondón
Kent
kus iba

7699

Oblečenie pre kuchárov
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dámsky

pánsky

 trvanlivý, pevný a ľahký na údržbu

  jemná a dlhovláknová bavlna

 ex tra ľahké vlákna

  s vreckom na ramene a froté 
pásikom na golieri

 3  Kuchársky rondón Amanda
Kvalitný, zúžený dámsky kuchársky rondón z j emnej dlhovláknovej bavlny. S f roté pásikom na 
golieri, 2-dielnym vreckom na ramene, 3/4 rukáv a záhyb na chrbte pre slobodnejší pohyb. Látkové
gombíky sú ručne rolované a pevne prišité.  
100% bavlna. 175 g/m2. 95°pranie.
Dĺžka chrbta: 75 cm pri veľkosti 36.
¢	Farby: biela
¢	Veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
3/4 rukáv 120163 kus: 76,99

 froté pásik na golieri

 4  Kuchársky rondón Milan
Dámsky a pánsky kuchársky rondón vo viacerých atraktívnych farbách. Vďaka ľahkému materiá-
lu zo zmesi bavlna-polyester sa príjemne nosí aj pri vysokých teplotách. S 2-dielnym vreckom na 
ramene. 5-radové zapínanie, vrátane gombíkov vo farbe rondónu. Jednoduchý na údržbu a žehlenie. 
Vyberte si z viacerých dĺžok rukávov: dlhý alebo krátky rukáv pri pánskom rondóne, dlhý, 3/4 alebo 
krátky rukáv pri mierne zúženom dámskom rondóne.
65% polyester, 35% bavlna. 160 g/m2. 60°pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 50.
	¢ Farby: biela, černicová, šedohnedá,hnedá, šedá, čierna

¢	Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
krátky rukáv dámsky 120166 kus: 27,49
3/4 rukáv dámsky 120165 kus: 28,59
dlhý rukáv dámsky 120167 kus: 29,69
krátky rukáv pánsky 120171 kus: 27,49
dlhý rukáv pánsky 120172 kus: 29,69

biela černicová šedohnedá hnedá šedá čierna

  vrátane gombíkov a pásikov 
  na gombíky

Kuchársky rondón
Milan
kus od

2749

Kuchársky rondón
Amanda
kus iba

7699

Oblečenie pre kuchárov
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Kuchárske nohavice
Nathan
kus iba

2199

 2  Kuchárske nohavice Severin
Čierne pánske a dámske kuchárske nohavice v cargo-štýle s rovným strihom. Ľahký materiál 
zo zmesi bavlna-polyester garantuje príjemné nosenie aj pri vysokých teplotách. Na pravom 
stehne sa nachádza vrecko na teplomer a putko na pero. Ďalšie pútka na utierku a iné prís-
lušenstvo, s komfortnou gumičkou v zadnej časti pásovky. 5 v reciek (dve postranné vrecká, 
ďalšie malé vrecko vpravo, dve vrecká vzadu).
58% bavlna, 42% polyester. 180 g/m2. 60°pranie.
Vnútorná dĺžka dámskych nohavíc: 78 cm pri veľkosti 36.
Vnútorná dĺžka pánskych nohavíc: 81 cm pri veľkosti 50.
¢	Farby: čierna
¢	Veľkosti dámske: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Veľkosti pánske: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Dámske 120162 kus: 49,49
Pánske 120169 kus: 49,49

dámske

pánske

  pútka na utierku a iné pomôcky  praktické vrecko na teplomer

 1  Kuchárske nohavice Nathan
Dámske nohavice na gumičku v pepito vzore so zapracovanou šnúrkou, 2 bočné vrecká, 2 našité 
vrecká vzadu.
100% bavlna. 240 g/m2. 60°pranie.
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36.
¢	Farby: pepito
¢	Veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

120197 kus: 21,99

  jednoduché na údržbu

  postranné vrecká

  pohodlné nosenie vďaka gumič-
ke v pásovke

Oblečenie pre kuchárov
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Blúzka
Harper
kus od

3189

Tričko
Malme
kus iba

1869

 3  Tričko Malme
Pohodlné dámske a pánske tričko z kvalitného materiálu s obsahom elastanu. Dámske tričko s 3/4 
rukávom, s lodičkovým výstrihom a dekoratívnym prešívaním na chrbte. Pánske tričko s krátkym 
rukávom a okrúhlym výstrihom.
jednofarebné: 95% bavlna, 5% elastan. 40° pranie.
melír: 48% bavlna, 47% polyester, 5% elastan. 40° pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 63 cm pri veľkosti S.
Dĺžka chrbta páni: 73 cm pri veľkosti M.
¢	Farby: krémová, hnedá, šedý melír, čierna
¢	dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
3/4 rukáv dámske, uni 120081 kus: 18,69
3/4 rukáv dámske, melír 120116 kus: 18,69
krátky rukáv pánske, uni 120094 kus: 18,69
krátky rukáv pánske, melír 120117 kus: 18,69

pánske pánska

dámske dámska

krémová hnedá bordovášedý melír tmavá modráčierna čierna

 4  Blúzka/Košeľa Harper
Blúzka a košeľa v modernom vichy-káre vo viacerých farebných variantách. S náprsným vreckom a 
vreckom na pero na ramene. Mierne zúžený dámsky model má 3/4 alebo dlhý rukáv.
55% bavlna, 45% polyester. 40°pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 39/40.
¢	Farby: bordová, tmavá modrá, čierna
¢	dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	pánske veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
3/4 rukáv dámska 120180 kus: 31,89
dlhý rukáv dámska 120179 kus: 32,99
dlhý rukáv pánska 120183 kus: 32,99

Oblečenie pre čašníkov
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 3  Zástera s laclom Sonora
Zástera s laclom, s dvojdielnym vreckom na lacle a putkom na
utierku. Nastaviteľná dĺžka okolo krku. Čierna s jemnými bielymi
prúžkami.
čierna: 65% polyester, 35% bavlna. 60°pranie.
prúžkovaná: 100% bavlna. 60°pranie.
¢	Farby: čierna/biela

veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120154 kus: 18,69

 5  Zástera s laclom Pepe
Čierna zástera s laclom s potlačou sliepky, ošípanej a býka.
Stuha okolo krku je nastaviteľná do 4 rôznych dĺžok pomocou
cvokového zapínania.
65% polyester, 35% bavlna. 60°pranie.
¢	Farby: čierna

veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120239 kus: 16,49

 4  Zástera s laclom Poca
Čierna zástera s laclom s potlačou býka. Stuha okolo krku je
nastaviteľná do 4 rôznych dĺžok pomocou cvokového zapínania.
65% polyester, 35% bavlna. 60°pranie.
¢	Farby: čierna

veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120184 kus: 16,49

 1  Zástera Sonora
Zástera s veľkým vreckom a putkom na utierku. Čierna s jemný-
mi bielymi prúžkami.
čierna: 65% polyester, 35% bavlna. 60°pranie.
prúžkovaná: 100% bavlna. 60°pranie.
¢	Farby: čierna/biela

veľkosť: 60 x 80 cm (d x š) 120155 kus: 14,29

 2  Zástera s vestovým laclom Sonora
Zástera s laclom v tvare vesty. S pútkom na utierku. Laclo je
nastaviteľné do dvoch veľkostí. Čierna s jemnými bielymi prúž-
kami.
čierna: 65% polyester, 35% bavlna. 60°pranie.
prúžkovaná: 100% bavlna. 60°pranie.
¢	Farby: čierna/biela

veľkosť: 106 x 85 cm (d x š) 120156 kus: 21,99

Zástera s laclom
Pepe
kus iba

1649

Zástera s vestovým 
laclom Sonora
kus iba

2199

Zástery
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Rýchle dodanie  
tovaru

Navštívte nás na webe 
www.palazzo.sk

Volajte na 
+421 2 20 70 70 70www.palazzo.sk

Zástera
Nando
kus od

1979

Zástera s laclom
Lenox
kus iba

5499

 6  Zástera s laclom Dario
Kvalitná, robustná canvasová zástera s koženými popruhmi okolo krku a pása. V brušnej časti má
3 veľké vrecká a 2 vrecká na pero. Individuálne nastaviteľná dĺžka kožených popruhov. Aby ste
zásteru mohli bez problémov prať, sú kožené popruhy odnímateľné.
100% bavlna. 40°pranie.
¢	Farby: piesková, hnedá

veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120260 kus: 54,99

 7  Zástera s laclom Lenox
Kvalitná, robustná zástera s laclom z denimového materiálu. S koženými popruhmi okolo krku a
pása. S 2 veľkými vreckami, vreckom na pero, vreckom na utierku v brušnej časti a s 1 väčším
vreckom a 2 vreckami na pero na lacle. Dĺžka okolo krku a pása sa dá individuálne nastaviť. Aby
ste zásteru mohli bez problémov prať, sú kožené popruhy odnímateľné.
100% bavlna. 40°pranie.
¢	Farby: denim

veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120261 kus: 54,99

piesková hnedá

 8  Zástera s laclom Taras
Krátka zástera s laclom z denim materiálu, s trojdielnym vreckom, s úzkymi stuhami okolo krku a 
pása. Nastaviteľná dĺžka okolo krku. 
100% bavlna. 40°pranie.
¢	Farby: denim

veľkosť: 64 x 75 cm (d x š) 118746 kus: 25,29

 9  Zástera Nando
Denimová zástera s 2-dielnym predným vreckom, 2 vreckami na pero a úzkou uväzovacou stuhou.
100% bavlna. 40°pranie.
¢	Farby: denim

veľkosť: 45 x 80 cm (d x š) 120085 kus: 19,79
veľkosť: 60 x 80 cm (d x š) 120084 kus: 20,89

  robustný, dlhotrvácny materiál

  dve vrecká na pero

  dve veľ ké vrecká

Zástery
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 2  Zástera Mora
Táto štýlová zástera vyzerá ako z ľanu, je ale z ľahkého polyes-
teru. S dvomi veľkými prednými vreckami a 2 vreckami na pero.
100% polyester. 60°pranie.
¢	Farby: piesková, svetlá šedá

veľkosť: 60 x 80 cm (d x š) 120077 kus: 14,29

 1  Zástera s laclom Mora
Štýlová a praktická? Ide to – s touto zásterou! Vyzerá ako moder-
ný ľan, je to ale jemný a ľahko udržiavateľný polyester. Laclo je
nastaviteľné. Ponúka dostatok odkladacieho miesta vďaka 2
veľkým predným vreckám a 2 vreckám na pero. 
100% polyester. 60°pranie.
¢	Farby: piesková, svetlá šedá

veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120076 kus: 18,69

 3  Zástera s laclom Lore
Zástera s laclom s jemnými modro-bielymi prúžkami a béžovou
stuhou. Nastaviteľná dĺžka okolo krku, 2 vrecká.
100% bavlna. 60°pranie.
¢	Farby: biela/modrá

veľkosť: 78 x 80 cm (d x š) 117562 kus: 18,69

 4  Zástera Lore
Zástera s jemnými modro-bielymi prúžkami a béžovou stuhou.
100% bavlna. 60°pranie.
¢	Farby: biela/modrá

veľkosť: 45 x 80 cm (d x š) 117557 kus: 14,29
veľkosť: 60 x 80 cm (d x š) 119285 kus: 15,39
veľkosť: 85 x 100 cm (d x š) 119286 kus: 16,49

JEMNÉ PRÚŽK Y

 5  Zástera s laclom Kit
Zástera s nastaviteľným laclom zo svetlého denimového materiálu
so 4 veľkými vreckami.
100% bavlna. 40°pranie.
¢	Farby: svetlý denim

veľkosť: 88 x 90 cm (d x š) 117563 kus: 27,49

 6  Zástera Kit
Zástera zo svetlého denimového materiálu, so 4 vreckami.
100% bavlna. 40°pranie.
¢	Farby: svetlý denim

veľkosť: 60 x 90 cm (d x š) 117558 kus: 25,29

Zástera
Mora
kus iba

1429

Zástera
Lore
kus od

1429

Zástera
Kit
kus iba

2529

Zástery
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biela čierna

 8  Zástera s laclom Bristol
Cool, trendy a samozrejme v najvyššej kvalite: Zástera z hnedej 
kože. Nastaviteľná dĺžka okolo krku a pása, aby zástera perfekt-
ne sadla. Praktické detaily: dvojdielne vrecko na pero v hrudnej 
časti, dve vrecká v brušnej časti, putko na pero a na utierku – 
tak máte po ruke všetko, čo potrebujete.
100% koža.
¢	Farby: hnedá

Veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120079 kus: 163.90

 9  Zástera s laclom Dakota
Zástera z h nedej strihanej kože. Nastaviteľná dĺžka okolo krku a 
pása, aby zástera dobre sedela. Praktické detaily: dvojdielne vrecko 
na pero v hrudnej časti, dve vrecká v brušnej časti, putko na pero a 
utierku – tak máte po ruke všetko, čo potrebujete.
100% koža.
¢	Farby: hnedá

Veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120110 kus: 109.99

Zástera s laclom 
Bristol
kus iba

16390

Každá zástera je jedinečná! Preto sú možné 
malé odchýlky farby.

 7  Zástera s laclom Bodo
Umývateľná zástera s laclom s ľahko udržiavateľnými stuhami 
a nastaviteľnou dĺžkou okolo krku. Sieťovinové vnútro zabez-
pečuje pohodlné nosenie. Dostupná v bielej a čiernej farbe.
100% PVC, ručné pranie.
¢	Farby: biela, čierna

Veľkosť: 110 x 80 cm (d x š) 120186 kus: 14.29

biela čierna

   prí jemná k pokožke vďaka tkanivu 
z vnútornej strany

  nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

Zástera s laclom 
Bodo 
kus iba

1429

Zástera s laclom 
Dakota 
kus iba

10999

Zástery
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KEĎ JE PRÁCA ZÁBAVOU!

Zástera s laclom
Dario 
ks iba

5499

 robustná a ľahká na údržbu

  nastaviteľná dĺžka okolo krku a 
pása s popruhmi z pravej kože

Hľadáte pracovné oblečenie v sviežich farbách? 
Náš online-shop ponúka všetko, čo potrebujete v bežný pracovný deň a ešte oveľa viac: stylin-
gové tipy, najnovšie trendy, … Navštívte nás na www.palazzo.sk

Zástera s laclom Dario
Kvalitná, robustná canvasová zástera s k oženými popruhmi 
okolo krku a pása. V brušnej časti má 3 veľké vrecká a 2 v rec-
ká na pero. Individuálne nastaviteľná dĺžka kožených popruhov. 
Aby ste zásteru mohli bez problémov prať, sú kožené popruhy 
odnímateľné.
100% bavlna. 40° pranie.
¢	Farby: piesková, hnedá

Veľkosť: 88 x 77 cm (d x š) 120260 kus: 54.99
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Telefón: +421 2 20 70 70 70
E-mail: info@palazzo.sk

 
  GASTRO PALAZZO, s.r.o.

Galvaniho 2/A | 82104 Bratislava  
Slovenská republika

Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH.
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