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   Zdieľame 
s Vami vášeň.  

Od 1987.
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Váš PALAZZO tím

Všetko, čo hľadáte pre dokonalý zážitok Vašich hostí, 
teraz nájdete v LUSINI v jedinom obchode.

Poznáte už naše značky VEGA, ERWIN M., JOBELINE 
a PULSIVA? Od interiéru cez prestretý stôl až po pro-
fesionálne vybavenie Vašej kuchyne a personalizovanú 
pracovnú módu, u nás dostanete všetko, aby bol Váš 
každodenný život čo najpohodlnejší.

Novinkou je, že sme do nášho sortimentu pridali ďalšie 
partnerské značky. Pretože okrem produktov profe-
sionálnych značiek LUSINI pre Vás stále hľadáme tie 
najlepšie produkty, aby bol pobyt hostí u Vás nezabud-
nuteľným zážitkom.

Potrebujete tipy pre interiér alebo hľadáte inšpiráciu 
pre nový koncept jedla alebo pre vybavenie Vašej novej 
terasy? Opýtajte sa nás, radi Vám poradíme. Mnoho 
tipov a nápadov nájdete aj v obchode alebo na našich 
sociálnych sieťach.

Pohostinnosť je Vaším povolaním a Vy najlepšie viete, 
ako svojich hostí potešiť a očariť znova a znova.

Budeme radi, ak Vás v tomto podporíme.
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Profi textil – kvalita s veľkým citom
Kvalitný textil v profi kvalite pre kuchyňu, prestretý stôl, per-
fektné prostredie v spa alebo hotelovej izbe. ERWIN M. vie, 
čo by hostia chceli – už viac ako 30 rokov.

Naše značky

Zoznámte sa s VEGA, ERWIN M., JOBELINE 
a PULSIVA pod spoločnou značkou LUSINI. 
S našimi produktovými značkami Vám ponú-
kame všetko pre dokonalý zážitok hostí, od 
interiéru cez kuchynské vybavenie a prestretý 
stôl až po hotelové izby, kúpeľne a kúpele. 
Každodennú gastronómiu poznáme už viac 
ako 30 rokov a vieme, čo je dôležité. Preto 
profesionálne produkty vyvíjame podľa prís-
nych kvalitatívnych smerníc tak, aby spĺňali 
vysoké požiadavky gastronómie a hotelierstva.

Váš LUSINI tím
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Pre vášnivých gastronómov.
Od roku 1987.

Špecialista na vybavenie  
– dizajn a trendy
VEGA je profi značka pre súčasný interiérový 
dizajn a všestranné vybavenie kuchyne, reštau-
rácie, baru, vybavenie hotela a spa. 

Praktické a cenovo         
výhodné vybavenie
Náš základný sortiment pre začiatočníkov aj 
profesionálov s obrovským výberom v rôz-
nych oblastiach gastronómie a hotelierstva. 
Jednoducho všetko, čo potrebujete v 100% 
profesionálnej kvalite za dostupnú cenu.

Pracovné oblečenie – štýl a 
funkčnosť 
Všetky modely sú na 100% vlastné kreácie. Do 
funkčnosti a dizajnu sme vložili veľa práce a skú-
seností. Optimálny tvar je pre  
nás rovnako dôležitý  
ako súčasný štýl.
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6

nudeglass.com
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pre

PARTNERSKÁ 
ZNAČKA

str. 188

str. 195

str. 77

Svetovo uznávané          
remeselné spracovanie od 
Nude zaujme elegantným 
dizajnom, perfektnou 
funkčnosťou a vysokou 
kvalitou.

DUNI ponúka inovatívne 
nápady z prírodných látok  
a pomáha tak rozvoju 
udržateľnosti Take-away  
oblasti gastronómie.

Izolačné kanvice od Helios sú už viac 
ako 100 rokov celosvetovo spoľah-
livým spoločníkom. Svojou kvalitou 
očaria aj v profesionálnej gastronómii.

Bormioli Rocco je jedna z najznámejších sklární vo sve-
te. Od roku 1825 vyrába táto talianska fabrika štýlové 
sklo.

Naše partnerské značky
Pri hľadaní funkčných alebo jednoducho krásnych vecí pre 
Vás a Vašich hostí stále objavujeme výnimočné produkty, kto-
ré už boli implementované na trh. Posúdime ich podľa našich 
prísnych noriem a radi Vám ponúkneme vybraný sortiment.

Mnoho ďalších značiek nájdete na www.palazzo.sk
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DOWNPASS  
pre pohodlný spánok
DOWNPASS-zloženie rozlišuje paplóny a vankúše, ktorých
výplne z peria a páperia pochádzajú z etických chovov.
Perie a pápiere nie sú zo žijúcich zvierat, nie sú vedľajšími 
produktmi výroby foie gras a možno ich vysledovať späť 
až do oblasti chovu. Takže si môžete byť istí, že Vami 
zakúpený produkt je v prísnej zhode s dobrými životnými 
podmienkami zvierat.

Tencel™  
šetrný k životnému prostrediu
Tencel™-vlákna majú vysokú pevnosť v mokrom i suchom 
stave, sú mäkké, veľmi dobre sajú vlhkosť. Textil vyrobený 
z tohto materiálu je jemný, priedušný a má chladivý efekt 
na pokožku. Netvoria sa na ňom žmolky, je mäkkší a 
jemnejší ako hodváb.Jednoducho sa udržiava.

Sanitized®  
neutralizuje zápachy
Hygienická funkcia Sanitized® je registrovaná
známka kvality a ponúka optimálnu ochranu proti poteniu
a zápachom. Aj po intenzívnom používaní je inhibovaný 
vývoj nepríjemných pachov. Produkty s funkciou 
Sanitized® vydržia dlhšie hygienicky čisté ako iné 
produkty.

WERIN® TEC  
pre pohodlie v práci
WERIN® TEC zabezpečuje príjemné pracovné prostredie
v kuchyni. Inovatívny funkčný materiál ponúka
pohodlný strih, najlepší komfort a optimálnu voľnosť 
pohybu. Vďaka aktívnemu riadeniu vlhkosti a chladiacemu 
efektu ostanete v pohode aj v stresových situáciách.

Materiál

Oceľ 18/0 Oceľ 18/10

Vlastnosti produktov

Nízka hmotnosť
(= extra ľahký 
materiál)

Stoho- 
vateľný Sklápací

Služby

Garancia dokúpenia 
5 rokov

Garancia dokúpenia 
10 rokov Vzorkový servis

Garancia dokúpenia 
3 roky

Starostlivosť

Jemné pranie pri 30°C Bielenie dovolené Čistenie uhľovodíkmiŽehliť pri max. 110°C Pranie pri 30°C

Žehliť pri max. 150°C Pranie pri 40°C Jemné pranie pri 40°C Nebieliť
Jemné čistenie 
perchlóretylénom

Žehliť pri max. 200°C Pranie pri 60°C Ručné pranie Bielenie oxidom
Jemné čistenie  
uhľovodíkmi

Nežehliť Pranie pri 95°C Neprať
Čistenie 
perchlóretylénom Nečistiť chemicky

Strih

Rovný až mierne 
zúžený strih Rovný strihÚzky strih

Úzky priliehajúci 
strih

Úzky strih 
zakončený 
gumičkou

TYPY PRODUKTOV
ro

ko
v5

Dokúpenie

ro
ky3

Dokúpenie

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis
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70 x 70
80 x 80

 40 x 130
80 x 80

100 x 100
130 x 130

80 x 110
90 x 130

 40 x 170
130 x 170

80 x 120
 40 x 170
130 x 170
130 x 190

80 x 140
90 x 150 130 x 190

80 x  160

80 x  80
130 x  220
130 x  250
130 x  280

80 x  170
90 x  180 130 x  220

80 x  200
90 x  210 130 x  250

80 x  230
90 x  240 130 x  280

Ø 100 Ø 140 
Ø 160

120 x  180 160x220

Ø 110 Ø 170

2 3 5

42   82 - 85 70 - 73 77 - 79

44 S 86 - 89 74 - 77 78 - 80

46 S 90 - 93 78 - 81 79 - 81

48 M 94 - 97 82 - 85 80 - 82

50 M 98 - 101 86 - 89 81 - 83

52 L 102 - 105 90 - 94 82 - 84

54 L 106 - 109 95 - 99 83 - 85

56 XL 110 - 113 100 - 104 84 - 86

58 XL 114 - 117 105 - 109 85 - 87

60 2XL 118 - 121 110 - 114 86 - 88

62 2XL 122 - 125 115 - 119 87 - 89

64 3XL 126 - 129 120 - 124 88 - 90

66 3XL 130 - 133 125 - 129 89 - 91

68 4XL 134 - 137 130 - 134 90 - 92 

70 4XL 138 - 141 135 - 139 91 - 93

72 5XL 142 - 145 140 - 144 92 - 94

74 5XL 146 - 149 145 - 149 93 - 95

2 3 4

34 XS 78 - 81 64 - 66 88 - 91

36 S 82 - 85 67 - 70 92 - 95

38 S 86 - 89 71 - 74 96 - 98

40 M 90 - 93 75 - 78 99 - 101

42 M 94 - 97 79 - 82 102 - 104

44 L 98 - 102 83 - 87 105 - 108

46 L 103 - 107 88 - 93 109 - 112

48 XL 108 - 113 94 - 99 113 - 116

50 XL 114 - 119 100 - 106 117 - 121

52 2XL 120 - 125 107 - 112 122 - 126

54 2XL 126 - 131 113 - 119 127 - 132

56 3XL 132 - 137 120 - 126 133 - 138

1 2 3 1 2 3

37 90 – 93 78 – 81 43 114 – 117 105 – 109

38 90 – 93 78 – 81 44 114 – 117 105 – 109

39 98 – 101 86 – 89 45 122 – 125 115 – 119

40 98 – 101 86 – 89 46 122 – 125 115 – 119

41 106 – 109 95 – 99 47 130 – 133 125 – 129

42 106 – 109 95 – 99 48 130 – 133 125 – 129

1

2

3

4

5

www.palazzo.sk
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Dámske veľkosti

Veľkosť

Medziná- 
rodná  

veľkosť Obvod hrude Obvod pásu Obvod bokov

Pánske košele Obvod hrudníka a pásu.

Obvod krku = 
veľkosť

Obvod  
hrudníka

Obvod  
pásu

Obvod krku = 
veľkosť

Obvod  
hrudníka

Obvod  
pásu

OblečenieObrusy

Tak nájdete  
správnu veľkosť

VŠETKO 

pasuje
Obvod krku merajte 
voľne pod ohryzkom.

Merajte vodorovne  
na najširšom mieste.

Merajte voľne na 
najužšom mieste, 
cca. vo výške 
pupka.

Merajte na najširšom mieste, 
cez spodné prádlo.

Vnútorná dĺžka od  
rozkroku po zem.

Je jednoduché určiť, aký veľký musí byť Váš obrus na 
mieru: zmerajte svoj stôl a pridajte 20-25 cm presah 
na každú stranu. Keď je Váš stôl veľký napríklad 80 x 
80 cm, potrebujete obrus vo veľkosti 120 x 120 cm až 
125 x 125 cm. K tomu prirátame ešte pár cm navyše kvôli 
zrážanlivosti.

Stôl 
tvar

Stôl 
veľkosť  
v cm

Obrus 
veľkosť  
v cm

Pánske veľkosti

Veľkosť

Medziná- 
rodná  

veľkosť Obvod hrude Obvod pásu Vnút. dĺžka

Obvod  
krku

Obvod  
hrude

 Obvod  
pásu

Obvod 
bokov

Nohavice

008-009_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   9 15.02.22   15:48
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650
Telefón +421 2 20 70 70 70

*Pondelok-Štvrtok od 9:00 do 17:00 hod.,  
Piatok od 9:00 do 16:00 hod.

Telefón +421 2 20 70 70 70
WhatsApp +421 903 764 490* 

info@palazzo.sk Tešíme sa 
na Váš 
telefonát

Vždy ste tu pre svojich hostí. To isté by sme chceli urobiť my aj 
pre Vás. Preto sme Vám kedykoľvek k dispozícii, aby sme Vám 
poradili, inšpirovali a informovali Vás o našich produktoch a 
službách. Ako „Náš hosť“ ste vždy vítaní.  
Tešíme sa na Vás.

Náš poradenský tím
Ak si budete priať, budeme tu pre Vás hneď od začiatku 
a naplánujeme s Vami vybavenie do kuchyne, reštaurácie 
i hotelovej izby. Ako trendový poradca pre gastronómiu 
a hotelierstvo poznáme trendy koncepty gastronómie 
a poradíme Vám s vhodným zariadením a dekoračnými 
prvkami. 

Silní v celej Európe
S viac ako 4,8 miliónmi produktov, z ktorých je prie-
merne 95% ihneď dostupných, sme komplexným 
partnerom pre gastronómiu a hotelierstvo. Od vyba-
venia profesionálnej kuchyne až po pracovné odevy 
a komplexný bezpečnostný koncept ponúkame 
všetko pre Vaše podnikanie.

BALÍKOV DENNE ZO SKLADUMILIÓNOV PRODUKTOV ZAMESTNANCOV

Zavolajte nám

010-011_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   10 15.02.22   15:50
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Overená kvalita
Všetky naše produkty podliehajú 
vysokým požiadavkám na kvalitu, 
na ktoré sa môžete pri každodennej 
prevádzke spoľahnúť. Bezpečnosť, 
funkčnosť a dizajn majú najvyššiu 
prioritu.

Dodanie nábytku
Či 2 alebo 200 stoličiek, 2 alebo 200 
kg, 2 alebo 2000 km: Nábytok Vám 
dovezieme za vždy výhodných podmie-
nok. Porovnajte nás!

Sme tu vždy pre Vás
Náš kontakt je a ostane osobný: Teší-
me sa na Vaše telefonáty. Alebo nás 
prídite osobne navštíviť.

Kvalita pre profesionálov
Nárazuvzdorné, voči vplyvom počasia 
odolné, vhodné do umývačky riadu: 
Prísne kontroly kvality sú pre nás sa-
mozrejmosťou. S funkčnosťou a dizaj-
nom prekonávame nároky gastronómie 
a hotelierstva.

Rýchle dodanie tovaru
Pre rýchle plánovanie a veľké želania: 
4,8 mil. produktov od obrúskov až po 
kreslá čakajú vo vysoko regálovom 
sklade na Vašu objednávku. A onedlho 
sú u Vás.

Garancia dokúpenia
Myslíme na budúcnosť. S garanciou dokú-
penia až do 10 rokov poistíme Vami nasta-
vený koncept na dlhú dobu. Sľubujeme!

Všetko na jednom mieste
Či lounge sedenie alebo pohár na 
whisky, do interiéru alebo exteriéru, 
klasické alebo trendové, pre masy ale-
bo individuálne vyhotovené:  
Kto okrem nás to ešte dokáže? A keď 
aj napriek tomu nenájdete, čo hľadáte: 
Radi splníme Vaše želania.

Naše 
služby 
pre Vás

010-011_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   11 15.02.22   15:50
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*Pondelok - Štvrtok od 9:00 do 17:00 hod.,  
Piatok od 9:00 do 16:00 hod.

Kontaktujte                        
nás na

Telefón +421 2 20 70 70 70
WhatsApp +421 903 764 490* 

info@palazzo.sk

Známka

OSOBITOSTI

Vlastný dizajn                            
a vývoj produktov
Niektoré produkty, ktoré by sme chceli pre našich 
zákazníkov na základe našich dlhoročných skúse-
ností v gastronómii a hotelierstve, zatiaľ neexistujú. 
Preto máme vlastné oddelenie, ktoré pre Vás vyvíja 
nové dizajny a funkčné produkty.

Personalizácia
Doprajte svojim hosťom pocit exkluzivity a luxusu 

pomocou rafinovaných produktov. Meno Vašej pre-
vádzky tak zostane nezabudnuteľné. Na riad, uteráky 

a posteľné prádlo môžete dať svoje logo, rovnako 
ako na pracovný odev pre Vašich zamestnancov. 

Vyšívanie, potlač, gravírovanie alebo                         
embosovanie- všetko je možné.

Výšivka

Výšivka

Potlač

Gravír  
laserom

012-013_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   12 15.02.22   15:53
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Krajčírske služby
Všetky veľkosti a tvary môžu byť vytvorené podľa 
Vášho želania, špecifikácií alebo Vašej šablóny. 
Pri obrusoch si môžete vybrať aj medzi normál-
nym a obálkovým lemom.

Využite našu možnosť ušiť 
pre Vás textil podľa zadaných 

rozmerov na mieru.

Obrusy a textil  
na mieru 

Jednoducho a rýchlo zadáte 
požadovanú veľkosť.

Vzorkový servis 
Radi Vám zašleme 
vzorky a farebné 
ukážky, najnovšie 
príbory a porcelánové 
výtvory alebo materiály 
používané pri výrobe 
nábytku. Aby ste si boli 
výberom istí.

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Vzorkový 
servis

Výšivka

Ražba

Štýlová personalizácia 
produktov!

Doba dodania  10-14 dní 

Návleky na stoly a stoličky, vankúše na lavice 
a skirtingy väčšinou 14 pracovných dní

012-013_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   13 15.02.22   15:53
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Novinka
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Tanier plytký
20 cm (Ø)

žltá červená šedá modrá
30108473 30108495 30108478 30108481
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 52,74 € balenie 52,74 € balenie 52,74 € balenie 52,74 €
8,79 € 8,79 € 8,79 € 8,79 €

Tanier plytký
25 cm (Ø)

žltá červená šedá modrá
30108474 30108475 30108477 30108469
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 65,94 € balenie 65,94 € balenie 65,94 € balenie 65,94 €
10,99 € 10,99 € 10,99 € 10,99 €

Tanier plytký
31 cm (Ø)

žltá červená šedá modrá
30108479 30108496 30108476 30108487
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 65,96 € balenie 65,96 € balenie 65,96 € balenie 65,96 €
16,49 € 16,49 € 16,49 € 16,49 €

Podnos
33.5x16 cm (d x š)

žltá červená šedá modrá
30108492 30108472 30108471 30108484
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 72,57 € balenie 72,57 € balenie 72,57 € balenie 72,57 €
24,19 € 24,19 € 24,19 € 24,19 €

Podnos
33.5x19 cm (d x š)

žltá červená šedá modrá
30108489 30108480 30108493 30108482
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 98,97 € balenie 98,97 € balenie 98,97 € balenie 98,97 €
32,99 € 32,99 € 32,99 € 32,99 €

Podnos organický tvar
17x10 cm (d x š)

žltá červená šedá modrá
30108491 30108488 30108486 30108494
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 59,34 € balenie 59,34 € balenie 59,34 € balenie 59,34 €
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

Podnos organický tvar
33x19 cm (Ø x v)

žltá červená šedá modrá
30108500 30108499 30108497 30108502
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 72,57 € balenie 72,57 € balenie 72,57 € balenie 72,57 €
24,19 € 24,19 € 24,19 € 24,19 €

Miska organický tvar
17x6.5 cm (Ø x v), 480 ml

žltá červená šedá modrá
30108470 30108490 30108485 30108483
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 59,34 € balenie 59,34 € balenie 59,34 € balenie 59,34 €
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

Miska organický tvar
22x7 cm (Ø x v), 750 ml

žltá červená šedá modrá
30108501 30108498 30108504 30108503
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 42,87 € balenie 42,87 € balenie 42,87 € balenie 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €

 S
TO

LO
VA

N
IE

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Nebro
Táto séria očarí modernými farbami v rustikálnom štýle. Plytké taniere, podnosy a misky – s nimi vytvoríte ten správny základ 
pre vami ponúkané jedlo. Vďaka nepravidelným frkancom je každý kus originál. Trendové farby viete navzájom veľmi pekne 
kombinovať.
Materiál: prémiový porcelán. Hmotnosť plytkého taniera 25 cm: 685 g. Vhodný do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry.

Ďalšie novinky na

www.palazzo.sk

Tanier plytký  
Nebro
ks od

8,

79

 Veľa možností  
kombinovania 
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Tanier plytký
18 cm (Ø) 20 cm (Ø) 24 cm (Ø) 28 cm (Ø)
10010713 30108468 10010714 10010715
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 39,54 € balenie 57,36 € balenie 85,74 €
5,93 € 6,59 € 9,56 € 14,29 €

Pasta tanier
26.5x5.5 cm (Ø x v) 30.5x6.5 cm (Ø x v)
500 ml 850 ml
30051116 30037528
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 71,88 € balenie 85,74 €
11,98 € 14,29 €

Miska kónická
9x7 cm (Ø x v) 11.7x8.3 cm (Ø x v)
230 ml 400 ml
30051278 30051277
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 39,54 €
5,93 € 6,59 €

Servírovacia panvica okrúhla
14x5 cm (Ø x v) 16.5x6.5 cm (Ø x v)
350 ml 600 ml
30051281 30051282
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 23,96 € balenie 28,58 €
11,98 € 14,29 €

Pasta tanier bez 
okraja
25.5x6 cm (Ø x v)
1400 ml
30037526
ks/bal. 6
balenie 79,14 €
13,19 €

Miska
14x7 cm (Ø x v)
400 ml
30037527
ks/bal. 6
balenie 57,36 €
9,56 €

Miska oválna
11x7x2.7 cm (d x š x v)
75 ml
30051324
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Miska štvorcová s 
uškom
7x7x3.5 cm (d x š x v)
80 ml
30051280
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Miska kónická
6x4.5 cm (Ø x v)
50 ml
30051276
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Mini panvička
6.5x2.5 cm (Ø x v)
40 ml
30051274
ks/bal. 12
balenie 32,88 €
2,74 €

Tanier hlboký
21x3.9 cm (Ø x v) 26x4.5 cm (Ø x v)
300 ml 500 ml
10010718 10010719
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 79,14 €
8,35 € 13,19 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Masca
Trendová séria porcelánu s výzorom keramiky v čiernej matnej farbe. Čierna farba ponúka 
perfektný základ pre pestré kreácie jedál.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 28 cm: 947 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: čierna

Pizza tanier
28 cm (Ø) 32 cm (Ø)
10010716 10010717
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 79,14 € balenie 100,26 €
13,19 € 16,71 €

Podnos hranatý
27x21 cm (d x š) 35x16 cm (d x š)
10006099 10006100
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 114,78 € balenie 93,00 €
19,13 € 15,50 €

Tanier plytký  
Masca
ks od

593

 Porcelán vo výzore keramiky

016-017_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   16 15.02.22   16:09



17www.palazzo.sk

 S
TO

LO
VA

N
IE

Tanier plytký okrúhly
16 cm (Ø) 20 cm (Ø) 27 cm (Ø)
30026723 30026724 30026722
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 35,58 € balenie 57,36 € balenie 57,16 €
5,93 € 9,56 € 14,29 €

Podnos hranatý
33x10 cm (d x š) 29.5x14 cm (d x š) 36x14 cm (d x š)
30051092 30026739 30026745
ks/bal. 6 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 79,14 € balenie 39,57 € balenie 50,13 €
13,19 € 13,19 € 16,71 €

Miska štvorcová
15x15x6 cm (d x š x v) 21x21x4.5 cm (d x š x v)
650 ml 1100 ml
30051095 30051094
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 23,72 € balenie 47,92 €
5,93 € 11,98 €

Miska okrúhla Miska okrúhla
7.7x3 cm (Ø x v) 11.5x5 cm (Ø x v) 15.5x6.5 cm (Ø x v)
70 ml 270 ml 450 ml
30032970 30032969 30026731
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 21,72 € balenie 28,98 € balenie 23,72 €
3,62 € 4,83 € 5,93 €

Tanier plytký organický tvar
20x17.5x2.5 cm (d x š x v) 25.5x23x2.5 cm (d x š x v) 31x26.5x3.5 cm (d x š x v)
30051089 30051090 30051091
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 50,10 € balenie 71,88 € balenie 46,83 €
8,35 € 11,98 € 15,61 €

Tanier hlboký
21x5 cm (Ø x v)
300 ml
30026725
ks/bal. 6
balenie 50,10 €
8,35 €

Podšálka vhodná pod 
misku 15.5x6.5 cm
22.5x2 cm (Ø x v)
30074950
ks/bal. 4
balenie 32,96 €
8,24 €

Miska štvorcová
9x9x3.5 cm (d x š x v)
150 ml
30051093
ks/bal. 6
balenie 25,68 €
4,28 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria tanierov Mamoro
V prirodzenom, čierno-bielom výzore kameňa. Určené predovšetkým pre rustikálne a vintage 
servírovanie jedál.
Materiál: kamenina. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 978 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: čierna/biela

Tanier plytký  
Mamoro

ks od

5,

93

 Trendový vzhľad granitu

Novinka
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Arona
Porcelánová séria s nepravidelnými okrajmi a ľahko zvlneným 
povrchom. Matná glazúra ešte zvýrazňuje prirodzený vzhľad 
kameňa. Perfektne pasuje k našej servírovacej lopate Kelda.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 26 cm: 687 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

VEGA 
Servírovacia lopata Kelda
Neobvyklý nápad na servírovanie: Náš porcelán Kelda v tvare lopaty. Všetky veľkosti sú 
stohovateľné, ľahko uskladniteľné a transportovateľné. Servírovacie lopaty sa perfektne hodia k 
tanierom Arona.
Materiál: porcelán. Hmotnosť okrúhlej lopaty 21.5x18 cm: 450 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: antracitová

Servírovacia lopata okrúhla
21.5x18x2 cm 
(d x š x v)

25.5x21.8x2.5 cm 
(d x š x v)

30051262 30051253
ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 43,08 € balenie 35,84 €
10,77 € 17,92 €

Servírovacia lopata hranatá
21.5x18.3x2.5 cm 
(d x š x v)

25.5x21.8x2.5 cm 
(d x š x v)

30051256 30051257
ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 47,92 € balenie 38,26 €
11,98 € 19,13 €

Tanier plytký
17 cm (Ø)

béžová antracitová
30046553 30046543
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 32,28 € balenie 32,28 €
5,38 € 5,38 €

Podnos hranatý
20.5x13.5 cm (d x š)

béžová antracitová
30046549 30046547
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 €

Tanier plytký
22 cm (Ø)

béžová antracitová
30046538 30046536
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 58,02 € balenie 58,02 €
9,67 € 9,67 €

Podnos hranatý
27x18 cm (d x š)

béžová antracitová
30046545 30046535
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 32,31 € balenie 32,31 €
10,77 € 10,77 €

Tanier plytký
26 cm (Ø)

béžová antracitová
30046529 30046546
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 71,88 € balenie 71,88 €
11,98 € 11,98 €

Podnos hranatý
30x16.5 cm (d x š)

béžová antracitová
30046551 30046542
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 35,94 € balenie 35,94 €
11,98 € 11,98 €

Tanier plytký
29 cm (Ø)

béžová antracitová
30046527 30046539
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 57,16 € balenie 57,16 €
14,29 € 14,29 €

Tanier hlboký
22x7 cm (Ø x v), 1200 ml

béžová antracitová
30046552 30046528
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 64,62 €
10,77 € 10,77 €

Miska štvorcová
9.5x9.5x4 cm (d x š x v), 200 ml

béžová antracitová
30046537 30046532
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 21,72 €
3,62 € 3,62 €

Miska okrúhla
15x6.5 cm (Ø x v), 600 ml

béžová antracitová
30046548 30046540
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 58,02 € balenie 58,02 €
9,67 € 9,67 €

Miska okrúhla
18x5 cm (Ø x v), 700 ml

béžová antracitová
30046541 30046530
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 64,62 €
10,77 € 10,77 €

Miska okrúhla
20x9 cm (Ø x v), 1500 ml

béžová antracitová
30046534 30046544
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 66,84 € balenie 66,84 €
16,71 € 16,71 €

Miska okrúhla
26x11.5 cm (Ø x v), 3300 ml

béžová antracitová
30046533 30046531
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 43,10 € balenie 43,10 €
21,55 € 21,55 €

Tanier plytký  
Arona
ks od

538

Servírovacia lopata  
Kelda
ks od

10,

77

 Vzhľad kameňa

Perfektne 
kombinovateľné

s porcelánom
Kelda
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 S
TO

LO
VA

N
IE

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria tanierov Ossora
Naša séria Ossora prekvapí kvalitou a dizajnom. Vďaka vysokému efektnému okraju sa taniere 
uplatnia pri servírovaní mnohých jedál a môžete ich navzájom aj kombinovať. Tak prinesiete na 
stôl vždy nové akcenty.
Materiál: kamenina. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 1025 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Tanier hlboký
21x4 cm (Ø x v) 24x5 cm (Ø x v)
800 ml 1200 ml
30108519 30108520
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 17,58 € balenie 21,98 €
8,79 € 10,99 €

Miska oválna
22.5x11.5x5.5 cm 
(d x š x v)
700 ml
30108517
ks/bal. 3
balenie 29,67 €
9,89 €

Tanier plytký
20 cm (Ø)

béžová šedohnedá
30003425 30003424
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 €

Tanier plytký
27 cm (Ø)

béžová šedohnedá
30003427 30003426
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 66,84 € balenie 66,84 €
16,71 € 16,71 €

Tanier hlboký
21.5x4.5 cm (Ø x v), 300 ml

béžová šedohnedá
30003431 30003430
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 €

Miska okrúhla
8.6x6 cm (Ø x v), 180 ml

béžová šedohnedá
30003432 30003433
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 €

Miska okrúhla
15.5x6.5 cm (Ø x v), 450 ml

béžová šedohnedá
30003435 30003434
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 33,40 € balenie 33,40 €
8,35 € 8,35 €

Hrnček
9x11 cm (Ø x v), 390 ml

béžová šedohnedá
30003429 30003428
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 €

Miska  
Taoqi
ks od

329

Tanier plytký  
Ossora

ks od

9,

56

Novinka

Miska okrúhla
11x3.5 cm (Ø x v) 14.5x4 cm (Ø x v) 18x5.5 cm (Ø x v)
130 ml 310 ml 650 ml
30108523 30108521 30108522
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 19,74 € balenie 21,96 € balenie 14,28 €
3,29 € 5,49 € 7,14 €

Vzhľad ručnej výroby

Podšálka
22.5x1.5 cm (Ø x v)

béžová šedohnedá
30074931 30074930
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 39,56 € balenie 39,56 €
9,89 € 9,89 €

Novinka

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria tanierov Taoqi
Séria Taoqi očarí nepravidelnými okrajmi, ktoré vyzerajú ako ručne robené. Vďaka 
nepravidelným frkancom a ťahom štetca je každý kus originál.
Materiál: kamenina. Hmotnosť hlbokého taniera Ø 24 cm: 1754 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry.
Farba: hnedá/šedá
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Jedna podšálka pre 
všetky veľkosti šálok

 69 častí

Handmade
 VZHĽAD

Tanier plytký  
Alessia
ks od

538

Séria pohárov Nostalgie str. 125

Porcelánová séria Alessia

SELLER
Best
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Tanier plytký
16 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30037013 30037004 30037010
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 32,28 € balenie 32,28 € balenie 32,28 €
5,38 € 5,38 € 5,38 €

Pizza tanier
34 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30036989 30036987 30036988
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 60,69 € balenie 60,69 € balenie 60,69 €
20,23 € 20,23 € 20,23 €

Miska okrúhla
7.5x4.2 cm (Ø x v), 100 ml

béžová tyrkysová šedá
30037000 30036998 30036999
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 21,72 € balenie 21,72 €
3,62 € 3,62 € 3,62 €

Šálka na polievku
11.5x6.5 cm (Ø x v), 450 ml

béžová tyrkysová šedá
30037592 30037594 30037593
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 
107,52 €

balenie 
107,52 €

balenie 
107,52 €

17,92 € 17,92 € 17,92 €

Šálka na kávu
7.5x6.3 cm (Ø x v), 190 ml

béžová tyrkysová šedá
30036984 30036986 30036991
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Oválny podnos
28x22 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
30036985 30036990 30036983
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 53,76 € balenie 53,76 € balenie 53,76 €
17,92 € 17,92 € 17,92 €

Miska okrúhla
15.5x4.6 cm (Ø x v), 450 ml

béžová tyrkysová šedá
30037031 30037032 30037030
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 64,62 € balenie 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

Podšálka na polievku
17 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30037595 30037597 30037596
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Hrnček
7.5x10 cm (Ø x v), 320 ml

béžová tyrkysová šedá
30036971 30036970 30036973
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

Oválny podnos
32.5x25.5 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
30036996 30036994 30036992
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 64,32 € balenie 64,32 € balenie 64,32 €
21,44 € 21,44 € 21,44 €

Miska okrúhla
18.5x5.8 cm (Ø x v), 800 ml

béžová tyrkysová šedá
30037003 30037002 30037008
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 85,74 € balenie 85,74 € balenie 85,74 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

Vrchnák pre šálku na polievku
12.5 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30037598 30037600 30037599
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Kombi podšálka
15.5 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30037034 30037033 30037035
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Tanier plytký
30 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30053612 30053611 30053610
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 66,84 € balenie 66,84 € balenie 66,84 €
16,71 € 16,71 € 16,71 €

Tanier hlboký
23x3.8 cm (Ø x v), 700 ml

béžová tyrkysová šedá
30037024 30037026 30037025
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Tanier hlboký
25x5.6 cm (Ø x v), 1400 ml

béžová tyrkysová šedá
30037017 30037015 30037016
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 78,48 € balenie 78,48 € balenie 78,48 €
13,08 € 13,08 € 13,08 €

Pasta tanier
29.5x5.7 cm (Ø x v), 400 ml

béžová tyrkysová šedá
30036981 30036982 30036980
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 42,87 € balenie 42,87 € balenie 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

Miska kónická
7.9x5 cm (Ø x v), 100 ml

béžová tyrkysová šedá
30036995 30036993 30036997
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

Miska okrúhla
21x6.7 cm (Ø x v), 1300 ml

béžová tyrkysová šedá
30037012 30037006 30037011
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 
100,26 €

balenie 
100,26 €

balenie 
100,26 €

16,71 € 16,71 € 16,71 €

Šálka na espresso
5.5x5.5 cm (Ø x v), 90 ml

béžová tyrkysová šedá
30036975 30036977 30036976
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

Tanier plytký
20.5 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30037009 30037005 30037007
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 42,84 € balenie 42,84 € balenie 42,84 €
7,14 € 7,14 € 7,14 €

Tanier plytký
24 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30037019 30037022 30037023
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Tanier plytký
26 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30037027 30037029 30037028
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 79,14 € balenie 79,14 € balenie 79,14 €
13,19 € 13,19 € 13,19 €

VEGA
Porcelánová séria Alessia
Elegantný tvar a nepravidelné frkance 
dopĺňajú vintage charakter. Praktické:
jedna podšálka pasuje pod všetky 
veľkosti šálok. Všetky šálky aj hrnček sú 
stohovateľné!
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého 
taniera Ø 26 cm: 739 g. Vhodné do 
umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis
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Originál vzorky 
na vyskúšanie:

+421 2 20 70 70 70
Vzorkový servis

VEGA 
Vzorkový 

servis

ro
ky3

Dokúpenie

Porcelánová séria Sidina
Tento porcelán je absolútnym trendom. Naša 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 kombinovať a ponúkajú veľa možností
stolovania.
Materiál: porcelán. 
Hmotnosť plytkého taniera Ø 28 cm: 835 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 3 roky!

Tanier plytký
24 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
10010518 10010608 30001494
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Oválny podnos
24x18 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
10010585 10010612 30001480
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 71,88 € balenie 71,88 € balenie 71,88 €
11,98 € 11,98 € 11,98 €

Tanier plytký
20 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
30108467 30108466 30108464
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 39,54 € balenie 39,54 € balenie 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 €

Podnos hranatý so zaoblenými 
rohami
31x18 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
10006101 10006109 30001483
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 129,30 € balenie 129,30 € balenie 129,30 €
21,55 € 21,55 € 21,55 €

Tanier plytký
28 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
10010519 10010609 30001495
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 85,74 € balenie 85,74 € balenie 85,74 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

Oválny podnos
31x23.5 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
10010586 10010613 30001485
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 93,66 € balenie 93,66 € balenie 93,66 €
15,61 € 15,61 € 15,61 €

Tanier hlboký
21x3.9 cm (Ø x v), 300 ml

béžová tyrkysová šedá
10010583 10010610 30001491
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

Miska okrúhla
13x6.4 cm (Ø x v), 400 ml

béžová tyrkysová šedá
10006105 10006113 30001488
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Miska štvorcová s uškom
7x7x3.5 cm (d x š x v), 80 ml

béžová tyrkysová šedá
30051120 30051121 30051119
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 20,40 € balenie 20,40 € balenie 20,40 €
3,40 € 3,40 € 3,40 €

Mini panvička okrúhla
6.5x2.5 cm (Ø x v), 40 ml

béžová tyrkysová šedá
30051131 30051132 30051133
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 32,88 € balenie 32,88 € balenie 32,88 €
2,74 € 2,74 € 2,74 €

Servírovacia panvica okrúhla
14x5 cm (Ø x v), 350 ml

béžová tyrkysová šedá
30051123 30051125 30051124
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 23,96 € balenie 23,96 € balenie 23,96 €
11,98 € 11,98 € 11,98 €

Tanier plytký  
Sidina
ks od

659

 Porcelán vo výzore 
keramiky

Novinka
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Ďalšie farby na
www.palazzo.sk

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov

Podnos hranatý
27x21 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
10006102 10006110 30001482
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 114,78 € balenie 114,78 € balenie 114,78 €
19,13 € 19,13 € 19,13 €

Tanier hlboký
26x4.5 cm (Ø x v), 500 ml

béžová tyrkysová šedá
10010584 10010611 30001492
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 79,14 € balenie 79,14 € balenie 79,14 €
13,19 € 13,19 € 13,19 €

Podnos hranatý
35x16 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
30003412 30003415 30003413
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 31,22 € balenie 31,22 € balenie 31,22 €
15,61 € 15,61 € 15,61 €

Miska kónická
6x4.5 cm (Ø x v), 50 ml

béžová tyrkysová šedá
10006106 10006114 30001484
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 21,72 € balenie 21,72 €
3,62 € 3,62 € 3,62 €

Servírovacia panvica okrúhla
16.5x6.5 cm (Ø x v), 600 ml

béžová tyrkysová šedá
30051128 30051130 30051129
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 28,58 € balenie 28,58 € balenie 28,58 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

Miska kónická
9x7 cm (Ø x v), 230 ml

béžová tyrkysová šedá
10006107 10006115 30001486
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Šálka na kávu
9.5x5.5 cm (Ø x v), 200 ml

béžová tyrkysová šedá
10010588 10010615 30001493
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 39,54 € balenie 39,54 € balenie 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 €

Miska kónická
11.7x8.3 cm (Ø x v), 400 ml

béžová tyrkysová šedá
30051118 30051117 30051122
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 39,54 € balenie 39,54 € balenie 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 €

Podšálka na kávu
16 cm (Ø)

béžová tyrkysová šedá
10010589 10010616 30001479
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 30,96 € balenie 30,96 € balenie 30,96 €
5,16 € 5,16 € 5,16 €

Miska oválna
11x7x2.7 cm (d x š x v), 75 ml

béžová tyrkysová šedá
10006108 10006116 30001481
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

Hrnček
7.5x10 cm (Ø x v), 260 ml

béžová tyrkysová šedá
10010587 10010614 30001490
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

Podnos hranatý
35x26 cm (d x š)

béžová tyrkysová šedá
30003416 30003419 30003417
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 48,38 € balenie 48,38 € balenie 48,38 €
24,19 € 24,19 € 24,19 €
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria tanierov Palana
Naša 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.
Materiál: kamenina. Hmotnosť plytkého taniera Ø 26.5 cm: 970 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Tanier plytký
23.5 cm (Ø), 13.5 cm (Ø vnútro)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003266 30003260 30003264
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Podnos
31x16.5x3.2 cm (d x š x v)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003268 30003272 30003274
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 28,58 € balenie 28,58 € balenie 28,58 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

Podšálka na espresso
12.4 cm (Ø), 3.8 cm (Ø vnútro)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30026364 30026365 30026366
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 21,72 € balenie 21,72 €
3,62 € 3,62 € 3,62 €

Tanier plytký
26.5 cm (Ø), 17 cm (Ø vnútro)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003267 30003262 30003265
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 85,74 € balenie 85,74 € balenie 85,74 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

Miska
15x8.8 cm (Ø x v), 950 ml

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003276 30003280 30003282
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 64,62 € balenie 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

Šálka na kávu
9.3x6.8 cm (Ø x v), 240 ml

šedá tyrkysová pastelová zelená
30026369 30026370 30026371
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Tanier hlboký
24x4 cm (Ø x v), 200 ml, 11 cm (Ø vnútro)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003284 30003286 30003287
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 64,62 € balenie 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

Miska
29.5x8 cm (Ø x v), 2250 ml

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003277 30003281 30003283
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
kus 17,92 € kus 17,92 € kus 17,92 €
17,92 € 17,92 € 17,92 €

Podšálka na kávu
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (Ø vnútro)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30026375 30026376 30026377
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

Podnos
21x13x2.1 cm (d x š x v)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003269 30003273 30003275
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Šálka na espresso
6.8x6.1 cm (Ø x v), 120 ml

šedá tyrkysová pastelová zelená
30026372 30026373 30026374
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

Hrnček
8.5x10.5 cm (Ø x v), 300 ml

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003257 30003261 30003263
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

Tanier plytký  
Palana
ks od

956
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Tanier plytký  
Nano
ks od

989

Novinka
VEGA 

Vzorkový 
servis

Porcelánová séria tanierov Laja
Taniere a misky s jemným špirálovým vzorom 
v trendových farbách.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera 
Ø 27 cm: 652 g. Vhodné do umývačky riadu a 
do mikrovlnnej rúry!

Tanier plytký
18.5 cm (Ø), 12 cm (Ø vnútro)

azúrová šedá pastelová zelená
30048095 30048128 30048124
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 17,76 € balenie 17,76 €
2,96 € 2,96 € 2,96 €

Tanier plytký
21 cm (Ø), 14.3 cm (Ø vnútro)

azúrová šedá pastelová zelená
30048125 30048106 30048127
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 25,68 € balenie 25,68 € balenie 25,68 €
4,28 € 4,28 € 4,28 €

Tanier plytký
25 cm (Ø), 16.3 cm (Ø vnútro)

azúrová šedá pastelová zelená
30048123 30048092 30048103
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 32,28 € balenie 32,28 € balenie 32,28 €
5,38 € 5,38 € 5,38 €

Tanier hlboký
23x5 cm (Ø x v), 800 ml

azúrová šedá pastelová zelená
30048129 30048126 30048108
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 32,28 € balenie 32,28 € balenie 32,28 €
5,38 € 5,38 € 5,38 €

Miska
14x4.5 cm (Ø x v), 320 ml

azúrová šedá pastelová zelená
30051099 30051097 30051098
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

Tanier plytký
27 cm (Ø), 17.8 cm (Ø vnútro)

azúrová šedá pastelová zelená
30048113 30048098 30048111
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 43,50 € balenie 43,50 € balenie 43,50 €
7,25 € 7,25 € 7,25 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria tanierov Nano
Séria očarí trendovými farbami. Taniere, podnosy a misky majú nepravidelné okraje, ktoré vyzerajú ako ručne robené. Sú 
výborným podkladom pre servírovanie jedál. Vďaka reaktívnej glazúre je každý kus jedinečný. Dve trendové farby viete 
navzájom pekne kombinovať.
Materiál: kamenina. Hmotnosť plytkého taniera Ø 26,5 cm: 970 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Hrnček
8.5x10.5 cm (Ø x v), 300 ml

zelená čierna
30109468 30109466
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 49,44 € balenie 49,44 €
8,24 € 8,24 €

Podnos
21x13x1 cm (d x š x v)

zelená čierna
30109441 30109440
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 65,94 € balenie 65,94 €
10,99 € 10,99 €

Tanier plytký
23.5 cm (Ø), 13.5 cm (Ø vnútro)

zelená čierna
30109434 30109436
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 59,34 € balenie 59,34 €
9,89 € 9,89 €

Podnos
31x16.5x3.2 cm (d x š x v)

zelená čierna
30109442 30109443
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 30,78 € balenie 30,78 €
15,39 € 15,39 €

Tanier plytký
26.5 cm (Ø), 17 cm (Ø vnútro)

zelená čierna
30109437 30109435
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 85,74 € balenie 85,74 €
14,29 € 14,29 €

Miska
15x8.8 cm (Ø x v), 950 ml

zelená čierna
30109458 30109457
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 65,94 € balenie 65,94 €
10,99 € 10,99 €

Miska
29.5x8 cm (Ø x v), 2250 ml

zelená čierna
30109455 30109459
ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,89 € 20,89 €

Tanier hlboký
24x4 cm (Ø x v), 200 ml

zelená čierna
30109444 30109439
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 65,94 € balenie 65,94 €
10,99 € 10,99 €

Podšálka na espresso
12.4 cm (Ø), 3.8 cm (Ø vnútro)

zelená čierna
30109451 30109450
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,04 € balenie 23,04 €
3,84 € 3,84 €

Šálka na kávu
9.3x6.8 cm (Ø x v), 240 ml

zelená čierna
30109464 30109462
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 36,24 € balenie 36,24 €
6,04 € 6,04 €

Podšálka na kávu
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (Ø vnútro)

zelená čierna
30109448 30109447
 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 29,64 € balenie 29,64 €
4,94 € 4,94 €

Šálka na espresso
6.8x6.1 cm (Ø x v), 120 ml

zelená čierna
30109453 30109454
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 29,64 € balenie 29,64 €
4,94 € 4,94 €
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Tanier plytký
21 cm (Ø) 25 cm (Ø) 28 cm (Ø)
30026681 30026682 30026695
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 42,84 € balenie 57,36 € balenie 47,92 €
7,14 € 9,56 € 11,98 €

Oválny podnos
29x21.5 cm (d x š) 36x26 cm (d x š)
30026689 30026686
ks/bal. 3 ks/bal. 2
balenie 53,76 € balenie 43,10 €
17,92 € 21,55 €

Miska okrúhla
16x6.4 cm (Ø x v) 20.5x9 cm (Ø x v)
700 ml 1500 ml
30026690 30026688
ks/bal. 4 ks/bal. 3
balenie 33,40 € balenie 29,01 €
8,35 € 9,67 €

Tanier hlboký
21x5 cm (Ø x v)
1000 ml
30026680
ks/bal. 4
balenie 33,40 €
8,35 €

Šálka na espresso
6.5x4.6 cm (Ø x v)
90 ml
30026694
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Šálka na kávu
8.5x6 cm (Ø x v)
200 ml
30026691
ks/bal. 6
balenie 35,58 €
5,93 €

Hrnček
8.5x10.4 cm (Ø x v)
300 ml
30101868
ks/bal. 6
balenie 43,50 €
7,25 €

Podšálka pod hrn-
ček/ šálku na kávu
14 cm (Ø)
30026684
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Podšálka pod misku 
16x6.4 cm
22.5x2 cm (Ø x v)
30074955
ks/bal. 4
balenie 27,68 €
6,92 €

Podšálka na espresso
11.5 cm (Ø)
30026692
ks/bal. 6
balenie 17,76 €
2,96 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Limaro
V modernom dizajne. Optickým pútačom tanierov a podnosov je aj farebný okraj.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 25 cm: 657 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry.
Farba: hnedá

Tanier plytký  
Limaro
ks od

7,

14

Novinka
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Purior
Porcelánová séria Purior upúta svojim nepravidelným 
tvarom. Aj prírodné odtiene farieb podčiarknu celkový dojem. 
Dostupná je v dvoch farebných variantách.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera 26x24 cm: 623 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 

Tanier plytký  
Purior
ks od

956

Tanier plytký
18.5x17x2.5 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030714 30030715
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 €

Podnos
20x10.5x2.3 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030688 30030689
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 €

Podnos
40x21x3.8 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030700 30030697
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 50,13 € balenie 50,13 €
16,71 € 16,71 €

Šálka na espresso
6.5x4.5 cm (Ø x v), 100 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030686 30030682
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 €

Tanier plytký
26x24x3.2 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030708 30030709
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 47,92 € balenie 47,92 €
11,98 € 11,98 €

Podnos
30.5x16x2.6 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030706 30030702
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 79,14 € balenie 79,14 €
13,19 € 13,19 €

Miska
8.3x7.8x4.2 cm (d x š x v), 40 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030710 30030711
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 57,96 € balenie 57,96 €
4,83 € 4,83 €

Podšálka na espresso
12.5x11x2.1 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030692 30030693
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 22,38 € balenie 22,38 €
3,73 € 3,73 €

Tanier plytký
31x29x3.7 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030712 30030713
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 46,50 € balenie 46,50 €
15,50 € 15,50 €

Podnos
35.5x11.5x2.6 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030698 30030705
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 57,16 € balenie 57,16 €
14,29 € 14,29 €

Miska
15.8x14.8x7 cm (d x š x v), 330 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030699 30030703
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 €

Šálka na kávu
8.5x6 cm (Ø x v), 200 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030685 30030683
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 €

Tanier hlboký
18.5x17x4.9 cm (d x š x v), 350 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030722 30030723
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 64,62 €
10,77 € 10,77 €

Podnos
35.5x18.5x3.4 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030694 30030696
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 62,44 € balenie 62,44 €
15,61 € 15,61 €

Miska
21x19x9.2 cm (d x š x v), 900 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030701 30030707
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 33,40 € balenie 33,40 €
8,35 € 8,35 €

Hrnček
8.5x10.4 cm (Ø x v), 300 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030687 30030684
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 43,50 € balenie 43,50 €
7,25 € 7,25 €

Miska
26x24.5x11.7 cm (d x š x v), 1800 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030695 30030704
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 42,87 € balenie 42,87 €
14,29 € 14,29 €

Podšálka pod kávu/hrnček
15.5x14x2.3 cm (d x š x v)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030690 30030691
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 32,28 € balenie 32,28 €
5,38 € 5,38 €

Tanier hlboký
24.5x22x6 cm (d x š x v), 800 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030724 30030725
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 26,38 € balenie 26,38 €
13,19 € 13,19 €

 Všestranne kombinovateľné
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Mixor
Pri tejto sérii môžete všetky časti ľubovoľne kombinovať – 
nezáleží na farbe ani dekore.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 668 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Tanier plytký  
Mixor
ks od

3,

62

Tanier plytký
21 cm (Ø)

biela biela/modrá modrá/biela
30026755 30026776 30031067
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
3,62 € 5,93 € 5,93 €

Tanier plytký
27 cm (Ø)

biela biela/modrá biela/modrá
30026756 30026775 30031068
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 36,90 € balenie 50,76 € balenie 50,76 €
6,15 € 8,46 € 8,46 €

Tanier plytký
31 cm (Ø)

biela biela/modrá biela/modrá
30026754 30026774 30031078
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 52,76 € balenie 62,44 € balenie 62,44 €
13,19 € 15,61 € 15,61 €

Tanier hlboký
20x3.8 cm (Ø x v), 600 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026757 30032946 30031168
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
3,62 € 5,93 € 5,93 €

Miska
13x5.7 cm (Ø x v), 470 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026758 30027759 30031243
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
4,83 € 5,93 € 5,93 €

Podšálka na espresso
12 cm (Ø)

biela biela/modrá modrá/biela
30026770 30030991 30031325
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,16 € balenie 14,46 € balenie 14,46 €
1,86 € 2,41 € 2,41 €

Podšálka na kávu
15 cm (Ø)

biela biela/modrá modrá/biela
30026766 30030996 30031415
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 22,38 € balenie 22,38 €
2,41 € 3,73 € 3,73 €

Šálka na espresso
6.2x5.5 cm (Ø x v), 100 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026759 30027952 30031328
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 21,72 € balenie 21,72 €
2,41 € 3,62 € 3,62 €

Šálka na kávu
9.5x5.5 cm (Ø x v), 220 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026763 30030971 30031327
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
2,96 € 4,83 € 4,83 €

Hrnček
8.7x10 cm (Ø x v), 280 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026764 30031060 30031642
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 25,68 € balenie 32,28 € balenie 32,28 €
4,28 € 5,38 € 5,38 €

 Nespočetné množstvo kombinácií
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Originálny

VINTAGE-VZHĽAD

Tanier plytký  
Fungio
ks od

8 ,

35

Tanier plytký
17 cm (Ø) 21.5 cm (Ø) 24 cm (Ø) 27 cm (Ø)
30037543 30037571 30037573 30037572
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 50,10 € balenie 58,02 € balenie 64,62 € balenie 47,92 €
8,35 € 9,67 € 10,77 € 11,98 €

Podnos hranatý
27x14 cm (d x š)
30037534
ks/bal. 3
balenie 32,31 €
10,77 €

Miska kónická
10.5x4.2 cm (Ø x v)
150 ml
30037540
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Podšálka na 
espresso
11.5 cm (Ø)
30037533
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Podšálka 
na kávu
14 cm (Ø)
30037542
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

Šálka na espresso
6x5.5 cm (Ø x v)
100 ml
30037539
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Šálka na kávu
8x7.5 cm (Ø x v)
200 ml
30037535
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Hrnček
10x7.8 cm (Ø x v)
300 ml
30037536
ks/bal. 6
balenie 35,58 €
5,93 €

Miska kónická
14x4.7 cm (Ø x v) 16.5x4.8 cm (Ø x v)
320 ml 480 ml
30037532 30037541
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 43,50 €
5,93 € 7,25 €

Miska okrúhla
10x5 cm (Ø x v) 12.5x6.2 cm (Ø x v)
220 ml 430 ml
30037537 30037538
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 35,58 €
4,83 € 5,93 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Fungio
Porcelánová séria v trendovom vintage výzore. Biela s dekoratívnym čiernym okrajom. Vďaka nepravidelným frkancom je každý kus originál.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 795 g. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela/čierna

Od pohára až po 
kompletné vybavenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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Tanier plytký
16.5x2 cm (Ø x v) 21x2.5 cm (Ø x v) 25x3 cm (Ø x v) 28x3 cm (Ø x v)
30047655 30047624 30047656 30047631
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 25,68 € balenie 43,50 € balenie 38,68 € balenie 47,92 €
4,28 € 7,25 € 9,67 € 11,98 €

Miska hranatá
17.5x12x3.5 cm (d x š x v) 23.5x15x5 cm (d x š x v)
400 ml 1000 ml
30047633 30047658
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 19,32 € balenie 33,40 €
4,83 € 8,35 €

Servírovacia miska hranatá
33x18.5x2.5 cm (d x š x v) 30x20x3 cm (d x š x v)
800 ml 1200 ml
30047650 30047657
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 26,38 € balenie 23,96 €
13,19 € 11,98 €

Miska okrúhla
12x4 cm (Ø x v) 14x5 cm (Ø x v)
320 ml 500 ml
30108454 30108455
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 16,44 € balenie 17,56 €
2,74 € 4,39 €

Miska kónická
14.5x7 cm (Ø x v)
600 ml
30047645
ks/bal. 4
balenie 26,80 €
6,70 €

Miska okrúhla
18x6.5 cm (Ø x v)
1200 ml
30108456
ks/bal. 3
balenie 19,77 €
6,59 €

Servírovacia miska štvorcová
18x18x3 cm (d x š x v)
700 ml
30047648
ks/bal. 4
balenie 33,40 €
8,35 €

Šálka na kávu Podšálka na kávu Hrnček
9x7 cm (Ø x v) 14.5 cm (Ø) 10x8 cm (Ø x v)
250 ml 30047620 400 ml
30047626 ks/bal. 4 30047652
ks/bal. 4 balenie 14,92 € ks/bal. 4
balenie 14,92 € 3,73 € balenie 19,32 €
3,73 € 4,83 €

Miska
9x4 cm (Ø x v)
180 ml
30108453
ks/bal. 12
balenie 21,00 €
1,75 €

Soľnička Korenička
6x8 cm (Ø x v) 6x8 cm (Ø x v)
30047629 30047643
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 9,64 € balenie 9,64 €
2,41 € 2,41 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Liron
Porcelánová séria v retro dizajne. Pre dosiahnutie vintage 
charakteru porcelánu majú všetky časti tejto série miesta 
s akoby odlúpnutou časťou alebo okrajom. Malé vedierko s 
odnímateľným uškom z umelej hmoty je všestranne použiteľné, 
môžete ho využiť napríklad ako stolový odpadkový kôš.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 28 cm: 811 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: krémová/čierna

Tanier plytký  
Liron
ks od

428

Novinka

Novinka

Novinka Novinka
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Tanier plytký
20.5 cm (Ø) 26.5 cm (Ø)
12 cm (Ø vnútro) 17.5 cm (Ø vnútro)
30108441 30108442
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 43,96 € balenie 57,16 €
10,99 € 14,29 €

Oválny podnos
35x26.5 cm (d x š)
30108443
ks/bal. 4
balenie 109,96 €
27,49 €

Tanier hlboký
23.5x3.4 cm (Ø x v)
300 ml
30108440
ks/bal. 4
balenie 48,36 €
12,09 €

Miska
18x7 cm (Ø x v)
1200 ml
30108444
ks/bal. 4
balenie 39,56 €
9,89 €

Šálka na kávu
10x6 cm (Ø x v)
340 ml
30108446
ks/bal. 4
balenie 23,72 €
5,93 €

Hrnček
9x9 cm (Ø x v)
380 ml
30108447
ks/bal. 4
balenie 32,96 €
8,24 €

Kombi podšálka
15.5 cm (Ø)
5.5 cm (Ø vnútro)
30108445
ks/bal. 4
balenie 21,08 €
5,27 €

Kanvička
16x8x7.5 cm (šxØxv) 20x10.5x9.5 cm (šxØxv)
280 ml 630 ml
30108459 30108460
ks/bal. 4 ks/bal. 3
balenie 26,36 € balenie 26,37 €
6,59 € 8,79 €

Cukornička s vrchnákom Nálievka
8x12 cm (Ø x v) 7.5x9 cm (Ø x v)
200 ml 250 ml
30051062 30047637
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 35,58 € balenie 21,52 €
5,93 € 5,38 €

Kanvica Vedierko
15x21 cm (Ø x v) 10x9 cm (Ø x v)
1800 ml 400 ml
30047635 30047640
ks/bal. 1 ks/bal. 4
17,92 € balenie 19,32 €

4,83 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Aranda
Porcelánová séria Aranda očarí svojim zvláštnym dizajnom. Servírovanie na tomto porceláne dostane nádych orientu. Rôzne časti 
tejto série môžete navzájom veľmi pekne kombinovať a hosťom tak ponúknuť vždy nový zážitok!
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 26.5 cm: 640 g 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: modrá

Tanier plytký  
Aranda

ks od

10,

99
Novinka

Novinka Novinka
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Tanier plytký
17 cm (Ø) 19 cm (Ø) 21 cm (Ø) 24 cm (Ø) 26 cm (Ø) 28 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12 cm  
(Ø vnútro)

13.8 cm 
(Ø vnútro)

15 cm 
(Ø vnútro)

17 cm 
(Ø vnútro)

18.5 cm 
(Ø vnútro)

19.8 cm 
(Ø vnútro)

23.3 cm 
(Ø vnútro)

10082959 10082960 10082961 30038390 10082962 10082963 10082964
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 12,48 € balenie 14,46 € balenie 15,12 € balenie 17,76 € balenie 19,74 € balenie 25,68 € balenie 37,56 €
2,08 € 2,41 € 2,52 € 2,96 € 3,29 € 4,28 € 6,26 €

Podšálka pod polievku/
kávu s mliekom
17 cm (Ø)
6.8 cm (Ø vnútro)
10082967
ks/bal. 6
balenie 12,48 €
2,08 €

Kombi podšálka oválna
23.5x19 cm (d x š)
30038745
ks/bal. 4
balenie 33,40 €
8,35 €

Pasta tanier
27x5 cm (Ø x v) 33x6 cm (Ø x v)
550 ml 900 ml
30038755 30038746
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 29,00 € balenie 43,08 €
7,25 € 10,77 €

Šálka na polievku
9.9x6.5 cm (Ø x v)
300 ml
10082966
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Nálievka bez uška
4.5x4.5 cm (Ø x v) 8x7 cm (Ø x v)
30 ml 150 ml
10082977 10082978
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 13,80 € balenie 16,44 €
2,30 € 2,74 €

Kanvica na kávu s vrchnákom
9.2x15 cm (Ø x v) 10x16 cm (Ø x v)
500 ml 650 ml
10082975 10082974
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 29,00 € balenie 33,40 €
7,25 € 8,35 €

Nálievka s uškom
8x10 cm (Ø x v)
300 ml
10082979
ks/bal. 6
balenie 24,36 €
4,06 €

Kanvica na čaj s vrchnákom
12x10.5 cm (Ø x v)
400 ml
30038749
ks/bal. 2
balenie 23,96 €
11,98 €

Šálka na čaj
10x4.6 cm (Ø x v)
250 ml
30038742
ks/bal. 6
balenie 17,76 €
2,96 €

Šálka na kávu s mliekom
10x6.3 cm (Ø x v)
300 ml
10082972
ks/bal. 6
balenie 16,44 €
2,74 €

Pizza tanier
31 cm (Ø) 34 cm (Ø)
30038743 30038754
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 29,00 € balenie 36,04 €
7,25 € 9,01 €

Oválny podnos
23.5x19 cm (d x š) 29x23.5 cm (d x š) 34x27 cm (d x š)
10082985 10082986 10082987
ks/bal. 4 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 18,88 € balenie 41,52 € balenie 33,40 €
4,72 € 6,92 € 8,35 €

Tanier hlboký
23x3.7 cm (Ø x v)
300 ml
10082965
ks/bal. 6
balenie 19,74 €
3,29 €

Miska okrúhla
7.2x4 cm (Ø x v) 10.3x6 cm (Ø x v) 11x5 cm (Ø x v)
100 ml 300 ml 400 ml
30038744 10082980 30038757
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 10,52 € balenie 22,38 €
2,41 € 2,63 € 3,73 €

Omáčnik oválny
9x17.5x7.5 cm (d x š x v)
500 ml
10082983
ks/bal. 4
balenie 29,00 €
7,25 €

Podšálka omáčnik
23.5x19 cm (d x š)
10082984
ks/bal. 4
balenie 21,08 €
5,27 €

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Porcelánová séria Base
Base je perfektný základ vášho vkusne prestretého stola, pri ktorom je menej viac. Hladký, nadčasový tvar vám prenechá veľa 
miesta na zaujímavé dekorácie. So sériou Base sa nemôžete pomýliť a veľa rokov vám bude dobre slúžiť.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 26 cm: 757 g. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela
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Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Podšálka na espresso
12.5 cm (Ø)
3.3 cm (Ø vnútro)
10082971
ks/bal. 6
balenie 7,86 €
1,31 €

Podšálka pod hrnček/kávu
15 cm (Ø)
4.4 cm (Ø vnútro)
10082969
ks/bal. 6
balenie 11,16 €
1,86 €

Zapekacia misa oválna
18x13.6x4 cm  
(d x š x v)

22.5x17x4 cm  
(d x š x v)

25.5x18.7x4 cm 
(d x š x v)

450 ml 750 ml 950 ml
30038759 30038756 30038758
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 38,68 € balenie 47,92 € balenie 28,58 €
9,67 € 11,98 € 14,29 €

Cukornička s vrchnákom
8.6x7 cm (Ø x v)
220 ml
10082976
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Šálka na espresso
6x5.5 cm (Ø x v)
100 ml
10082970
ks/bal. 6
balenie 9,84 €
1,64 €

Šálka na kávu
8x6 cm (Ø x v)
200 ml
10082968
ks/bal. 6
balenie 12,48 €
2,08 €

Hrnček
8x9 cm (Ø x v)
300 ml
10082973
ks/bal. 6
balenie 13,14 €
2,19 €

Soľnička
4.5x5 cm (Ø x v)
10082988
ks/bal. 6
balenie 11,82 €
1,97 €

Pohár na vajíčka plytký
12 cm (Ø)
10082990
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Pohár na vajíčka vysoký
4.7x3.9 cm (Ø x v)
30038741
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Korenička
4.5x5 cm (Ø x v)
10082989
ks/bal. 6
balenie 11,82 €
1,97 €

Miska kónická
16x6 cm (Ø x v) 19.5x7 cm (Ø x v) 23x8.5 cm (Ø x v) 25.5x10 cm (Ø x v)
600 ml 1000 ml 1700 ml 2600 ml
30108163 30108164 30108166 30108165
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 32,94 € balenie 23,72 € balenie 13,18 € balenie 15,38 €
5,49 € 5,93 € 6,59 € 7,69 €

Miska okrúhla
18x7 cm (Ø x v) 22x8 cm (Ø x v)
1300 ml 2000 ml
10082981 10082982
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 9,44 € balenie 11,64 €
4,72 € 5,82 €

Tanier plytký  
Base
ks od

2,

08

Novinka
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Tanier plytký
18 cm (Ø) 22 cm (Ø) 23.5 cm (Ø) 26 cm (Ø) 28.5 cm (Ø) 32 cm (Ø)
11.4 cm  
(Ø vnútro)

13.8 cm  
(Ø vnútro) 

15.5 cm  
(Ø vnútro)

16.6 cm  
(Ø vnútro) 

18.3 cm  
(Ø vnútro)

21.6 cm  
(Ø vnútro)

10013160 10013161 30056111 10013162 10013163 10013164
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 28,32 € balenie 40,20 € balenie 46,14 € balenie 50,10 € balenie 63,30 € balenie 71,68 €
4,72 € 6,70 € 7,69 € 8,35 € 10,55 € 17,92 €

Podšálka na 
polievku
17 cm (Ø)
5.8 cm (Ø vnútro)
10013175
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Podšálka na 
espresso
12 cm (Ø)
3.5 cm (Ø vnútro)
10013170
ks/bal. 6
balenie 18,42 €
3,07 €

Podšálka/
omáčnik 
24.5x19.5 cm (d x š)
9.3 cm (Ø vnútro)
10013197
ks/bal. 4
balenie 25,48 €
6,37 €

Oválny podnos
25x21.5 cm (d x š) 27x23 cm (d x š) 31.5x26.5 cm (d x š)
30056114 10013195 10013177
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 39,56 € balenie 45,72 € balenie 31,00 €
9,89 € 11,43 € 15,50 €

Tanier hlboký
24.5x4 cm (Ø x v)
340 ml
10013165
ks/bal. 6
balenie 52,74 €
8,79 €

Pohár na  
vajíčka
6x3.5 cm (Ø x v)
10013200
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Miska
13x4.5 cm (Ø x v) 10.5x6 cm (Ø x v)
260 ml 300 ml
10013193 30056110
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 27,66 € balenie 29,64 €
4,61 € 4,94 €

Šálka na 
polievku
11x6 cm (Ø x v)
330 ml
10013174
ks/bal. 6
balenie 43,50 €
7,25 €

Šálka na espresso
6x6 cm (Ø x v) 7x5 cm (Ø x v)
100 ml 120 ml
10013169 30056115
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 21,72 €
3,62 € 3,62 €

Šálka 
na kávu
7.4x7 cm (Ø x v)
200 ml
10013167
ks/bal. 6
balenie 31,62 €
5,27 €

Šálka 
na kávu
8.7x6.7 cm (Ø x v)
200 ml
10013166
ks/bal. 6
balenie 34,92 €
5,82 €

Šálka na 
cappuccino
9x7 cm (Ø x v)
250 ml
10013191
ks/bal. 6
balenie 38,22 €
6,37 €

Omáčnik 
oválny
19x10.5x7.7 cm (d x š x v)
650 ml
10013196
ks/bal. 4
balenie 43,08 €
10,77 €

Terina s  
vrchnákom
24.5x20 cm (Ø x v)
2800 ml
10013198
ks/bal. 1
59,39 €

Miska okrúhla
17x7 cm (Ø x v) 20x8 cm (Ø x v) 22x9 cm (Ø x v) 24x10 cm (Ø x v)
1000 ml 1200 ml 2350 ml 2700 ml
30056108 10013194 30056109 10013176
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 32,96 € balenie 37,36 € balenie 24,18 € balenie 27,70 €
8,24 € 9,34 € 12,09 € 13,85 €

VEGA
Porcelánová séria Pallais
Zvlnený okraj taniera a neviditeľný prechod uška na šálkach a kanviciach vytvárajú harmonický 
dojem. Porcelánovú sériu Pallais so svojou vydarenou kompozíciou môžete získať exkluzívne iba 
u nás. Obzvlášť pekný biely odtieň podčiarkne eleganciu vášho perfektne prestretého stola.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 26 cm: 653 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

ro
ko

v10
Dokúpenie

Soľnička
5x13.5 cm (Ø x v)
30056135
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Korenička
5x13.5 cm (Ø x v)
30056136
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Tanier plytký  
Pallais
ks od

472

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Novinka
Novinka

Novinka

Novinka Novinka Novinka

Novinka

Novinka

Vzorkový 
servis
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Tanier plytký
16x2.1 cm (Ø x v) 22x2.5 cm (Ø x v) 25x3 cm (Ø x v) 27x3.3 cm (Ø x v) 28.5x3.9 cm (Ø x v)
10013858 10013859 10081763 10081764 10013860
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 27,66 € balenie 33,60 € balenie 48,12 € balenie 56,70 € balenie 40,88 €
4,61 € 5,60 € 8,02 € 9,45 € 10,22 €

Podšálka káva/
cappuccino/
hrnček
15.5 cm (Ø)
4.1 cm (Ø vnútro)
10013168
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Kombi 
podšálka
23.5x19 cm (d x š)
4 cm (Ø vnútro)
30056117
ks/bal. 6
balenie 36,90 €
6,15 €

Miska
12x7.5 cm (Ø x v)
480 ml
10013863
ks/bal. 6
balenie 30,96 €
5,16 €

Tanier hlboký
22x4.9 cm (Ø x v) 33.5x4.8 cm (Ø x v)
810 ml 2035 ml
10013861 10013862
ks/bal. 6 ks/bal. 2
balenie 43,50 € balenie 40,24 €
7,25 € 20,12 €

Nálievka bez uška
3.5x5.5 cm (Ø x v) 5.5x8 cm (Ø x v)
40 ml 150 ml
30056113 30056112
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 26,34 € balenie 46,14 €
4,39 € 7,69 €

Šálka na čaj
10x5.5 cm (Ø x v)
200 ml
30056116
ks/bal. 6
balenie 34,92 €
5,82 €

Hrnček

7.5x10 cm (Ø x v)
320 ml
10013192
ks/bal. 6
balenie 33,60 €
5,60 €

Nálievka 
s uškom
6.2x11 cm (Ø x v)
280 ml
10013173
ks/bal. 2
balenie 17,58 €
8,79 €

Cukornička s 
vrchnákom
9.5x10 cm (Ø x v)
250 ml
10013172
ks/bal. 2
balenie 21,54 €
10,77 €

Kanvica na kávu 
s vrchnákom
8x21 cm (Ø x v)
550 ml
10013171
ks/bal. 2
balenie 32,98 €
16,49 €

Kanvica na čaj s 
vrchnákom
5x9 cm (Ø x v)
500 ml
30056118
ks/bal. 2
balenie 32,98 €
16,49 €

Svietnik
5x10 cm (Ø x v)
10013202
ks/bal. 6
balenie 27,66 €
4,61 €

Váza
6x14 cm (Ø x v)
10013204
ks/bal. 6
balenie 35,58 €
5,93 €

Miska
16x5.3 cm (Ø x v) 22x10 cm (Ø x v) 27.5x12 cm (Ø x v)
550 ml 2000 ml 4000 ml
10013864 10013865 10013866
ks/bal. 6 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 39,54 € balenie 25,50 € balenie 40,46 €
6,59 € 12,75 € 20,23 €

VEGA
Porcelánová séria Ovalize
Táto séria pritiahne pohľady vašich hostí! Náš avantgardný porcelán Ovalize je dobrým 
príkladom. Organické tvary namiesto zvyčajných rovných línií tvoria pri šálkach, tanieroch a 
miskách pekný kontrast.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 830 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

ro
ko

v10
Dokúpenie

Tanier plytký  
Ovalize

ks od

461

Novinka

Novinka Novinka Novinka

Novinka

Vzorkový 
servis
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Tanier plytký
16 cm (Ø) 19 cm (Ø) 21 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
10013210 10013211 10013212 10013213 10013214 10013215
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 29,64 € balenie 34,92 € balenie 37,56 € balenie 50,76 € balenie 65,94 € balenie 64,20 €
4,94 € 5,82 € 6,26 € 8,46 € 10,99 € 16,05 €

Tanier plytký oválny
15x12.5 cm (d x š) 19x15 cm (d x š)
10012919 10013227
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 27,66 € balenie 30,30 €
4,61 € 5,05 €

Podnos hranatý
29x20.5 cm (d x š) 36x13.5 cm (d x š)
10012921 10012922
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 64,65 € balenie 60,69 €
21,55 € 20,23 €

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Porcelánová séria Contrast
Rozsiahla porcelánová séria ponúka nekonečné množstvo možností kombinovania a prezentácie 
jedál.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 720 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

Tanier hlboký
19x4.4 cm (Ø x v) 23x4.7 cm (Ø x v)
500 ml 800 ml
10013216 10013217
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 43,50 € balenie 51,42 €
7,25 € 8,57 €

Miska
8x2.4 cm (Ø x v)
20 ml
10013228
ks/bal. 6
balenie 19,74 €
3,29 €

Miska bez výrezu
10x2.9 cm (Ø x v)
110 ml
10013229
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Miska okrúhla 
vysoká
8x12 cm (Ø x v)
85 ml
10013221
ks/bal. 4
balenie 31,20 €
7,80 €

Hrnček bez uška
7x4.5 cm (Ø x v) 9x6.5 cm (Ø x v)
100 ml 190 ml
10013231 10013223
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 19,74 € balenie 25,02 €
3,29 € 4,17 €

Šálka na kávu
9x6.5 cm (Ø x v)
160 ml
10082476
ks/bal. 6
balenie 32,94 €
5,49 €

Šálka na 
cappuccino
9.5x7.1 cm (Ø x v)
210 ml
10082477
ks/bal. 6
balenie 37,56 €
6,26 €

Hrnček s uškom
9.2x9.2 cm (Ø x v)
300 ml
10082487
ks/bal. 6
balenie 38,88 €
6,48 €

Podšálka pod 
espresso/hrnček
12 cm (Ø)
10082491
ks/bal. 6
balenie 28,32 €
4,72 €

Podšálka pod kávu/ 
hrnček/cappuccino
16 cm (Ø)
10082490
ks/bal. 6
balenie 30,30 €
5,05 €

Šálka na espresso
6.8x5.5 cm (Ø x v)
90 ml
10082486
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Podnos hranatý 
vysoký
28x15x3.2 cm (d x š x v)
10013230
ks/bal. 3
balenie 60,69 €
20,23 €

Tanier plytký  
Contrast

ks od

494

Od pohára až po 
kompletné vybavenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Misky Contrast str. 59
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Kiara
Jemne vyvýšený reliéf tejto porcelánovej série podčiarkne klasický štýl vo vašom podniku. Kiara 
je ideálny porcelán pre všetkých, ktorí hľadajú jednoduchú eleganciu.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 850 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

Tanier plytký
19 cm (Ø) 22.5 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 30.5 cm (Ø)
13.5 cm 
(Ø vnútro)

16.5 cm 
(Ø vnútro)

18.5 cm 
(Ø vnútro)

19.6 cm 
(Ø vnútro)

22.5 cm 
(Ø vnútro)

30002707 30002708 30002709 30002710 30002711
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 25,68 € balenie 32,28 € balenie 35,58 € balenie 56,70 €
3,62 € 4,28 € 5,38 € 5,93 € 9,45 €

Oválny podnos
28x20 cm (d x š) 33x23 cm (d x š) 36x25 cm (d x š)
30002713 30002714 30002715
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 64,62 € balenie 79,14 € balenie 62,44 €
10,77 € 13,19 € 15,61 €

Tanier hlboký
22.5x3.8 cm (Ø x v)
300 ml
30002712
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Šálka na 
espresso
6.7x6 cm (Ø x v)
80 ml
30002960
ks/bal. 6
balenie 15,12 €
2,52 €

Šálka na kávu
8.5x6 cm (Ø x v)
190 ml
30002932
ks/bal. 6
balenie 18,42 €
3,07 €

Hrnček
8.6x9.4 cm (Ø x v)
300 ml
30002958
ks/bal. 6
balenie 25,02 €
4,17 €

Podšálka pod 
hrnček/kávu
14.5 cm (Ø)
4.7 cm (Ø vnútro)
30002959
ks/bal. 6
balenie 13,14 €
2,19 €

Podšálka na 
espresso
12 cm (Ø)
4.1 cm (Ø vnútro)
30002961
ks/bal. 6
balenie 11,16 €
1,86 €

Miska okrúhla
17x6.9 cm (Ø x v) 21x7.1 cm (Ø x v) 26x8.8 cm (Ø x v)
720 ml 1250 ml 2300 ml
30002716 30002717 30002718
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 50,10 € balenie 64,62 €
5,93 € 8,35 € 10,77 €

Podšálka na espresso  
Kiara
ks iba

186

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Bellino
Atraktívna biela porcelánová séria s dekoratívnym čiernym 
okrajom.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 668 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela/čierna

Tanier plytký
21 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
30053638 30053639 30053637
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 28,98 € balenie 43,50 € balenie 57,16 €
4,83 € 7,25 € 14,29 €

Tanier hlboký
20x3.8 cm 
(Ø x v)
600 ml
30053640
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Miska
13x5.7 cm (Ø x v)
470 ml
30053641
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Šálka na 
espresso
6.2x5.5 cm (Ø x v)
100 ml
30053642
ks/bal. 6
balenie 17,10 €
2,85 €

Podšálka na 
espresso
12 cm (Ø)
30053643
ks/bal. 6
balenie 13,14 €
2,19 €

Šálka na kávu
9x5.5 cm (Ø x v)
220 ml
30053644
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Podšálka na 
kávu
15 cm (Ø)
30053645
ks/bal. 6
balenie 17,10 €
2,85 €

Hrnček
8.7x10 cm (Ø x v)
280 ml
30053646
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Podšálka na espresso  
Bellino
ks iba

219
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Tanier plytký  
Melbourne

ks od

428

Tanier plytký
17x17 cm (d x š) 19x19 cm (d x š) 21x21 cm (d x š) 25.5x25.5 cm (d x š) 28x28 cm (d x š) 32x32 cm (d x š)
10012192 10012011 10012191 10012012 10012013 10012014
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 2
balenie 25,68 € balenie 27,66 € balenie 29,64 € balenie 41,52 € balenie 50,10 € balenie 31,00 €
4,28 € 4,61 € 4,94 € 6,92 € 8,35 € 15,50 €

Podšálka 
pod polievku
16.5x16.5 cm (d x š)
8.7 cm (Ø vnútro)
10012416
ks/bal. 6
balenie 18,42 €
3,07 €

Podšálka 
na espresso
12.5x12.5 cm (d x š)
5.5 cm (Ø vnútro)
10012190
ks/bal. 6
balenie 13,80 €
2,30 €

Podšálka
na kávu
15.5x15.5 cm (d x š)
7 cm (Ø vnútro)
10012188
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Podnos hranatý
28x19.5 cm (d x š) 32x22 cm (d x š)
10012193 10012194
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 114,12 € balenie 122,70 €
19,02 € 20,45 €

Miska štvorcová
13x13x3.2 cm 
(d x š x v)

18.5x18.5x4 cm
(d x š x v)

22.5x22.5x8.2 cm 
(d x š x v)

330 ml 770 ml 1800 ml
10012195 10012196 10013711
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 2
balenie 34,92 € balenie 52,74 € balenie 26,82 €
5,82 € 8,79 € 13,41 €

Miska
10x10x4.8 cm 
(d x š x v)
190 ml
10013712
ks/bal. 6
balenie 34,92 €
5,82 €

Šálka 
na polievku
10.5x5.7 cm (Ø x v)
330 ml
10012415
ks/bal. 6
balenie 29,64 €
4,94 €

Šálka 
na espresso
6.2x4.7 cm (Ø x v)
100 ml
10012189
ks/bal. 6
balenie 15,78 €
2,63 €

Šálka
na kávu
8x6 cm (Ø x v)
180 ml
10012187
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

Cukornička 
s vrchnákom
9.5x9.5x11.5 cm 
(d x š x v)
300 ml
10012197
ks/bal. 6
balenie 40,86 €
6,81 €

Kanvica na kávu 
s vrchnákom
8.6x8.6x13.5 cm 
(d x š x v)
360 ml
10012199
ks/bal. 6
balenie 63,30 €
10,55 €

Kanvica na čaj 
s vrchnákom
11.2x11.2x13 cm 
(d x š x v)
450 ml
10012661
ks/bal. 6
balenie 63,30 €
10,55 €

Tanier hlboký
21.5x21.5x4.5 cm (d x š x v)
300 ml
10012015
ks/bal. 6
balenie 34,26 €
5,71 €

Pasta tanier
27.5x27.5x6.5 cm (d x š x v)
600 ml
10012905
ks/bal. 4
balenie 34,28 €
8,57 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria Melbourne
Porcelánová séria Melbourne očarí rovnými líniami, 
jednoduchým dizajnom bez vzorov a širokým okrajom. Ponúka 
základ pre moderné servírovanie jedál.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera 25.5x25.5 cm: 
800 g. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Personalizácia
viac info na

www.palazzo.sk
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Tanier plytký 
Vilano
ks od

4,

39

Tanier plytký
19x19 cm (d x š) 23x23 cm (d x š) 27x27 cm (d x š) 32x32 cm (d x š)
12 cm 
(Ø vnútro)

15 cm 
(Ø vnútro)

19 cm 
(Ø vnútro)

22 cm 
(Ø vnútro)

10013720 10013721 10013722 10013723
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 2
balenie 26,34 € balenie 28,98 € balenie 46,80 € balenie 32,54 €
4,39 € 4,83 € 7,80 € 16,27 €

Podšálka na 
polievku
17x17 cm (d x š)
5.9 cm (Ø vnútro)
10013737
ks/bal. 6
balenie 17,76 €
2,96 €

Podšálka na 
espresso
12x12 cm (d x š)
3.3 cm (Ø vnútro)
10013732
ks/bal. 6
balenie 13,80 €
2,30 €

Podšálka pod 
hrnček/kávu
14.5x14.5 cm (d x š)
4.1 cm (Ø vnútro)
10013728
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Podnos hranatý
28x19 cm (d x š) 33x22.5 cm (d x š)
10013742 10013743
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 114,78 € balenie 82,24 €
19,13 € 20,56 €

Miska
17.5x17.5x7.5 cm  
(d x š x v)

23x23x10 cm  
(d x š x v)

500 ml 1300 ml
10013746 10013747
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 51,42 € balenie 43,08 €
8,57 € 10,77 €

Tanier  
hlboký
23x23x4 cm 
(d x š x v)
400 ml
10013724
ks/bal. 6
balenie 31,62 €
5,27 €

Šálka na 
polievku
11.3x6.5 cm (Ø x v)
350 ml
10013736
ks/bal. 6
balenie 29,64 €
4,94 €

Nálievka s 
uškom
8.1x7.7 cm (Ø x v)
200 ml
10013739
ks/bal. 6
balenie 36,90 €
6,15 €

Cukornička s 
vrchnákom
9x10.5 cm (Ø x v)
250 ml
10013738
ks/bal. 6
balenie 40,20 €
6,70 €

Kanvica na kávu 
s vrchnákom
12.2x13 cm (Ø x v)
350 ml
10013740
ks/bal. 6
balenie 63,96 €
10,66 €

Šálka na 
espresso
5.5x5.8 cm (Ø x v)
100 ml
10013731
ks/bal. 6
balenie 15,78 €
2,63 €

Šálka na kávu
7.5x7.7 cm (Ø x v)
250 ml
10013727
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Hrnček
8.3x9.2 cm (Ø x v)
300 ml
10013733
ks/bal. 6
balenie 24,36 €
4,06 €

Miska
14.5x14.5x6 cm  
(d x š x v)
400 ml
10013745
ks/bal. 6
balenie 36,90 €
6,15 €

Pohár na vajíčka
12x12 cm (d x š)
10013750
ks/bal. 6
balenie 28,32 €
4,72 €

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Porcelánová séria Vilano
Klasicko elegantný tanier podčiarknutý puristickým, skoro hranatým tvarom je možné 
harmonicky kombinovať a krásne dekorovať. Široká ponuka od kávových šálok po porcelán na 
hlavné jedlo splní nároky aj tých najnáročnejších. Spojili sa dizajn a funkčnosť.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera 27x27 cm: 970 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!  
Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

Séria príborov Salerno str. 107
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Vzorkový 
servisVEGA

Porcelánová séria Menuett
S našou atraktívnou sériou hotelového porcelánu Menuett sa stanú vaše kulinárske 
špeciality potešením všetkých zmyslov! Filigránový reliéf perfektne podčiarkuje klasický 
tradičný štýl vášho podniku.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 24.5 cm: 650 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

ro
ko

v10
Dokúpenie

Tanier hlboký
19x3.8 cm (Ø x v) 22.5x3.8 cm (Ø x v)
200 ml 230 ml
10013610 10013075
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 22,38 € balenie 27,00 €
3,73 € 4,50 €

Miska  
okrúhla
12x5.3 cm (Ø x v)
300 ml
10013612
ks/bal. 6
balenie 28,32 €
4,72 €

Šálka 
na polievku
10x5.4 cm (Ø x v)
300 ml
10013094
ks/bal. 6
balenie 33,60 €
5,60 €

Omáčnik 
oválny
15.6x9.7x7.3 cm (d 
x š x v)
500 ml
10013092
ks/bal. 4
balenie 38,24 €
9,56 €

Šálka 
na espresso
7x5 cm (Ø x v)
100 ml
10013079
ks/bal. 6
balenie 17,10 €
2,85 €

Šálka na kávu
8.4x6 cm (Ø x v)
200 ml
10013076
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Šálka na čaj
9.7x5 cm (Ø x v)
220 ml
10013603
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Hrnček
8x9.7 cm (Ø x v)
300 ml
10013082
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Šálka 
na cappuccino
8.9x6.7 cm (Ø x v)
250 ml
10013601
ks/bal. 6
balenie 25,68 €
4,28 €

Nálievka 
bez uška
4.1x7.3 cm (Ø x v)
100 ml
10013086
ks/bal. 6
balenie 32,94 €
5,49 €

Cukornička 
s vrchnákom
9.6x9.5 cm (Ø x v)
250 ml
10013085
ks/bal. 6
balenie 50,76 €
8,46 €

Kanvica na kávu 
s vrchnákom
7x16.5 cm (Ø x v)
500 ml
10013084
ks/bal. 2
balenie 28,80 €
14,40 €

Kanvica na čaj 
s vrchnákom
8x10 cm (Ø x v)
460 ml
10013606
ks/bal. 2
balenie 28,80 €
14,40 €

Váza
8x12 cm (Ø x v)
10013617
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

Nálievka s uškom
5x9.1 cm (Ø x v) 5.6x9.8 cm (Ø x v)
200 ml 250 ml
10013608 10013087
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,76 € balenie 56,70 €
8,46 € 9,45 €

Pohár na vajíčka
12 cm (Ø)
10013097
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Korenička
5.5 cm (v)
10013620
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Soľnička
5.5 cm (v)
10013619
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Miska okrúhla
17x6 cm (Ø x v) 21x8 cm (Ø x v)
1000 ml 1700 ml
10013088 10013089
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 11,64 € balenie 19,12 €
5,82 € 9,56 €

Miska bez okraja okrúhla
16x5.3 cm (Ø x v) 24.5x7.5 cm (Ø x v)
450 ml 1600 ml
10013613 10013614
ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 23,28 € balenie 20,44 €
5,82 € 10,22 €

Oválny podnos
26x19 cm (d x š) 29x21.5 cm (d x š) 36x26.5 cm (d x š)
10013090 10013091 10013611
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 50,76 € balenie 45,72 € balenie 37,16 €
8,46 € 11,43 € 18,58 €

Tanier plytký
17 cm (Ø) 20.5 cm (Ø) 24.5 cm (Ø) 28 cm (Ø) 31.5 cm (Ø)
11.5 cm 
(Ø vnútro)

14 cm 
(Ø vnútro)

16.5 cm 
(Ø vnútro)

18.2 cm 
(Ø vnútro)

21 cm 
(Ø vnútro)

10013070 10013071 10013072 10013073 10013074
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 19,74 € balenie 22,38 € balenie 29,64 € balenie 34,92 € balenie 69,24 €
3,29 € 3,73 € 4,94 € 5,82 € 11,54 €

Podšálka 
pod polievku/
cappuccino
17 cm (Ø)
6.2 cm (Ø vnútro)
10013096
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Podšálka poliev-
ka/cappuccino
17 cm (Ø)
6.2 cm (Ø vnútro)
10013096
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Podšálka  
omáčnik
22.5x17 cm (d x š)
8.6 cm (Ø vnútro)
10013093
ks/bal. 4
balenie 29,44 €
7,36 €

Podšálka 
na espresso
11.5 cm (Ø)
4.2 cm (Ø vnútro)
10013081
ks/bal. 6
balenie 13,80 €
2,30 €

Podšálka pod 
hrnček/kávu/čaj
14.5 cm (Ø)
5 cm (Ø vnútro)
10013078
ks/bal. 6
balenie 17,10 €
2,85 €

Tanier plytký  
Menuett

ks od

329
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Vzorkový 
servis
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VEGA
Porcelánová séria Amely
Amely vráti vašich hostí do čias minulých. So svojim vintage-šarmom je táto porcelánová séria 
stále „Chic“ a súčasne nadčasová. Nostalgický porcelán zdobí decentný reliéf a nepravidelný 
okraj. Šálky sú dostupné v stohovateľnej i nestohovateľnej verzii.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 26 cm: 657 g. 
Vhodné do umývačky riadu a vhodné do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Tanier hlboký
23x4.7 cm (Ø x v) 27x6.1 cm (Ø x v)
300 ml 500 ml
30018015 30018013
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 28,32 € balenie 29,00 €
4,72 € 7,25 €

Šálka na polievku
10.5x5.5 cm (Ø x v)
320 ml
30018025
ks/bal. 6
balenie 28,32 €
4,72 €

Šálka na espresso
7x4.5 cm (Ø x v)
100 ml
30018019
ks/bal. 6
balenie 18,42 €
3,07 €

Šálka na kávu
8.5x5.7 cm (Ø x v)
200 ml
30018020
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Šálka na espresso
6.7x6 cm (Ø x v)
100 ml
30018018
ks/bal. 6
balenie 16,44 €
2,74 €

Šálka na kávu 
s mliekom
10.5x7.5 cm (Ø x v)
350 ml
30018024
ks/bal. 6
balenie 25,68 €
4,28 €

Šálka na kávu
8.5x7.4 cm (Ø x v)
200 ml
30018021
ks/bal. 6
balenie 20,40 €
3,40 €

Cukornička 
s vrchnákom
9x12 cm (Ø x v)
300 ml
30018026
ks/bal. 4
balenie 30,76 €
7,69 €

Kanvica na kávu 
s vrchnákom
8x17 cm (Ø x v)
400 ml
30018035
ks/bal. 4
balenie 43,08 €
10,77 €

Nálievka
7x10 cm (Ø x v)
250 ml
30018028
ks/bal. 6
balenie 50,10 €
8,35 €

Kanvica na čaj 
s vrchnákom
11.5x20 cm (Ø x v)
1000 ml
30018027
ks/bal. 4
balenie 71,68 €
17,92 €

Omáčnik
15.5x8x8.5 cm 
(d x š x v)
400 ml
30018031
ks/bal. 4
balenie 36,48 €
9,12 €

Korenička
7 cm (v)
30018030
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Soľnička
7 cm (v)
30018029
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Miska okrúhla
16x6.5 cm (Ø x v) 23x7.7 cm (Ø x v)
500 ml 1500 ml
30018036 30018037
ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 19,32 € balenie 20,44 €
4,83 € 10,22 €

Hrnček
8.5x10.5 cm (Ø x v) 9x12 cm (Ø x v)
300 ml 400 ml
30018033 30018034
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 25,02 €
3,62 € 4,17 €

Oválny podnos
28x19 cm (d x š) 33x22.5 cm (d x š) 36x24.5 cm (d x š)
30018016 30018017 30018014
ks/bal. 4 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 44,40 € balenie 29,68 € balenie 34,30 €
11,10 € 14,84 € 17,15 €

Tanier plytký
19 cm (Ø) 22 cm (Ø) 26 cm (Ø) 28 cm (Ø) 30 cm (Ø) 32 cm (Ø)
12 cm 
(Ø vnútro)

14 cm 
(Ø vnútro)

17 cm 
(Ø vnútro)

18 cm 
(Ø vnútro)

19.5 cm 
(Ø vnútro)

21 cm 
(Ø vnútro)

30018009 30018011 30018012 30018008 30018007 30018010
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 21,72 € balenie 25,02 € balenie 29,64 € balenie 43,50 € balenie 40,88 € balenie 45,72 €
3,62 € 4,17 € 4,94 € 7,25 € 10,22 € 11,43 €

Podšálka polievka/
káva s mliekom
17 cm (Ø)
5.5 cm (Ø vnútro)
30018038
ks/bal. 6
balenie 17,10 €
2,85 €

Podšálka polievka/
káva s mliekom
17 cm (Ø)
5.5 cm (Ø vnútro)
30018038
ks/bal. 6
balenie 17,10 €
2,85 €

Podšálka espresso
12 cm (Ø)
3.8 cm (Ø vnútro)
30018022
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Podšálka na kávu
15 cm (Ø)
4.6 cm (Ø vnútro)
30018023
ks/bal. 6
balenie 16,44 €
2,74 €

Pohár na vajíčka
13 cm (Ø)
30018032
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €
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Vzorkový 
servis

Tanier plytký  
Skyline

ks od

4,

83
VEGA
Bone-China séria Skyline
Teplé krémové farebné tóny robia zo série Skyline extra triedu. Vaše rozhodnutie pre túto 
sériu uľahčí fakt, že má vysoko kvalitnú glazúru a odolné okraje voči obitiu.
Materiál: Bone-China porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 25.5 cm: 585 g. 
Robustné a dlhotrvácne! Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: krémová

ro
ko

v10
Dokúpenie

Tanier hlboký
23x4.1 cm (Ø x v)
350 ml
10013305
ks/bal. 6
balenie 47,46 €
7,91 €

Gourmet tanier
20x5 cm (Ø x v)
270 ml
10013496
ks/bal. 6
balenie 50,10 €
8,35 €

Pasta tanier
27x5 cm (Ø x v)
370 ml
10013499
ks/bal. 4
balenie 57,16 €
14,29 €

Pohár na vajíčka
12 cm (Ø)
10013328
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

Šálka 
na polievku
11x6.7 cm (Ø x v)
300 ml
10013318
ks/bal. 6
balenie 43,50 €
7,25 €

Omáčnik 
15.5x11x9 cm 
(d x š x v)
600 ml
10013326
ks/bal. 4
balenie 40,00 €
10,00 €

Šálka 
na espresso
7x6 cm (Ø x v)
100 ml
10013308
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

Miska okrúhla
13x4.5 cm (Ø x v)
100 ml
10013320
ks/bal. 6
balenie 30,30 €
5,05 €

Podšálka oválna
22.5x15.5 cm (d x š)
10013498
ks/bal. 6
balenie 40,20 €
6,70 €

Tanier plytký
17 cm (Ø) 20 cm (Ø) 25.5 cm (Ø) 28 cm (Ø) 31 cm (Ø)
13 cm 
(Ø vnútro)

15 cm 
(Ø vnútro)

19.5 cm 
(Ø vnútro)

21.5 cm 
(Ø vnútro)

24 cm 
(Ø vnútro)

10013300 10013301 10013302 10013303 10013304
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 28,98 € balenie 32,28 € balenie 50,10 € balenie 61,32 € balenie 66,84 €
4,83 € 5,38 € 8,35 € 10,22 € 16,71 €

Tanier plytký so 
širokým okrajom
31 cm (Ø)
11 cm (Ø vnútro)
10018092
ks/bal. 6
balenie 118,08 €
19,68 €

Podšálka 
na polievku
17 cm (Ø)
6.8 cm (Ø vnútro)
10013319
ks/bal. 6
balenie 24,36 €
4,06 €

Podšálka omáčnik
23.5x16 cm (d x š)
8.5 cm (Ø vnútro)
10013327
ks/bal. 4
balenie 30,32 €
7,58 €

Podšálka 
na espresso
12 cm (Ø)
3.7 cm (Ø vnútro)
10013309
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Tanier hlboký so 
širokým okrajom
31x3.5 cm (Ø x v)
11 cm (Ø vnútro)
120 ml
10018093
ks/bal. 6
balenie 129,30 €
21,55 €
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 Jemný reliéf

 Všestranne použiteľná 

 34 častí 

Twin miska
18x9.5x4 cm (d x š x v)
120 ml
10013495
ks/bal. 4
balenie 47,92 €
11,98 €

Miska okrúhla
17.5x6 cm (Ø x v) 20x7 cm (Ø x v) 23.5x8.5 cm (Ø x v)
300 ml 550 ml 1000 ml
10013321 10013329 10013322
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 64,62 € balenie 54,96 € balenie 62,44 €
10,77 € 13,74 € 15,61 €

Šálka 
na kávu
8.8x7 cm (Ø x v)
200 ml
10013306
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Hrnček

9.3x10 cm (Ø x v)
300 ml
10013312
ks/bal. 6
balenie 30,96 €
5,16 €

Šálka na kávu 
s mliekom
10.2x7.2 cm (Ø x v)
280 ml
10013310
ks/bal. 6
balenie 32,28 €
5,38 €

Nálievka
7.7x8 cm (Ø x v)
250 ml
10013317
ks/bal. 6
balenie 46,80 €
7,80 €

Cukornička 
s vrchnákom
9.8x10 cm (Ø x v)
300 ml
10013315
ks/bal. 6
balenie 48,78 €
8,13 €

Kanvica na kávu 
s vrchnákom
10x14.5 cm (Ø x v)
420 ml
10013313
ks/bal. 6
balenie 96,96 €
16,16 €

Oválny podnos
26x18 cm (d x š) 29x20 cm (d x š) 33.5x23.5 cm (d x š)
10013323 10013324 10013325
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 85,74 € balenie 100,26 € balenie 86,20 €
14,29 € 16,71 € 21,55 €

Podšálka pod 
hrnček/kávu
15 cm (Ø)
5.1 cm (Ø vnútro)
10013307
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Podšálka na 
kávu s mliekom
16.5 cm (Ø)
5.6 cm (Ø vnútro)
10013311
ks/bal. 6
balenie 25,68 €
4,28 €

Séria krištáľových pohárov Vinzenza str. 120
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ZÁRUKA 
 na štiepenie okrajov

 robustné a dlhotrvácne 

 miesto šetriace 
skladovanie 

Na podšálky, plytké a hlboké taniere porceláno-
vých sérií Premiora a Quadrati platí záruka 10 rokov 
na odštiepenie okrajov.
Záruka platí na nové produkty prvej triedy od dá-
tumu kúpy a je možné ju uplatniť len s originálnym 
dokladom. Záruka sa vzťahuje na odštiepenie 
okrajov pri profesionálnej manipulácii a štandard-
nom používaní (skladovanie, obsluha, chladenie,
umývanie).
Na poškodenie okrajov vzniknuté neodbornou
a neprimeranou manipuláciou a na rozbité taniere 
sa záruka nevzťahuje.

*Záruka na štiepenie 
okrajov

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Prémiová porcelánová séria Quadrati
Porcelánová séria v čistom, nadčasovom dizajne. Obzvlášť proti poškriabaniu a odštiepeniu 
odolný prémiový porcelán. Porcelán je robustný a dlhotrvácny – s ním ušetríte čas a aj 
peniaze.
Materiál: prémiový porcelán. Hmotnosť plytkého taniera 26.5x26.5 cm: 875 g. Vylepšená 
stohovateľnosť pre miesto šetriace skladovanie. 10 rokov záruka na odštiepenie okrajov!* 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: krémová

Miska
18.5x18.5x9.8 cm (d x š x v) 26x26x10.3 cm (d x š x v)
1800 ml 3500 ml
30037195 30037196
ks/bal. 6 ks/bal. 1
balenie 93,66 € kus 19,13 €
15,61 € 19,13 €

Tanier hlboký
20.5x20.5x4.2 cm (d x š x v)
600 ml
30037188
ks/bal. 12
balenie 87,00 €
7,25 €

Tanier plytký
21x21 cm (d x š) 24x24 cm (d x š) 26.5x26.5 cm (d x š) 30x30 cm (d x š)
30037191 30037194 30037193 30037192
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 100,20 € balenie 114,72 € balenie 129,24 € balenie 215,04 €
8,35 € 9,56 € 10,77 € 17,92 €

Podnos hranatý
27x16 cm (d x š) 35x20.5 cm (d x š)
30037190 30037189
ks/bal. 6 ks/bal. 12
balenie 100,26 € balenie 242,76 €
16,71 € 20,23 €

Tanier plytký  
Quadrati

ks od

835

NÁŠ

tip
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 jedny z našich
najľahších tanierov 

 robustné a dlhotrvácne 

 miesto šetriace 
skladovanie

VEGA 
Vzorkový 

servis

ro
ko

v10
Dokúpenie

Prémiová porcelánová séria Premiora
Porcelánová séria v čistom, nadčasovom dizajne. Obzvlášť proti poškriabaniu a odštiepeniu 
odolný prémiový porcelán so zvýšenou odolnosťou okrajov. Porcelán je robustný a dlhotrvácny – 
s ním ušetríte čas a aj peniaze.
Materiál: prémiový porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 25 cm: 495 g. Vylepšená 
stohovateľnosť pre miesto šetriace skladovanie. 10 rokov záruka na odštiepenie okrajov!* 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: krémová

Tanier plytký  
Premiora

ks od

593

Oválny podnos
26.5x18.5 cm (d x š) 32x22 cm (d x š) 38.5x26.5 cm (d x š)
30037217 30037218 30037219
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 242,76 € balenie 290,28 € balenie 369,48 €
20,23 € 24,19 € 30,79 €

Tanier hlboký
24x5 cm (Ø x v)
16.5 cm (Ø vnútro)
370 ml
30037207
ks/bal. 12
balenie 100,20 €
8,35 €

Podšálka 
na espresso
12.5 cm (Ø)
3.5 cm (Ø vnútro)
30037209
ks/bal. 12
balenie 44,76 €
3,73 €

Podšálka 
pod hrnček/kávu
16 cm (Ø)
4.8 cm (Ø vnútro)
30037200
ks/bal. 12
balenie 51,36 €
4,28 €

Šálka 
na espresso
6.3x5 cm (Ø x v)
100 ml
30037201
ks/bal. 12
balenie 54,00 €
4,50 €

Šálka 
na kávu
8.2x6 cm (Ø x v)
220 ml
30037211
ks/bal. 12
balenie 64,56 €
5,38 €

Šálka 
na espresso
6.3x5.4 cm (Ø x v)
100 ml
30037208
ks/bal. 12
balenie 54,00 €
4,50 €

Šálka 
na kávu
8.3x6.9 cm (Ø x v)
220 ml
30037210
ks/bal. 12
balenie 64,56 €
5,38 €

Hrnček

9x8.7 cm (Ø x v)
350 ml
30037212
ks/bal. 12
balenie 80,40 €
6,70 €

Miska
15x4.4 cm (Ø x v) 19x6.4 cm (Ø x v) 27x8.7 cm (Ø x v)
130 ml 400 ml 1200 ml
30037221 30037220 30037222
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6
balenie 100,20 € balenie 143,76 € balenie 138,54 €
8,35 € 11,98 € 23,09 €

Pasta tanier
30x6.5 cm (Ø x v)
18.4 cm (Ø vnútro)
650 ml
30037216
ks/bal. 12
balenie 290,28 €
24,19 €

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Tanier plytký
18.5 cm (Ø) 21 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 30.5 cm (Ø)
12.2 cm 
(Ø vnútro)

14 cm  
(Ø vnútro)

16.2 cm 
(Ø vnútro)

18.5 cm 
(Ø vnútro)

20.5 cm 
(Ø vnútro)

30037204 30037205 30037206 30037202 30037203
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 71,16 € balenie 87,00 € balenie 114,72 € balenie 129,24 € balenie 200,52 €
5,93 € 7,25 € 9,56 € 10,77 € 16,71 €
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria tanierov Skady
Farba prichádza na stôl! Trendové taniere Skady v rôznych atraktívnych farbách s matnou 
glazúrou, ktoré môžete navzájom kombinovať. Pre ešte väčšiu všestrannosť si môžete 
vybrať taniere s nízkym alebo vysokým okrajom!
Materiál: kamenina. Stohovateľné! Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Tanier s vysokým okrajom matný
13.5x3 cm (Ø x v), 250 ml

krémová tmavá modrá svetlá šedá čierna
30107457 30107461 30107452 30107456
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 23,72 € balenie 23,72 € balenie 23,72 € balenie 23,72 €
5,93 € 5,93 € 5,93 € 5,93 €

Tanier s nízkym okrajom matný
13.5x2 cm (Ø x v)

krémová tmavá modrá svetlá šedá čierna
30107467 30107477 30107470 30107476
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 19,32 € balenie 19,32 € balenie 19,32 € balenie 19,32 €
4,83 € 4,83 € 4,83 € 4,83 €

Tanier s vysokým okrajom matný
20.5x4 cm (Ø x v), 750 ml

krémová tmavá modrá svetlá šedá čierna
30107451 30107454 30107460 30107459
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 33,40 € balenie 33,40 € balenie 33,40 € balenie 33,40 €
8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 €

Tanier s nízkym okrajom matný
20.5x2.5 cm (Ø x v)

krémová tmavá modrá svetlá šedá čierna
30107464 30107472 30107466 30107474
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 29,00 € balenie 29,00 € balenie 29,00 € balenie 29,00 €
7,25 € 7,25 € 7,25 € 7,25 €

Tanier s vysokým okrajom matný
26x4.5 cm (Ø x v), 1250 ml

krémová tmavá modrá svetlá šedá čierna
30107458 30107453 30107450 30107455
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 47,92 € balenie 47,92 € balenie 47,92 € balenie 47,92 €
11,98 € 11,98 € 11,98 € 11,98 €

Tanier s nízkym okrajom matný
26x2.5 cm (Ø x v)

krémová tmavá modrá svetlá šedá čierna
30107473 30107462 30107468 30107471
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 43,08 € balenie 43,08 € balenie 43,08 € balenie 43,08 €
10,77 € 10,77 € 10,77 € 10,77 €

Tanier s nízkym okrajom matný
30x2.5 cm (Ø x v)

krémová tmavá modrá svetlá šedá čierna
30107469 30107463 30107475 30107465
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 31,22 € balenie 31,22 € balenie 31,22 € balenie 31,22 €
15,61 € 15,61 € 15,61 € 15,61 €

Tanier s nízkym okrajom  
Skady
ks od

483

 Trendové a moderné

Krásne kombinovateľné so sériou Snug 

Novinka
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Tanier s nízkym okrajom 
Snug
ks od

6,

59

Novinka
PESTRÝ
 mix farieb

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria tanierov Snug 
Trendové taniere v dvoch farbách s matnou glazúrou a 
ryhovaným reliéfom. Vyberte si medzi taniermi s nízkym alebo 
vysokým okrajom. Sériu tanierov Snug môžete ľubovoľne 
kombinovať s taniermi Skady.
Materiál: kamenina. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Tanier s vysokým okrajom
13.5x3 cm (Ø x v), 250 ml

tyrkysová hnedá
30108589 30108594
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 30,76 € balenie 30,76 €
7,69 € 7,69 €

Tanier s nízkym okrajom
13.5x2 cm (Ø x v)

tyrkysová hnedá
30108591 30108595
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 26,36 € balenie 26,36 €
6,59 € 6,59 €

Tanier s vysokým okrajom
20.5x4 cm (Ø x v), 750 ml

tyrkysová hnedá
30108592 30108599
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 39,56 € balenie 39,56 €
9,89 € 9,89 €

Tanier s nízkym okrajom
20.5x2.5 cm (Ø x v)

tyrkysová hnedá
30108598 30108590
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 35,16 € balenie 35,16 €
8,79 € 8,79 €

Tanier  s vysokým okrajom
26x4.5 cm (Ø x v), 1250 ml

tyrkysová hnedá
30108593 30108588
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 54,96 € balenie 54,96 €
13,74 € 13,74 €

Tanier s nízkym okrajom
26x2.5 cm (Ø x v)

tyrkysová hnedá
30108597 30108596
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 48,36 € balenie 48,36 €
12,09 € 12,09 €
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VEGA 
Podnosy Jenna
Tieto pravouhlé podnosy vyzerajú ako americká značka – ale s malým 
rozdielom: Sú zhotovené z kvalitného hotelového porcelánu. Preneste 
svojich hostí do krajiny neobmedzených možností!
Materiál: porcelán. Hmotnosť podnosu 29.0x13.0x1.5 cm: 470 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Dekor v glazúre!
Farba: viacfarebná

VEGA
Taniere Druk
Na výber máte medzi čierno-bielym dekorom vo výzore novinového papiera
alebo prírodnou grafikou vo viacerých odtieňoch hnedej. S oboma 
servírujete vaše kulinárske kreácie neobvyklým spôsobom!
Materiál: porcelán. Hmotnosť taniera: 917 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! Dekor v glazúre!

24x13x1.5 cm (d x š x v)
30026300
ks/bal. 4
balenie 42,64 €
10,66 €

29x13x1.5 cm (d x š x v) 35.5x26.5x2 cm (d x š x v)
30002706 30026301
ks/bal. 4 ks/bal. 3
balenie 47,92 € balenie 64,65 €
11,98 € 21,55 €

Tanier plytký  
dekor dreva
28.5x3.9 cm (Ø x v)
hnedá
10006131
ks/bal. 4
balenie 47,92 €
11,98 €

Tanier plytký  
dekor novín
28.5x3.9 cm (Ø x v)
biela/čierna
10006132
ks/bal. 4
balenie 47,92 €
11,98 €

Tanier  
Druk
ks iba

1198

Podnos  
Jenna
ks od

1066

 Organický tvar
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VEGA 
Podnosy San Marino
Hotelový porcelán. Pravouhlé podnosy ponúkajú veľa možností na 
prezentáciu vašich jedál.
Materiál: porcelán. Hmotnosť podnosu 31x24 cm: 1010 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Podnosy Ankara
Porcelánové podnosy pre všestranné využitie.
Materiál: porcelán. Hmotnosť podnosu 25.5x25.5 cm: 930 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

24x13x1.5 cm (d x š x v) 29x13x1.5 cm (d x š x v)
10010373 10010372
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 22,40 € balenie 26,80 €
5,60 € 6,70 €

31x24x2 cm (d x š x v) 35.5x26.5x2 cm (d x š x v)
10012149 10012148
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 36,60 € balenie 51,12 €
12,20 € 17,04 €

11x11x1.5 cm (d x š x v) 17x17x1.5 cm (d x š x v)
10010371 10010370
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 27,66 €
2,41 € 4,61 €

20.5x20.5x1.2 cm (d x š x v) 25.5x25.5x1.3 cm (d x š x v)
10012972 10012971
ks/bal. 4 ks/bal. 3
balenie 23,28 € balenie 26,04 €
5,82 € 8,68 €

31x31x1.9 cm (d x š x v)
10012970
ks/bal. 2
balenie 28,58 €
14,29 €

Podnos  
San Marino

ks od

5,

60

Podnos  
Ankara
ks od

2,

41
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Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Tanier plytký  
Noon
ks od

5,

38

Tanier plytký  
Algier
ks od

461

 Široký okraj

 Obzvlášť ľahký 

VEGA
Porcelánová séria tanierov Noon
Keď si želáte, aby vaše kompozície jedál nič nerušilo, séria Noon je pre vás tou pravou voľbou. 
So širokým okrajom ešte viac pozdvihnete vaše kreácie.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 620 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Porcelánová séria tanierov Algier
Často stačí málo, aby každý pohľad padol na váš stôl. Najlepší príklad je séria Algier. Jej 
moderný tvar kvapky zaujme a je ideálny na neobyčajné a kreatívne výtvory!
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 30 cm: 800 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Tanier plytký
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (Ø vnútro) 15.3 cm (Ø vnútro) 19.2 cm (Ø vnútro)
10013672 10013673 10013674
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 32,28 € balenie 46,80 € balenie 58,92 €
5,38 € 7,80 € 14,73 €

Tanier plytký
22 cm (Ø) 30 cm (Ø)
11 cm (Ø vnútro) 18 cm (Ø vnútro)
10012203 10012202
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 27,66 € balenie 45,48 €
4,61 € 7,58 €

Tanier hlboký
23x4.3 cm (Ø x v) 27x5.5 cm (Ø x v)
260 ml 380 ml
10013675 10013699
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 40,20 € balenie 54,08 €
6,70 € 13,52 €

Tanier hlboký Pasta tanier Miska
24x4 cm (Ø x v) 26.5x6 cm (Ø x v) 19x6.5 cm (Ø x v)
16.5 cm (Ø vnútro) 18 cm (Ø vnútro) 400 ml
400 ml 750 ml 10012211
10012204 10012212 ks/bal. 6
ks/bal. 6 ks/bal. 6 balenie 36,90 €
balenie 34,26 € balenie 52,08 € 6,15 €
5,71 € 8,68 €

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12
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Podnos  
Schiff
ks od

296

Podnos  
Damaskus

ks od

373

VEGA
Podnosy Damaskus
Z kvalitného hotelového porcelánu s veľkou plochou na servírovanie.
Materiál: porcelán. Hmotnosť podnosu 26x26 cm: 950 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA 
Podnosy Schiff
Extravagantné porcelánové podnosy ponúkajú veľa možostí, ako prezentovať vaše jedlá.
Materiál: porcelán. Hmotnosť podnosu 30.5x16.0x4.0 cm: 510 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Podnos štvorcový
22x22x3 cm (d x š x v) 26x26x2.4 cm (d x š x v) 31x31x2.4 cm (d x š x v)
10012635 10012967 10015073
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 48,78 € balenie 43,08 € balenie 31,22 €
8,13 € 10,77 € 15,61 €

Podnos štvorcový
12x12x1.8 cm (d x š x v) 17x17x2.6 cm (d x š x v) 19x19x2.7 cm (d x š x v)
10012632 10012633 10012634
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 22,38 € balenie 32,28 € balenie 41,52 €
3,73 € 5,38 € 6,92 €

Podnos hranatý
29.5x16x2.7 cm (d x š x v) 31x19x2.5 cm (d x š x v)
10015071 10012979
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 32,52 € balenie 36,04 €
8,13 € 9,01 €

16x7.5x2.4 cm (d x š x v) 21x10x3.5 cm (d x š x v)
10013532 10012533
ks/bal. 12 ks/bal. 6
balenie 35,52 € balenie 25,02 €
2,96 € 4,17 €

25x13x4 cm (d x š x v) 30.5x16x4 cm (d x š x v) 35.5x18x4 cm (d x š x v)
10012534 10012535 10012536
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 32,94 € balenie 32,08 € balenie 38,68 €
5,49 € 8,02 € 9,67 €

ELEGANTNÁ
prezentácia
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Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servisVEGA

Porcelánová séria tanierov Pike
S tepaným vzhľadom z kvalitného hotelového porcelánu.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 680 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Porcelánová séria tanierov Taifun
Tieto taniere z kvalitného hotelového porcelánu okúzlia extravagantným dizajnom 
a šírkou okrajov.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 660 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Tanier plytký
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (Ø vnútro) 15.3 cm (Ø vnútro) 19.2 cm (Ø vnútro)
10082850 10082851 10082852
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 38,88 € balenie 55,38 € balenie 70,36 €
6,48 € 9,23 € 17,59 €

Tanier plytký
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (Ø vnútro) 15.3 cm (Ø vnútro) 19.2 cm (Ø vnútro)
10030358 10010300 10010306
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 38,88 € balenie 55,38 € balenie 70,36 €
6,48 € 9,23 € 17,59 €

Tanier hlboký
23x4.3 cm (Ø x v) 27x5.5 cm (Ø x v)
13.7 cm (Ø vnútro) 14.7 cm (Ø vnútro)
260 ml 380 ml
10082853 10082854
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 47,46 € balenie 64,64 €
7,91 € 16,16 €

Tanier hlboký
23x4.3 cm (Ø x v) 27x5.5 cm (Ø x v)
12.8 cm (Ø vnútro) 14.8 cm (Ø vnútro)
260 ml 380 ml
10030360 10010319
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 47,46 € balenie 64,64 €
7,91 € 16,16 €

Tanier plytký  
Pike
ks od

6,

48 Tanier plytký  
Taifun
ks od

648

 Tepaný vzhľad  Extravagantný reliéf 
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VEGA
Porcelánová séria tanierov Bilbero
So svojim kosoštvorcovým vzorom prinesie porcelánová séria Bilbero eleganciu na prestretý 
stôl. Vyhotovená je z kvalitného hotelového porcelánu, je vhodná do umývačky riadu a 
mikrovlnnej rúry. Pre vytvorenie harmonického celku kombinujte taniere Bilbero s príbormi Brilio 
a pohármi Divida, ktoré nasledujú reliéf tanierov.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 620 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Porcelánová séria tanierov Assalto
Na širokých okrajoch sa výborne vyníma dekor. Každý kus je unikát, preto je možná 
farebná odchýlka.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 27 cm: 670 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: šedá/biela

Tanier plytký
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (Ø vnútro) 15.3 cm (Ø vnútro) 19.2 cm (Ø vnútro)
30002008 30002002 30002023
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 35,58 € balenie 50,10 € balenie 62,44 €
5,93 € 8,35 € 15,61 €

Tanier plytký
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (Ø vnútro) 15.3 cm (Ø vnútro) 19.2 cm (Ø vnútro)
10013944 10013946 10013947
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 38,88 € balenie 55,38 € balenie 70,36 €
6,48 € 9,23 € 17,59 €

Tanier hlboký
23x4.3 cm (Ø x v) 27x5.5 cm (Ø x v)
12.6 cm (Ø vnútro) 14.2 cm (Ø vnútro)
260 ml 380 ml
30002032 30001997
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 43,50 € balenie 57,16 €
7,25 € 14,29 €

Tanier hlboký
23x4.3 cm (Ø x v) 27x5.5 cm (Ø x v)
9 cm (Ø vnútro) 10 cm (Ø vnútro)
260 ml 380 ml
10013948 10013949
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 47,46 € balenie 64,20 €
7,91 € 16,05 €

Tanier plytký  
Bilbero
ks od

593

Tanier plytký  
Assalto

ks od

648

 Široký okraj 

 Exkluzívny reliéf 

Dekor s efektom maľby štetcom
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VEGA
Pizza a pasta taniere Base
Jednoduchý, nadčasový tvar porcelánových tanierov ponúka priestor na originálne dekorovanie jedál.
Materiál: porcelán. Hmotnosť pasta taniera Ø 27 cm: 760 g.  Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!  
Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

VEGA 
Vzorkový 

servis

Porcelánová séria tanierov Lissabon
Robustné taniere bez okrajov.
Materiál: porcelán. Hmotnosť plytkého taniera Ø 25 cm: 750 g. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Pizza a pasta taniere Masca
Porcelánové taniere s výzorom keramiky. Čierna 
matná glazúra ponúka perfektný základ pre 
pestré kreácie.
Materiál: porcelán. Hmotnosť pasta taniera         
Ø 30.5 cm: 932 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: čierna

VEGA 
Pizza tanier Margherita
Vďaka rovnej ploche je použiteľný na 
mnohé kreácie.
Materiál: porcelán. Hmotnosť taniera: 
1050 g. Vhodný do umývačky riadu a 
do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Pizza tanier
31 cm (Ø) 34 cm (Ø)
30038743 30038754
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 29,00 € balenie 36,04 €
7,25 € 9,01 €

Pasta tanier
30.5x6.5 cm (Ø x v)
850 ml
30037528
ks/bal. 6
balenie 85,74 €
14,29 €

31 cm (Ø)
10013018
ks/bal. 6
balenie 34,26 €
5,71 €

Pasta tanier bez okraja
25.5x6 cm (Ø x v)
400 ml
30037526
ks/bal. 6
balenie 79,14 €
13,19 €

Pizza tanier
28 cm (Ø) 32 cm (Ø)
10010716 10010717
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 79,14 € balenie 100,26 €
13,19 € 16,71 €

Pasta tanier
27x5 cm (Ø x v) 33x6 cm (Ø x v)
550 ml 900 ml
30038755 30038746
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 29,00 € balenie 43,08 €
7,25 € 10,77 €

Tanier hlboký
20x3.7 cm (Ø x v)
10012984
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

ro
ko

v10
Dokúpenie

Pizza tanier  
Base
ks od

7,

25

Tanier plytký  
Lissabon

ks od

252

Pizza tanier  
Margherita

ks iba

571

Tanier plytký
17 cm (Ø) 19 cm (Ø) 21 cm (Ø) 23 cm (Ø) 25 cm (Ø) 28 cm (Ø) 30 cm (Ø)
10012988 10012980 10012981 10012987 10012982 10012983 10012986
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,12 € balenie 17,10 € balenie 19,74 € balenie 21,72 € balenie 23,04 € balenie 30,96 € balenie 47,46 €
2,52 € 2,85 € 3,29 € 3,62 € 3,84 € 5,16 € 7,91 €

Tanier plytký
15 cm (Ø)
10012989
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €
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VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Pizza a pasta taniere Alessia
Porcelánová séria v elegantnom tvare s nepravidelnými frkancami.
Materiál: porcelán. Hmotnosť pasta taniera: 1142 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

VEGA
Plytké taniere Haiti
Taniere v trojhrannom tvare.
Materiál: porcelán.  
Hmotnosť taniera 27x27 cm: 800 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Pasta tanier Metz
Nielen na talianske špeciality. Môžete v ňom servírovať šaláty, 
hlavné jedlá a dezerty.
Materiál: porcelán.  
Hmotnosť taniera: 985 g.  
Vhodný do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Pizza tanier Atessa
Pizza tanier, ktorý je možné kombinovať podľa chuti.  
Hmotnosť taniera: 975 g.  
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Pizza tanier Atessa Basilico e Pomodoro
Štýlový tanier, ktorý viete využiť nielen na servírovanie pizze, 
ale aj cestovín alebo šalátov.
Farba: biela

Pasta tanier
béžová tyrkysová šedá
29.5x5.7 cm (Ø x v) 29.5x5.7 cm (Ø x v) 29.5x5.7 cm (Ø x v)
400 ml 400 ml 400 ml
30036981 30036982 30036980
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 42,87 € balenie 42,87 € balenie 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

Pizza tanier
béžová tyrkysová šedá
34 cm (Ø) 34 cm (Ø) 34 cm (Ø)
30036989 30036987 30036988
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 60,69 € balenie 60,69 € balenie 60,69 €
20,23 € 20,23 € 20,23 €

18.5x18.5 cm (d x š) 23x23 cm (d x š) 27x27 cm (d x š)
10012205 10012206 10012207
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,70 € balenie 30,30 € balenie 40,20 €
3,95 € 5,05 € 6,70 €

30x6.5 cm (Ø x v)
550 ml
30003473
ks/bal. 4
balenie 28,56 €
7,14 €

31.5 cm (Ø)
10010360
ks/bal. 4
balenie 22,84 €
5,71 €

31.5 cm (Ø)
10010361
ks/bal. 4
balenie 30,76 €
7,69 €

Pasta tanier  
Alessia
ks iba

1429

Tanier plytký  
Haiti
ks od

395

Pasta tanier  
Metz
ks iba

714

Pizza tanier  
Atessa
ks iba

571

Pizza tanier  
Atessa Basilico e 

Pomodoro
ks iba

769
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Tanier plytký  
Mela
ks od

494

Tanier plytký  
Myla
ks od

197

VEGA
Séria tvrdeného skla Mela
Séria z robustného tvrdeného skla v modernom hranatom tvare. Vďaka špeciálnemu procesu 
tvrdnutia získava sklo pevnosť a odolnosť voči nárazom i teplotným šokom. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry.
Materiál: tvrdené sklo. Hmotnosť taniera 26cm: 790g.
Farba: biela

VEGA
Séria tvrdeného skla Myla
Séria z tvrdeného skla v elegantnom jednoduchom dizajne. Vďaka špeciálnemu procesu 
tvrdnutia získava sklo pevnosť a odolnosť voči nárazom.
Materiál: tvrdené sklo. Hmotnosť taniera Ø 27 cm: 417 g.
Farba: biela

Tanier plytký
19x19 cm (d x š) 26x26 cm (d x š)
30089841 30089839
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 29,64 € balenie 36,24 €
4,94 € 6,04 €

Tanier plytký
19 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø)
12 cm (Ø vnútro) 16.5 cm (Ø vnútro) 18 cm (Ø vnútro)
30089870 30089871 30089869
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,82 € balenie 12,48 € balenie 13,80 €
1,97 € 2,08 € 2,30 €

Tanier hlboký
20x20x5.5 cm (d x š x v)
500 ml
30089840
ks/bal. 6
balenie 32,94 €
5,49 €

Tanier hlboký
20.5x4.2 cm (Ø x v)
16.2 cm (Ø vnútro)
700 ml
30089872
ks/bal. 6
balenie 13,14 €
2,19 €

Miska
24x24x8.2 cm (d x š x v)
1700 ml
30089843
ks/bal. 6
balenie 46,14 €
7,69 €

Miska
20x5.5 cm (Ø x v) 27x9.6 cm (Ø x v)
980 ml 3400 ml
30089866 30089867
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,16 € balenie 23,70 €
1,86 € 3,95 €

Podnos
35x26 cm (d x š)
30089842
ks/bal. 6
balenie 54,06 €
9,01 €

Miska
14x14x4.9 cm (d x š x v)
330 ml
30089844
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Miska
16x4.6 cm (Ø x v)
480 ml
30089868
ks/bal. 6
balenie 6,54 €
1,09 €

Tvrdené sklo 
je 5–6x tvrdšie  
ako klasické 

sklo, je vysoko odol-
né, taniere majú nízku 
hmotnosť a je vhodné do 
mikrovlnnej rúry. 
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Tanier plytký  
Ashley
ks od

208

VEGA 
Séria tvrdeného skla Ashley
Tvrdosť a odolnosť okrajov sú oproti klasickému sklu vyššie. Dostupná v bielej a šedej farbe!
Materiál: tvrdené sklo. Hmotnosť taniera Ø 27 cm: 500 g. 
Obzvlášť robustné a stabilné! Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 

Tanier plytký
biela šedá biela šedá biela šedá
19 cm (Ø) 19 cm (Ø) 25 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 27 cm (Ø)
30051159 30051155 30051156 30051160 30051163 30051164
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 12,48 € balenie 12,48 € balenie 15,12 € balenie 15,12 € balenie 17,10 € balenie 17,10 €
2,08 € 2,08 € 2,52 € 2,52 € 2,85 € 2,85 €

Tanier hlboký
biela šedá
20 cm (Ø) 20 cm (Ø)
400 ml 400 ml
30051153 30051158
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 13,14 € balenie 13,14 €
2,19 € 2,19 €

Miska okrúhla
biela biela
18x6.9 cm (Ø x v) 26x6.9 cm (Ø x v)
1300 ml 2800 ml
30051162 30051161
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 34,92 € balenie 46,14 €
5,82 € 7,69 €

Pasta tanier
biela
28.5x4.5 cm (Ø x v)
1150 ml
30051152
ks/bal. 6
balenie 32,94 €
5,49 €

Pizza tanier
biela
32 cm (Ø)
30051157
ks/bal. 6
balenie 29,64 €
4,94 €

Podnos
biela
34x24 cm (d x š)
30051154
ks/bal. 6
balenie 34,92 €
5,82 €

ATRAKTÍVNE
servírovanie Od pohára až po kom-

pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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Miska štvorcová Miska štvorcová
šedá/biela šedá/svetlá modrá šedá/tyrkysová šedá/biela šedá/svetlá modrá šedá/tyrkysová
17.5x17.5x6 cm 
(d x š x v)

17.5x17.5x6 cm 
(d x š x v)

17.5x17.5x6 cm 
(d x š x v)

18x18x7.5 cm 
(d x š x v)

18x18x7.5 cm 
(d x š x v)

18x18x7.5 cm 
(d x š x v)

1000 ml 1000 ml 1000 ml 1400 ml 1400 ml 1400 ml
30046477 30047017 30047019 30046479 30047018 30047016
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 47,92 € balenie 47,92 € balenie 47,92 € balenie 52,76 € balenie 52,76 € balenie 52,76 €
11,98 € 11,98 € 11,98 € 13,19 € 13,19 € 13,19 €

Miska štvorcová
šedá/biela šedá/svetlá modrá šedá/tyrkysová
14.5x14.5x5 cm 
(d x š x v)

14.5x14.5x5 cm 
(d x š x v)

14.5x14.5x5 cm 
(d x š x v)

600 ml 600 ml 600 ml
30046483 30047010 30047009
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

Miska okrúhla Miska okrúhla Miska okrúhla
šedá/biela šedá/svetlá modrá šedá/tyrkysová šedá/biela šedá/svetlá modrá šedá/tyrkysová šedá/biela šedá/svetlá modrá šedá/tyrkysová
13x8 cm (Ø x v) 13x8 cm (Ø x v) 13x8 cm (Ø x v) 18.5x6 cm (Ø x v) 18.5x6 cm (Ø x v) 18.5x6 cm (Ø x v) 18x9 cm (Ø x v) 18x9 cm (Ø x v) 18x9 cm (Ø x v)
900 ml 900 ml 900 ml 1100 ml 1100 ml 1100 ml 1900 ml 1900 ml 1900 ml
30046480 30047022 30047024 30046482 30047028 30047029 30046478 30047030 30047027
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 29,00 € balenie 29,00 € balenie 29,00 € balenie 23,96 € balenie 23,96 € balenie 23,96 € balenie 31,00 € balenie 31,00 € balenie 31,00 €
7,25 € 7,25 € 7,25 € 11,98 € 11,98 € 11,98 € 15,50 € 15,50 € 15,50 €

Miska okrúhla
šedá/biela šedá/svetlá modrá šedá/tyrkysová
15x5.5 cm (Ø x v) 15x5.5 cm (Ø x v) 15x5.5 cm (Ø x v)
650 ml 650 ml 650 ml
30046481 30047023 30047025
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 38,68 € balenie 38,68 € balenie 38,68 €
9,67 € 9,67 € 9,67 €

18x8.5 cm (Ø x v) 24x12 cm (Ø x v) 28x13 cm (Ø x v)
550 ml 1070 ml 1500 ml
10012906 10012900 10012907
ks/bal. 4 ks/bal. 3 ks/bal. 2
balenie 27,68 € balenie 35,94 € balenie 33,42 €
6,92 € 11,98 € 16,71 €

20.5x16x7.5 cm (d x š x v) 26x20.8x9 cm (d x š x v) 31x25x11.2 cm (d x š x v)
500 ml 1000 ml 1800 ml
10012306 10012305 10012304
ks/bal. 4 ks/bal. 3 ks/bal. 2
balenie 29,00 € balenie 35,94 € balenie 31,22 €
7,25 € 11,98 € 15,61 €

VEGA
Séria misiek Nessa
Atraktívne dvojfarebné porcelánové misky vo viacerých 
veľkostiach a tvaroch. Vo vnútri lesklé, zvonka matné.
Materiál: porcelán. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

VEGA
Misky Aleria
Hotelový porcelán. Skosený okraj je ideálny pre nevšednú prezentáciu jedál.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Misky Amsterdam
Hotelový porcelán v trvácnej kvalite.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Miska  
Nessa
ks od

725

   Misky v severskom štýle

 Vo vnútri lesklé, zvonka matné 

Miska  
Aleria
ks od

692

Miska  
Amsterdam

ks od

725
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Miska oválna
antracitová biela biela
17x15x8.2 cm (d x š x v) 20.5x18.5x9 cm (d x š x v) 24x20.5x10 cm (d x š x v)
470 ml 900 ml 1300 ml
10010265 10013219 10012920
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 47,92 € balenie 45,72 € balenie 33,42 €
11,98 € 11,43 € 16,71 €

Miska okrúhla Miska oválna
biela antracitová biela
16x17x9.3 cm (d x š x v) 16x17x9.5 cm (d x š x v) 17x15x8.2 cm (d x š x v)
300 ml 300 ml 470 ml
10013220 10010266 10013218
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 39,56 € balenie 47,92 € balenie 38,24 €
9,89 € 11,98 € 9,56 €

20x16.5x7.5 cm (d x š x v) 23x19.5x9.5 cm (d x š x v) 25.5x22x9.5 cm (d x š x v)
600 ml 850 ml 1300 ml
10010247 10010248 10010249
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 50,10 € balenie 62,00 € balenie 38,04 €
8,35 € 15,50 € 19,02 €

17x8 cm (Ø x v) 21x11 cm (Ø x v) 23x12.5 cm (Ø x v) 27x15 cm (Ø x v)
250 ml 800 ml 1300 ml 2000 ml
10010322 30040042 10010324 10010325
ks/bal. 6 ks/bal. 3 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 43,50 € balenie 29,01 € balenie 57,16 € balenie 43,10 €
7,25 € 9,67 € 14,29 € 21,55 €

VEGA
Misky Contrast
Porcelánové misky v modernom tvare.
Exkluzívny dizajn - dostupné iba u nás.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

VEGA
Misky Grown
Porcelánové misky ideálne na dezerty, prílohy, cestoviny a šaláty.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

VEGA
Misky Bevel
Hotelový porcelán, so zrezaným okrajom.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: biela

Miska  
Contrast

ks od

956

Miska  
Grown
ks od

8,

35

Miska  
Bevel
ks od

725

ro
ko

v10
Dokúpenie
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VEGA
Misky Mixor
Všetky dekory na miskách je možné navzájom kombinovať.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Navzájom kombinovateľné

Miska Miska bodky Miska dekor
biela biela/modrá biela/modrá
13x5.7 cm (Ø x v) 13x5.7 cm (Ø x v) 13x5.7 cm (Ø x v)
470 ml 470 ml 470 ml
30026758 30027759 30031243
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
4,83 € 5,93 € 5,93 €

Miska  
Mixor
ks od

483

14x7 cm (Ø x v)
400 ml
30037527
ks/bal. 6
balenie 57,36 €
9,56 €

VEGA 
Miska Masca
Miska Masca s výzorom keramiky. Matná čierna glazúra ponúka 
perfektný základ pre pestré servírovanie jedál.
Materiál: porcelán. 
Vhodná do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: čierna

Veľmi stabilná

VEGA 
Misky Palana
Misky Palana očaria 
modernými farbami a 
nepravidelnými okrajmi.
Materiál: kamenina. 
Vhodné do umývačky riadu 
a do mikrovlnnej rúry.

Miska  
Palana
ks iba

1077

šedá tyrkysová pastelová zelená
15x8.8 cm (Ø x v) 15x8.8 cm (Ø x v) 15x8.8 cm (Ø x v)
950 ml 950 ml 950 ml
30003276 30003280 30003282
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 64,62 € balenie 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

Miska  
Masca
ks iba

9,

56

VEGA
Misky Gretje
Porcelánové misky v rôznych farbách a dizajnoch, ktoré sa dajú navzájom pekne kombinovať. 
S nimi dosiahnete vždy iný celkový vzhľad servírovania!
Materiál: porcelán. Stohovateľné pre miesto šetriace skladovanie! 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

modrá zelená červená čierna
10.2x5.1 cm (Ø x v) 10.2x5.1 cm (Ø x v) 10.2x5.1 cm (Ø x v) 10.2x5.1 cm (Ø x v)
200 ml 200 ml 200 ml 200 ml
30037518 30037516 30037511 30037514
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 € 4,83 €

modrá zelená červená čierna
16x8 cm (Ø x v) 16x8 cm (Ø x v) 16x8 cm (Ø x v) 16x8 cm (Ø x v)
550 ml 550 ml 550 ml 550 ml
30037513 30037521 30037515 30037517
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 € balenie 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 € 9,56 €

modrá zelená červená čierna
12.5x6.4 cm (Ø x v) 12.5x6.4 cm (Ø x v) 12.5x6.4 cm (Ø x v) 12.5x6.4 cm (Ø x v)
350 ml 350 ml 350 ml 350 ml
30037506 30037512 30037508 30037510
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 € 5,93 €

Miska  
Gretje
ks od

483
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VEGA
Misky Nano
Misky v dvoch moderných farbách. Vďaka reaktívnej glazúre je každý kus jedinečný.
Materiál: kamenina. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

čierna zelená čierna zelená
15x8.8 cm (Ø x v) 15x8.8 cm (Ø x v) 29.5x8 cm (Ø x v) 29.5x8 cm (Ø x v)
950 ml 950 ml 2250 ml 2250 ml
30109457 30109458 30109459 30109455
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 1 ks/bal. 1
balenie 65,94 € balenie 65,94 € 20,89 € 20,89 €
10,99 € 10,99 €

Miska  
Nebro
ks od

989

Miska  
Nano
ks od

10,

99

Novinka

Novinka

16x6.4 cm (Ø x v) 20.5x9 cm (Ø x v)
700 ml 1500 ml
30026690 30026688
ks/bal. 4 ks/bal. 3
balenie 33,40 € balenie 29,01 €
8,35 € 9,67 €

VEGA 
Misky Limaro okrúhle
Porcelánové misky v modernom circle dizajne. 
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky 
riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: hnedá

VEGA 
Misky Ossora
Naše misky Ossora očaria kvalitou a 
dizajnom. S efektným okrajom po obvode.
Materiál: kamenina. Vhodné do umývačky 
riadu a do mikrovlnnej rúry!

Miska  
Limaro
ks od

835

Miska  
Ossora
ks iba

8,

35

Ručne maľované

béžová šedohnedá
15.5x6.5 cm (Ø x v) 15.5x6.5 cm (Ø x v)
450 ml 450 ml
30003435 30003434
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 33,40 € balenie 33,40 €
8,35 € 8,35 €

VEGA
Misky Nebro organický tvar
Farebné misky v rustikálnom štýle. Vďaka nepravidelným frkancom je každý kus jedinečný.
Materiál: prémiový porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

žltá modrá šedá červená
17x6.5 cm (Ø x v) 17x6.5 cm (Ø x v) 17x6.5 cm (Ø x v) 17x6.5 cm (Ø x v)
480 ml 480 ml 480 ml 480 ml
30108470 30108483 30108485 30108490
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 59,34 € balenie 59,34 € balenie 59,34 € balenie 59,34 €
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

žltá modrá šedá červená
22x7 cm (Ø x v) 22x7 cm (Ø x v) 22x7 cm (Ø x v) 22x7 cm (Ø x v)
750 ml 750 ml 750 ml 750 ml
30108501 30108503 30108504 30108498
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 42,87 € balenie 42,87 € balenie 42,87 € balenie 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €
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Drevená doska  
Prescot

ks od

11,

76

Drevená doska  
Vesper
ks od

17,

81

Drevená doska  
Arbia
ks od

38,

49

VEGA
Drevené dosky Prescot
Rustikálne drevené dosky pre individuálnu prezentáciu vašich jedál. 
Uvedené rozmery sú bez rúčky. Nevhodné do umývačky riadu!
Farba: hnedá

VEGA
Drevené dosky Vesper
Pri týchto drevených doskách sa spojila funkčnosť s dizajnom. Vaše jedlá môžete servírovať 
rustikálne a štýlovo zároveň. Dostupné v 2 vyhotoveniach: Doska s okrúhlym výrezom Ø 6,2 cm 
je ideálna na mini misky; hladkú dosku je možné použiť univerzálne. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: orechové drevo. Návod na údržbu je priložený! Vhodné pre styk s potravinami!
Farba: orech

VEGA
Drevené dosky Arbia
S drevenými doskami Arbia naservírujete vaše jedlo vždy štýlovo. Dosky viete použiť vo variante 
stolíka alebo ako plochý podnos s rúčkami. Všetky udané rozmery sú bez nerezových nožičiek.
Výška verzie stolíka: malá a stredná doska: 9,2 cm; veľká doska: 12,2 cm. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: olejované dubové drevo. Rúčky z chróm-niklovej ocele 18/10. 
Vhodné pre styk s potravinami.
Farba: dub

Drevená doska bez potlače hranatá
30x14.5x1.5 cm (d x š x v) 34x19.5x1.5 cm (d x š x v)
30024925 30024924
ks/bal. 1 ks/bal. 1
11,76 € 13,08 €

Drevená doska bez výrezu Drevená doska s výrezom
33x20x1.5 cm (d x š x v) 33x20x1.5 cm (d x š x v)
10051317 10051319
ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,81 € 18,91 €

30x15x1.8 cm (d x š x v) 42x15x1.8 cm (d x š x v)
30108006 30108010
ks/bal. 1 ks/bal. 1
38,49 € 43,99 €

54x19x1.8 cm (d x š x v)
30108008
ks/bal. 1
54,99 €

Drevená doska s potlačou hranatá
30x14.5x1.5 cm (d x š x v) 34x19.5x1.5 cm (d x š x v)
30024923 30024921
ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,18 € 15,39 €

Drevená doska bez potlače okrúhla
30.5x1.5 cm (Ø x v)
30024922
ks/bal. 1
17,81 €

Drevená doska s potlačou okrúhla
30.5x1.5 cm (Ø x v)
30024926
ks/bal. 1
20,12 €

Vhodný pre styk s potravinami

Novinka
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Drevená doska  
Rusty
ks od

472

Servírovacia sekera 
Graham

ks od

3299

VEGA
Servírovacia sekera Graham
Čepeľ je zhotovená z ocele 18/10 a optimálna pre servírovanie jedál. Rúčka je drevená v 
antickom prevedení a podčiarkne tak „Used look“. S gumovými nožičkami na spodnej strane. 
Nevhodná do umývačky riadu!
Materiál: oceľ 18/10. Rúčka: antické drevo. Protišmykové nožičky. 
Farba: hnedá/nerez oceľ

VEGA
Drevené dosky Rusty 
Z naolejovaného akáciového dreva s rúčkou. Uvedené rozmery sú bez 
rúčky. Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: akáciové alebo bukové olejované drevo. Vhodné pre styk s 
potravinami!

41x16.5x2.7 cm (d x š x v) 49x20x3.5 cm (d x š x v)
0.679 kg 1 kg
30001912 30101307
ks/bal. 1 ks/bal. 1
32,99 € 41,79 €

Vhodné pre styk s potravinami

Vo viacerých veľkostiach

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

SELLER
BestDrevená doska hranatá

hnedá akácia buk
18.5x11.5x1.2 cm 
(d x š x v)

18.5x11.5x1.2 cm 
(d x š x v)

30014802 10026989
ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,35 € 4,72 €

Drevená doska hranatá
hnedá akácia buk
25.5x13.5x1.2 cm 
(d x š x v)

25.5x13.5x1.2 cm 
(d x š x v)

30014803 10026991
ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,44 € 5,93 €

Drevená doska hranatá
hnedá akácia buk
32.5x19.5x1.2 cm 
(d x š x v)

32.5x19.5x1.2 cm 
(d x š x v)

30014801 10026990
ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,08 € 7,58 €

Drevená doska hranatá
hnedá akácia buk
28.5x24.5x1.2 cm 
(d x š x v)

28.5x24.5x1.2 cm 
(d x š x v)

30014804 10026992
ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,96 € 8,35 €

Drevená doska hranatá
hnedá akácia buk
58x15.5x1.5 cm (d x š x v) 58x15.5x1.5 cm (d x š x v)
30014806 10026984
ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,12 € 13,08 €

Drevená doska hranatá
hnedá akácia buk
28.5x17x1.5 cm (d x š x v) 28.5x17x1.5 cm (d x š x v)
30014808 30014809
ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,81 € 10,66 €

Drevená doska okrúhla
hnedá akácia buk
35x1.9 cm (Ø x v) 35x1.9 cm (Ø x v)
30014807 30001446
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 €

Drevená doska okrúhla
hnedá akácia
30x1.5 cm (Ø x v)
30014799
ks/bal. 1
17,81 €

Drevená doska okrúhla
hnedá akácia
24.5x1.5 cm (Ø x v)
30014798
ks/bal. 1
15,39 €
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hnedá akácia hnedá akácia
35.4x21x2.8 cm (d x š x v) 43x27x2.8 cm (d x š x v)
30045823 30045829
ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,59 € 24,19 €

31.1x15.1x0.8 cm (d x š x v) 33.1x26.1x0.8 cm (d x š x v)
10040053 10040054
ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,09 € 16,49 €

Vhodné pre styk s potravinami

Olejované drevo

VEGA
Obojstranné drevené dosky Aria 
Drevené dosky na servírovanie steakov, burgrov, atď.. Jedna 
strana s odtokovou drážkou, do druhej strany pasujú podnosy 
Sidina, Jenna, San Marino, Masca a Remi. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: olejované drevo. VEGA vlastný dizajn – dostupné 
iba u nás! Vhodné pre styk s potravinami! Omývateľné vlhkou 
utierkou!

VEGA
Podnosy  
V rôznych veľkostiach pre štýlové servírovanie 
na doskách Aria.
Materiál: porcelán. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

VEGA
Podnosy Pereti 
Z chróm-niklovej nehrdzavejúcej ocele 18/8. Na podnosy 
sa dajú štýlovo servírovať burgre, hranolky, sendviče a veľa 
ďalších jedál. Ako praktický doplnok je vhodný mini pohárik 
na dippy alebo omáčky. Stohovateľné! Vhodné do umývačky 
riadu!
Farba: strieborná

VEGA
Drevené dosky Haragi 
Vedľa praktickej drážky, ktorá zabraňuje pretekaniu, disponujú 
dosky z naolejovaného dubu alebo orecha ďalším rafinovaným 
detailom. Okrúhly výrez s priemerom 9,5 cm, do ktorého sa 
zmestia poháriky na hranolky alebo mini poháriky. Tak môžete 
prílohy obzvlášť atraktívne naservírovať. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: olejované dubové alebo orechové drevo. 
Vhodný pre styk s potravinami!

Drevená doska  
Aria
ks od

1759

Podnos  
Pereti
ks od

1209

Podnos 
ks od

1913

Drevená doska 
Haragi
ks od

24,

19

Podnos hranatý
Masca
čierna
27x21 cm (d x š)
10006099
ks/bal. 6
balenie 114,78 €
19,13 €

Podnos hranatý
Sidina
béžová tyrkysová šedá
27x21 cm (d x š) 27x21 cm (d x š) 27x21 cm (d x š)
10006102 10006110 30001482
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 114,78 € balenie 114,78 € balenie 114,78 €
19,13 € 19,13 € 19,13 €

Podnos Podnos Podnos
Remi Jenna San Marino
hnedá viacfarebná biela
35x26x2.4 cm (d x š x v) 35.5x26.5x2 cm (d x š x v) 35.5x26.5x2 cm (d x š x v)
30037259 30026301 10012148
ks/bal. 2 ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 48,38 € balenie 64,65 € balenie 51,12 €
24,19 € 21,55 € 17,04 €

Podnos hranatý
Sidina
béžová tyrkysová šedá
35x26 cm (d x š) 35x26 cm (d x š) 35x26 cm (d x š)
30003416 30003419 30003417
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 48,38 € balenie 48,38 € balenie 48,38 €
24,19 € 24,19 € 24,19 €

dub orech
37x25x2 cm (d x š x v) 37x25x2 cm (d x š x v)
10029947 10029948
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 27,49 €

Košík na hranolky Niragua str. 69
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dub dub
25x18x3 cm (d x š x v) 38x27x3.5 cm (d x š x v)
30043573 10009357
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 49,49 €

čierny dub čierny dub
25x18x3 cm (d x š x v) 38x27x3.5 cm (d x š x v)
30108435 30108436
ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 49,49 €

hnedá akácia hnedá akácia
25x18x3 cm (d x š x v) 38x27x3.5 cm (d x š x v)
30043588 30043587
ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,09 € 21,88 €

VEGA
Podnosy Wantage 
Keď chcete vaše burgre servírovať štýlovo, využite naše 
drevené podnosy Wantage! Podnosy sú z dubového alebo 
akáciového dreva, perfektne sa dopĺňajú s papiermi na 
hranolky, sú vhodné pre styk s potravinami. Podnosy doručíme 
kompletne zmontované. Nevhodné do umývačky riadu! 
Omývateľné vlhkou utierkou.
Materiál: lakovaný dub alebo akácia.

45.6x20.8x11.6 cm (d x š x v)
30107988
ks/bal. 1
93,49 €

Grilovací špíz  
Arroscia

ks iba

879

Vhodné pre styk 
s potravinamiVhodná pre styk s potravinami

Olejované drevo

VEGA
Servírovacia doska Arrano 
Stane sa absolútnym hitom na každom prestretom stole.
Svoje grilované špízy s mäsom, zeleninou, atď. môžete 
svojim hosťom originálne prezentovať - či už špízy uložíte 
naležato alebo ich postavíte. Do výrezu pasujú všetky naše 
gastro nádoby alebo podnosy vo veľkosti GN 1/3. Výška 
dosky pre špízy uložené nastojato: 37.2 cm. Pre maximálne 6 
špízov. Špízy a nádoby nie sú súčasťou balenia, určite si ich 
doobjednajte. 
Materiál: olejované dubové drevo. Držiak z nehrdzavejúcej 
chróm-niklovej ocele 18/10. 
Nevhodná do umývačky riadu!
Farba: dub

VEGA
Grilovací špíz Arroscia 
So 6-dielnou sadou špízov vyčarujete na stole krásne a 
originálne kreácie. Špízy sú vhodné na grilovanie rôznych 
druhov mäsa, ale aj zeleniny. Spolu s doskou Arrano budete 
špízy prezentovať naozaj štýlovo. 
Materiál špíz: chrómovaná oceľ 18/0. Rúčka: tvrdé drevo. 
Vhodný pre styk s potravinami. Nevhodný do umývačky riadu!

VEGA
Burger papiere Pergamo
Štýlové, praktické a hygienické: papiere pre burgre, hranolky, 
atď. Nesajú tuk, pre hygienické servírovanie.

červená/biela čierna/prírodná zelená/biela
38x31 cm (d x š) 38x31 cm (d x š) 34x28 cm (d x š)
30051796 30052372 30051803
ks/bal. 1000 ks/bal. 1000 ks/bal. 1000
balenie 40,00 € balenie 40,00 € balenie 30,00 €
0,04 € 0,04 € 0,03 €

červená/biela zelená/biela čierna/prírodná
14x13 cm (d x š) 14x13 cm (d x š) 14x13 cm (d x š)
30051801 30051802 30052373
ks/bal. 1000 ks/bal. 1000 ks/bal. 1000
balenie 20,00 € balenie 20,00 € balenie 20,00 €
0,02 € 0,02 € 0,02 €

červená/biela zelená/biela čierna/prírodná
16.5x16 cm (d x š) 16.5x16 cm (d x š) 16.5x16 cm (d x š)
30051797 30051798 30052378
ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 500
balenie 10,00 € balenie 10,00 € balenie 10,00 €
0,02 € 0,02 € 0,02 €

červená/biela zelená/biela čierna/prírodná
18x17 cm (d x š) 18x17 cm (d x š) 18x17 cm (d x š)
30051799 30051800 30052374
ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 1000
balenie 15,00 € balenie 15,00 € balenie 30,00 €
0,03 € 0,03 € 0,03 €

Burger papier  
Pergamo

ks iba

0,

04

Vrecko  
Pergamo

ks od

0,

02
VEGA
Vrecká Pergamo
Štýlové, praktické a hygienické: z 2 strán otvorené vrecká pre 
burgre, hranolky, atď.. Nesajú tuk, pre hygienické servírovanie.

Melamínová séria Brandon str. 178

50 cm (d)
30108150
ks/bal. 6
balenie 52,74 €
8,79 €
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Bridlicový podnos hranatý bez rúčky
22x13x0.5 cm (d x š x v) 30x25x0.5 cm (d x š x v)
10049616 10049609
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 21,32 € balenie 32,54 €
10,66 € 16,27 €

Bridlicový podnos hranatý bez rúčky
32x12x0.5 cm (d x š x v) 40x30x0.5 cm (d x š x v)
10049610 10049611
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 30,56 € balenie 57,18 €
15,28 € 28,59 €

Bridlicový podnos hranatý s rúčkou
27x20x0.5 cm (d x š x v) 40x15x0.5 cm (d x š x v)
30001354 30001355
ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,39 € 21,22 €

Bridlicový podnos okrúhly bez rúčky
15x0.5 cm (Ø x v) 30x0.5 cm (Ø x v)
10049613 10049614
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 17,58 € balenie 48,38 €
8,79 € 24,19 €

Bridlicový podnos štvorcový bez rúčky
25x25x0.5 cm (d x š x v) 35x35x0.5 cm (d x š x v)
30025875 30025874
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 30,78 € balenie 57,18 €
15,39 € 28,59 €

VEGA
Bridlicové podnosy Patara
Čierne bridlicové podnosy (hrúbka 0.5 cm) majú zo spodnej 
strany gumové nožičky. Aby boli podnosy dlhodobo pekne 
lesklé, pretrite ich olivovým olejom. Dostupná aj praktická 
verzia s rúčkou (dĺžka rúčky 8 cm) na bezpečné servírovanie, 
ale aj zavesenie.
Farba: čierna

Dajte svojmu riadu známku osobitosti a 
ponúknite Vašim hosťom niečo extra! 

Personalizácia

www.palazzo.sk

Radi Vám poradíme na

so želaným motívom
s požadovaným textom
v požadovanej farbe

Bridlicový podnos  
Patara
ks od

8,

79
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VEGA
Stolová línia Ruby
Stolová línia Ruby je praktickým pomocníkom na prestretom stole. Do nerezovej konštrukcie môžete vsadiť rôzne nádoby z 
akáciového dreva. Vytvoríte tak všestranný doplnok pre prestretý stôl, pult a bufet, ktorý môžete flexibilne používať. Napríklad ako
zásobník na príbory, košík na pečivo alebo stojan pre soľničky a mlynčeky. Konštrukcia má povrch s efektom patiny a nádoby 
trendový vintage vzhľad. Konštrukcia je vhodná do umývačky riadu, nádoby nie sú vhodné do umývačky riadu.

Konštrukcia malá Konštrukcia veľká
strieborná strieborná
22x10.8x6.8 cm (d x š x v) 32x10.8x6.8 cm (d x š x v)
30026380 30026379
ks/bal. 1 ks/bal. 1
30,79 € 32,99 €

Box malý Box veľký
hnedá hnedá
20x10x4 cm (d x š x v) 30x10x4 cm (d x š x v)
30026381 30026388
ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,69 € 9,89 €

Podnos malý Podnos veľký
hnedá hnedá
20x10 cm (d x š) 30x10 cm (d x š)
30033011 30033006
ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,62 € 4,72 €

Kocka nižšia Kocka vyššia
hnedá hnedá
10x10x8 cm (d x š x v) 10x10x10 cm (d x š x v)
30026387 30026389
ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,69 € 8,79 €

Originálne

 RIEŠENIA

Stolová línia 
Ruby
ks od

362
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VEGA
Dózy Botelio
Nostalgické dózy s reliéfom vhodné na prezentáciu jedál.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10! Nestohovateľné. 
Vhodné do umývačky riadu! Vodotesné! Vhodné pre styk s potravinami!
Farba: strieborná

13x10.5 cm (Ø x v) 13x14 cm (Ø x v) 13x16 cm (Ø x v)
1100 ml 1500 ml 1700 ml
30024488 30024490 30024487
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 35,60 € balenie 42,64 € balenie 44,84 €
8,90 € 10,66 € 11,21 €

7.1x4.4 cm (Ø x v) 7.1x6.2 cm (Ø x v) 7.1x8.2 cm (Ø x v) 16x8 cm (Ø x v)
170 ml 240 ml 300 ml 1300 ml
30024491 30024492 30024489 30024493
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 32,28 € balenie 34,26 € balenie 35,58 € balenie 37,80 €
5,38 € 5,71 € 5,93 € 9,45 €

Dóza  
Botelio
ks od

538

VEGA
Doplnky na hranolky Malino
Originálne servírovanie hranoliek a príloh.
Materiál: oceľ 18/0. Vhodné do umývačky riadu!
Farba: strieborná

Mini vedierko Vedierko Nádoba na snack Nádoba na 
snack matná

Nádoba na 
snack lesklá

Nádoba na 
snack s ryhami

Hrnček matný Kanvička na mlieko

7x6.5 cm (Ø x v) 9x8.5 cm (Ø x v) 13x12 cm (Ø x v) 14.5x9.5x5 cm (d x š x v) 8.5x8.5 cm (Ø x v) 9.5x10 cm (Ø x v) 9.5x9.5 cm (Ø x v) 7.5x9 cm (Ø x v) 4.5x5 cm (Ø x v) 7.5x10 cm (Ø x v)
200 ml 400 ml 1000 ml 500 ml 450 ml 500 ml 400 ml 300 ml 100 ml 500 ml
30052679 30052680 30052673 30052674 30052678 30052685 30052677 30052892 30052675 30052676
ks/bal. 4 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 4 ks/bal. 1
balenie 14,48 € 7,14 € 10,66 € 8,35 € 5,93 € 7,14 € 8,35 € 11,76 € balenie 15,36 € 9,89 €
3,62 € 3,84 €

Nádoba na snack 
Malino
ks od

593

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Vintage trend

Vodotesné

Obojstranná doska Aria str. 64

Karafa Ypsila str. 131

Vaše logo
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VEGA
Poháre na hranolky Ellis
Naservírujte horúce hranolky, americké zemiaky alebo 
cibuľové krúžky do porcelánových pohárikov!
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do 
mikrovlnnej rúry! Stohovateľné! Vhodné do rúry do 300 °C.
Farba: biela

VEGA
Kornútky na hranolky News
Papierové kornútky na hranolky s novinovým vzorom, pasujú aj 
do drôteného držiaku Namu.
Biologicky odbúrateľné, nevhodné do rúry, nevhodné do 
mikrovlnnej rúry. Recyklovateľné, kompostovateľné, tuk 
odpudivé.
Farba: čierna/biela

VEGA
Papierové kornútky na hranolky prírodné
Papierové kornútky na hranolky, pasujú aj do drôteného 
držiaku Namu.
Biologicky odbúrateľné, nevhodné do rúry, nevhodné do 
mikrovlnnej rúry. Recyklovateľné, kompostovateľné, tuk 
odpudivé.
Farba: prírodná

VEGA
Drôtený držiak na hranolky Namu
Servírujte hranolky v štýlovom držiaku na hranolky z čierneho 
práškovaného kovu. Nevhodný do umývačky riadu!
Materiál: kov.
Farba: čierna

8.5x8x12.5 cm (d x š x v) 10.5x10x15.5 cm (d x š x v)
130 ml 280 ml
10010365 10010366
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 19,32 € balenie 21,52 €
4,83 € 5,38 €

24x17 cm (d x š) 29.5x21 cm (d x š)
30108246 30108243
ks/bal. 250 ks/bal. 250
balenie 10,00 € balenie 15,00 €
0,04 € 0,06 €

24x17 cm (d x š) 29.5x21 cm (d x š)
30108244 30108245
ks/bal. 200 ks/bal. 200
balenie 12,00 € balenie 14,00 €
0,06 € 0,07 €

12x16.5 cm (Ø x v)
10027980
ks/bal. 1
7,14 €

Fritovací košík  
Niragua

ks od

945

Drôtený držiak na 
hranolky  

Namu
ks iba

7,

14

Kornútky na  
hranolky 
 News
ks od

004

Kornútok 
na hranolky  

prírodný
ks od

006

VEGA
Fritovacie košíky na hranolky Niragua
Naservírujte horúce hranolky, americké zemiaky
alebo kuracie krídelká do malého fritovacieho košíka. 
Farba: strieborná

Fritovací košík 
okrúhly malý

Fritovací košík 
okrúhly

Fritovací košík 
hranatý

Fritovací košík 
hranatý

Fritovací košík 
štvorcový

Fritovací košík 
hranatý plochý

9x8.5 cm (Ø x v) 12x11.5 cm (Ø x v) 10.5x9x5.5 cm 
(d x š x v)

13x10.5x9 cm 
(d x š x v)

13x13x10 cm 
(d x š x v)

21.5x10x4.5 cm 
(d x š x v)

10030383 10006244 10027860 10006241 30024211 10006242
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,66 € 11,76 € 9,45 € 10,66 € 11,76 € 15,39 €

VEGA
Košík Berena bez rúčky
Vintage štýl sa z modernej gastronómie nedá vymazať! Náš 
kovový košík Berena sa hodí na všetko, čo chcete dekoratívne 
naservírovať. Ďalšie vyhotovenia nájdete v našom eshope 
www.palazzo.sk.
Materiál: čierna lakovaná oceľ. Nevhodný do umývačky riadu! 
Vhodný pre styk s potravinami!
Farba: čierna

26.5x15.5x10 cm 
(d x š x v)
30001723
ks/bal. 1
8,35 €

Košík  
Berena
ks iba

835
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hranatá štvorcová
31.5x20.5x5 cm (d x š x v) 14.5x14.5x3.8 cm (d x š x v)
2200 ml 500 ml
30051532 30051760
ks/bal. 2 ks/bal. 3
balenie 21,54 € balenie 11,19 €
10,77 € 3,73 €

okrúhla
22x3 cm (Ø x v)
800 ml
30051534
ks/bal. 4
balenie 22,84 €
5,71 €

štvorcová okrúhla
19.5x19.5x4 cm (d x š x v) 12.5x2 cm (Ø x v)
1000 ml 120 ml
30051761 30051533
ks/bal. 3 ks/bal. 6
balenie 17,79 € balenie 13,14 €
5,93 € 2,19 €

27x15.5x4.5 cm (d x š x v)
900 ml
10012746
ks/bal. 3
balenie 25,05 €
8,35 €

21.5x12x4 cm (d x š x v) 23.3x13.2x4 cm (d x š x v)
500 ml 650 ml
10012744 10012745
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 16,80 € balenie 20,76 €
5,60 € 6,92 €

VEGA
Tartové formy Backi
V rôznych veľkostiach.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej 
rúry! Vhodné do rúry do 300 °C!
Farba: biela

VEGA 
Zapekacie misky Kalumi
Misky na zapekanie z porcelánu sú správnou voľbou na prípravu 
jedál alebo na ich servírovanie.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej 
rúry! Vhodné do rúry do 300 °C.
Farba: biela

VEGA
Kameninové misky Ferry
Praktické, robustné a opticky lákavé 
kameninové pekáče, okrúhle alebo 
hranaté v rôznych veľkostiach, v bielej 
a čiernej, s uškom alebo bez uška v
matnom prevedení. Vhodné na 
prezentáciu jedál aj na zapekanie.
Materiál: kamenina. Vhodné do 
umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Vhodné do rúry do 280 °C!

Miska hranatá s rúčkou
13x10x4.5 cm (d x š x v), 330 ml

biela čierna
10081692 10081699
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 17,76 €
2,96 € 2,96 €

Miska okrúhla bez rúčky
6x2.5 cm (Ø x v), 40 ml

biela čierna
10081720 10081712
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,82 € balenie 11,82 €
1,97 € 1,97 €

Miska okrúhla s rúčkou
12x3 cm (Ø x v), 150 ml

biela čierna
10081715 10081706
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,12 € balenie 15,12 €
2,52 € 2,52 €

Miska okrúhla s rúčkou
14x3 cm (Ø x v), 200 ml

biela čierna
10081716 10081707
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 18,42 € balenie 18,42 €
3,07 € 3,07 €

Miska okrúhla s rúčkou
17x4 cm (Ø x v), 340 ml

biela čierna
10081717 10081708
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,04 € balenie 23,04 €
3,84 € 3,84 €

Miska okrúhla s rúčkou
19x4.5 cm (Ø x v), 600 ml

biela čierna
10081718 10081709
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 26,34 € balenie 26,34 €
4,39 € 4,39 €

Miska okrúhla s rúčkou
22x5 cm (Ø x v), 1000 ml

biela čierna
10025075 10025074
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 37,56 € balenie 37,56 €
6,26 € 6,26 €

Miska okrúhla bez rúčky
8x2.5 cm (Ø x v), 80 ml

biela čierna
10081725 10081713
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 13,14 € balenie 13,14 €
2,19 € 2,19 €

Miska okrúhla bez rúčky
10x2.5 cm (Ø x v), 120 ml

biela čierna
10081726 10081714
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 13,80 € balenie 13,80 €
2,30 € 2,30 €

Miska hranatá s rúčkou
14.5x13x4 cm (d x š x v), 350 ml

biela čierna
10081693 10081700
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,04 € balenie 23,04 €
3,84 € 3,84 €

Miska hranatá s rúčkou
17.5x11x4.5 cm (d x š x v), 450 ml

biela čierna
10081694 10081701
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 26,34 € balenie 26,34 €
4,39 € 4,39 €

Miska hranatá s rúčkou
23.5x13x4.5 cm (d x š x v), 700 ml

biela čierna
10081695 10081702
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 20,20 € balenie 20,20 €
5,05 € 5,05 €

Miska hranatá s rúčkou
28.5x18.5x6 cm (d x š x v), 1700 ml

biela čierna
10081696 10081703
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 18,90 € balenie 18,90 €
9,45 € 9,45 €

Miska hranatá s rúčkou
33.5x21.5x6.5 cm (d x š x v), 2500 ml

biela čierna
10081697 10081704
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 23,30 € balenie 23,30 €
11,65 € 11,65 €

Miska  
Ferry
ks od

197

Zapekacia miska  
Kalumi
ks od

560
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Makapa Cuillere Teresina Curitiba
10.2x4.1x3.3 cm (d x š x v) 12.5 cm (d) 22.5x11x5.9 cm (d x š x v) 10.6x6x4 cm (d x š x v)
10 ml 10 ml 200 ml 115 ml
10010889 10012666 10012663 10012902
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,04 € balenie 21,00 € balenie 26,34 € balenie 13,14 €
1,42 € 1,75 € 4,39 € 2,19 €

Eos Coari Velho Base
14.8x8.5x5.8 cm (d x š x v) 10x8x5.8 cm (d x š x v) 9x5.2x3.5 cm (d x š x v) 7.2x4 cm (Ø x v)
195 ml 80 ml 30 ml 100 ml
10012901 10012903 10012880 30038744
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 12 ks/bal. 6
balenie 15,78 € balenie 13,80 € balenie 21,00 € balenie 14,46 €
2,63 € 2,30 € 1,75 € 2,41 €

Enzo Stan
8.5x4 cm (Ø x v) 7x7x2 cm (d x š x v)
170 ml 60 ml
10012208 10012640
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 18,36 € balenie 21,00 €
1,53 € 1,75 €

VEGA 
Mini misky
Ideálne na fingerfood, snacky a iné mini servírovanie.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Vhodné do rúry do 300 °C.
Farba: biela

VEGA
Melamínové mini misky
Misky v trendových farbách, v 
rôznych tvaroch a veľkostiach. 
Vhodné na používanie pri 
teplotách od -30°C do +70°C.

Fiora
5.6x5.6x2.8 cm (d x š x v), 40 ml

krémová olivová čierna
30108018 30108023 30108020
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 5,22 € balenie 5,22 € balenie 5,22 €
0,87 € 0,87 € 0,87 €

Imagna
12.8x4.7 cm (Ø x v), 390 ml

krémová olivová čierna
30108021 30108028 30108025
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 16,44 € balenie 16,44 € balenie 16,44 €
2,74 € 2,74 € 2,74 €

Fella
5.9x2.8 cm (Ø x v), 42 ml

krémová olivová čierna
30108019 30108026 30108016
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 4,56 € balenie 4,56 € balenie 4,56 €
0,76 € 0,76 € 0,76 €

Ippari
10.1x10.1x3.6 cm (d x š x v), 200 ml

krémová olivová čierna
30108029 30108031 30108030
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 16,44 € balenie 16,44 € balenie 16,44 €
2,74 € 2,74 € 2,74 €

Fiastra
7.3x3 cm (Ø x v), 60 ml

krémová olivová čierna
30108017 30108022 30108024
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 8,52 € balenie 8,52 € balenie 8,52 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

Foglia
8.6x2.3 cm (Ø x v), 65 ml

krémová olivová čierna
30108027 30108013 30108014
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 9,84 € balenie 9,84 € balenie 9,84 €
1,64 € 1,64 € 1,64 €

Mini misky 
ks od

142

Melamínové 
mini misky  

ks od

076

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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Ďalšie farby na
www.palazzo.sk

VEGA
Mini misky
Mini misky v trendových farbách pre servírovanie malých jedál.
Materiál: porcelán. Vhodné do rúry do 300° C. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Odara
5x3 cm (Ø x v), 30 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012667 30110258 30110259 30110264 30110262 10013694
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

 Pise
8.8x5.2 cm (Ø x v), 40 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012871 30110319 30110318 30110308 30110302 30110278
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Tropfen
8.8x6.8x6.3 cm (d x š x v), 60 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012872 30110277 30110309 30110303 30110281 10013696
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Ara 
7x3 cm (Ø x v), 85 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10013651 30110205 30110203 30110204 30110206 30110207
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Mini miska  
ks od

175
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VEGA
Teriny s hlavou leva Lowi
Obľúbené teriny v nových farbách a veľkostiach!
Materiál: porcelán. Vhodné do rúry do 300 °C! 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Boot
10.5x5x3 cm (d x š x v), 70 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012642 30110256 30110255 30110257 30110260 30110263
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Telco
7x7x3 cm (d x š x v), 70 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012639 30110298 30110316 30110313 30110307 30110296
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Ubatuba
6x6x4.7 cm (d x š x v), 90 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10013653 30110276 30110286 30110311 30110287 10013523
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Siga
7x3.8 cm (Ø x v), 90 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012697 30110327 30110332 30110331 30110324 10010459
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 22,32 € balenie 22,32 € balenie 22,32 € balenie 22,32 € balenie 22,32 € balenie 22,32 €
1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

Siga
9x4.2 cm (Ø x v), 165 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012698 30110329 30110330 30110326 30110325 30110322
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,82 € balenie 11,82 € balenie 11,82 € balenie 11,82 € balenie 11,82 € balenie 11,82 €
1,97 € 1,97 € 1,97 € 1,97 € 1,97 € 1,97 €

Saxo
7.5x7.5x3.5 cm (d x š x v), 50 ml

biela svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
10012399 30110300 30110280 30110289 30110293 10013524
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 € balenie 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Terina s hlavou leva 
Lowi
ks od

186

5.5x4.5 cm (Ø x v), 60 ml

svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
30110304 30110273 30110295 30110314 30110288
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 22,32 € balenie 22,32 € balenie 22,32 € balenie 22,32 € balenie 22,32 €
1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

6.5x5.5 cm (Ø x v), 130 ml

svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
30110275 30110305 30110297 30110310 30110284
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 17,76 € balenie 17,76 € balenie 17,76 € balenie 17,76 €
2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 €

10.8x9 cm (Ø x v), 550 ml

svetlá šedá tmavá modrá béžová olivová čierna
30110306 30110315 30110290 30110279 30110292
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 27,00 € balenie 27,00 € balenie 27,00 € balenie 27,00 € balenie 27,00 €
4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 €
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Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Chiller  
Alida
ks iba

494

Mini pohár  
Elja

ks iba

120

11x9 cm (Ø x v)
580 ml
10039895
ks/bal. 12
balenie 59,28 €
4,94 €

VEGA
Chiller Alida
2-dielny set, pozostáva zo sklenenej misky (580 ml) a 
koktejlového pohára bez stopky (200 ml). Možnosť použiť aj 
ako misku na oriešky alebo svietnik na čajové sviečky. 
Bez rysky.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Heily Agnesa Elaine Jael Cucino Dila Dila
5.1x6.1 cm (Ø x v) 5.4x10.2 cm (Ø x v) 6.3x8.1 cm (Ø x v) 4.9x6.1 cm (Ø x v) 7.1x6.4 cm (Ø x v) 10.9x5.5 cm (Ø x v) 7.5x6.2 cm (Ø x v)
65 ml 150 ml 205 ml 80 ml 120 ml 130 ml 115 ml
30055881 30055870 30055878 30055884 10039578 30025733 10039978
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 7,86 € balenie 7,20 € balenie 7,20 € balenie 6,54 € balenie 10,50 € balenie 16,48 € balenie 9,44 €
1,31 € 1,20 € 1,20 € 1,09 € 1,75 € 8,24 € 4,72 €

Carine Elja Adriane
5x6.2 cm (Ø x v) 6.9x3.8 cm (Ø x v) 4.6x6.1 cm (Ø x v)
80 ml 68 ml 95 ml
30055871 30055879 30055872
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 6,54 € balenie 7,20 € balenie 7,86 €
1,09 € 1,20 € 1,31 €

VEGA
Mini poháre
S týmito pohármi naservírujete vaše jedlá a nápoje kreatívnejšie.
Materiál: sklo, borosilikátové sklo alebo krištáľové sklo. Všestranne použiteľné! 
Vhodné do umývačky riadu!

Krištáľové sklo

Borosilikátové sklo

Dvojstenná izolácia
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Mini pohár  
Bubble Ball

ks iba

175

Mini pohár  
Ines

ks iba

1,

86

PULSIVA 
Poháre Bodega
Moderné poháre v elegantnom tvare. 
Robustná kvalita. Dostupné v dvoch
veľkostiach, použiteľné napríklad na dezerty.
Vhodné do umývačky riadu!

Bubble Ball Bubblino Bubblino
7x8 cm (Ø x v) 6.6x5.9 cm (Ø x v) 9.8x9 cm (Ø x v)
400 ml 40 ml 120 ml
10030117 30051385 30051386
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6
balenie 21,00 € balenie 22,32 € balenie 15,12 €
1,75 € 1,86 € 2,52 €

8.2x5.9 cm (Ø x v) 8.5x9.5 cm (Ø x v)
220 ml 366 ml
20060439 20060440
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 17,04 € balenie 18,36 €
1,42 € 1,53 €

Ines Cujaba Casablanca Casablanca Nele Gargote
4.9x6.2 cm (Ø x v) 4.6x9 cm (Ø x v) 4.9x5.5 cm (Ø x v) 7x7.6 cm (Ø x v) 7x5.8 cm (Ø x v) 5.5x6.2 cm (Ø x v)
60 ml 95 ml 37 ml 140 ml 90 ml 120 ml
30002550 10039471 10039896 10039765 30026905 10039789
ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 22,32 € balenie 9,18 € balenie 10,44 € balenie 11,76 € balenie 9,84 € balenie 10,50 €
1,86 € 1,53 € 0,87 € 0,98 € 1,64 € 1,75 €

Mini pohár  
Bubblino

ks od

186

Pohár 
Bodega

ks od

142

Obzvlášť stabilné

Brúsený vzhľad Krištáľové sklo
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Šálka na kávu 
s podšálkou
8.5x7 cm (Ø x v)
195 ml
30045476
ks/bal. 6
balenie 27,66 €
4,61 €

Šálka na kávu 
s podšálkou
8.8x6.1 cm (Ø x v)
290 ml
30045551
ks/bal. 6
balenie 30,30 €
5,05 €

Šálka na espresso 
s podšálkou
6x5.5 cm (Ø x v)
80 ml
30045475
ks/bal. 12
balenie 23,64 €
1,97 €

7x5.8 cm (Ø x v)
90 ml
30026905
ks/bal. 6
balenie 9,84 €
1,64 €

13.5x13.5 cm (Ø x v)
1300 ml
30107495
ks/bal. 1
16,49 €

7.4x9.5 cm (Ø x v)
260 ml
30024873
ks/bal. 12
balenie 23,64 €
1,97 €

9.7x8.6 cm (Ø x v)
340 ml
30026924
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

14x16x5.5 cm (d x š x v)
30107507
ks/bal. 1
12,09 €

Šálka na espresso 
s podšálkou
6.8x4.6 cm (Ø x v)
110 ml
30045552
ks/bal. 6
balenie 27,00 €
4,50 €

Hrnček
10.4x11.2 cm (Ø x v)
250 ml
30045477
ks/bal. 12
balenie 32,88 €
2,74 €

Šálka na čaj
8.6x12 cm (Ø x v)
460 ml
30045550
ks/bal. 6
balenie 25,02 €
4,17 €

Hrnček
11.2x14.8 cm (Ø x v)
385 ml
30045478
ks/bal. 12
balenie 38,16 €
3,18 €

VEGA
Šálky a hrnčeky na kávu a čaj Louise
Robustné a dlhotrvácne. Hranaté uško sa postará o pevné a príjemné držanie v ruke.
Materiál: tvrdené sklo. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

VEGA
Pohár na čaj Emilia
Použiteľný na čaj, varené víno a iné teplé nápoje.
Materiál: tvrdené sklo. Stohovateľný! Ryska pri 0.2 l!
Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Mini pohár Nele
Perfektný na espresso, ako dezertný pohár 
alebo pohár na vodu.
Materiál: sklo. Vhodný do umývačky riadu!

Bohemia Cristal
Kanvica na čaj Evita
Užite si príjemné arómy servírovaného čaju v našej kvalitnej 
kanvici na čaj z borosilikátového skla s nerezovým sitkom. Ku 
kanvici pasuje náš ohrievač Benja (obj. číslo 30107507), aby 
bol čaj vždy príjemne teplý.

VEGA
Pohár na čaj Melina
So široko tvarovaným uškom.
Materiál: tvrdené sklo. 
Vhodný do umývačky riadu!

Bohemia Cristal
Ohrievač Benja
S našim ohrievačom Benja z 
ocele na čajové sviečky udržíte 
servírovaný čaj vždy príjemne teplý. 
Perfektne pasuje ku kanvici na čaj 
Evita.

VEGA
Šálky na kávu a čaj Nini
Tenké a elegantné sklo vhodné na teplé i studené nápoje. 
Vydrží teplotné rozdiely do 130 °C.
Materiál: borosilikátové sklo. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Udávaný objem pohárov je vždy najväčší 
možný objem (po okraj). Nie je to objem, 
ktorý servírujete.

Objem

Pohár na čaj  
Emilia
ks iba

197

Kanvica na čaj  
Evita
ks iba

1649

Ohrievač  
Benja
ks iba

1209

Mini pohár 
Nele
ks iba

164

Pohár na čaj  
Melina
ks iba

373

Borosilikátové sklo

Tvrdené sklo

Tvrdené sklo

S ryskou

 Tvrdené sklo

Šálka 
Louise
ks od

197

Šálka  
Nini
ks od

4,

17
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7.6x14.6 cm (Ø x v)
230 ml
30030993
ks/bal. 6
balenie 15,12 €
2,52 €

6.7x12.8 cm (Ø x v)
160 ml
10049184
ks/bal. 1
2,52 €

7.5x14 cm (Ø x v)
330 ml
10049598
ks/bal. 1
3,51 €

15.6x24 cm (Ø x v)
1750 ml
30107238
ks/bal. 1
38,49 €

VEGA
Pohár na írsku kávu Isa
Klasika na írsku kávu a iné horúce nápoje. Robustný.
Materiál: sklo. Vhodný do umývačky riadu!

PULSIVA
Cukornička Nilo 
Z lisovaného skla s 
vrchnákom z chrómovanej 
ocele 18/0.
Materiál: sklo. 
Nevhodná do umývačky 
riadu!

VEGA
Cukornička Kamala
Zo skla s uzatvárateľným 
vrchnákom (nehrdzavejúca
chróm-niklová oceľ 18/10).
Materiál: sklo. 
Vhodná do umývačky riadu!

Nude
Dekantačná nádoba O2
S touto kvalitnou dekantačnou nádobou budete víno 
prezentovať štýlovo a elegantne. Ručne robená z 
krištáľového skla. Postará sa o rozvoj arómy vína.

Pohár na írsku kávu  
Isa

ks iba

252

Dekantačná nádoba  
O2

ks iba

3849

Borosilikátové sklo

Dvojstenná izolácia

1x15 cm (Ø x d) 1x20 cm (Ø x d) 1x23 cm (Ø x d)
30043867 30043866 30043868
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,57 € 9,67 € 10,22 €

VEGA
Sklenené slamky Liya 7ks balenie
Znovupoužiteľné, trvácne a odolné teplotným šokom, pevné. 
Možná personalizácia: vaša šanca pre reklamu. Dodávame 
vrátane čistiacej kefky.
Materiál: borosilikátové sklo. Šetrné k živ. prostrediu! 
Vhodné do umývačky riadu!

Borosilikátové 
sklo

Sklenená slamka  
Liya

balenie od

857

Poháre na kávu a čaj  
Dila

ks od

472

Borosilikátové sklo: vydrží teplotný
rozdiel do cca. 130 °C, šetrí peniaze
vďaka zníženej rozbitnosti.

Vaše výhody

Mini pohár okrúhly
7.5x6.2 cm (Ø x v)
115 ml
10039978
ks/bal. 2
balenie 9,44 €
4,72 €

Kávový pohár s uškom
8.6x11.3 cm (Ø x v)
310 ml
10039891
ks/bal. 2
balenie 13,62 €
6,81 €

Pohár na čaj a džús
7.8x11.3 cm (Ø x v)
290 ml
30025756
ks/bal. 2
balenie 13,62 €
6,81 €

Pohár na čaj s uškom
8.5x11.1 cm (Ø x v)
320 ml
10029968
ks/bal. 2
balenie 13,84 €
6,92 €

Pohár na čaj
9.3x11 cm (Ø x v)
350 ml
10039893
ks/bal. 2
balenie 14,28 €
7,14 €

Cappuccino pohár s uškom
12x8.3 cm (Ø x v)
420 ml
10039892
ks/bal. 2
balenie 15,38 €
7,69 €

Espresso pohár s uškom
6.7x8 cm (Ø x v)
130 ml
10039890
ks/bal. 2
balenie 11,64 €
5,82 €

VEGA
Poháre na kávu a čaj Dila
Ideálne na teplé aj studené nápoje. Vďaka vákuu medzi stenami nedochádza k oroseniu. Vaše nápoje si dlhšie udržia svoju 
teplotu a ruky vašich hostí sú vďaka izolácii chránené.
Materiál: borosilikátové sklo. Žiadna kondenzácia! 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

076-077_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   77 15.02.22   20:31



78 Telefón +421 2 20 70 70 70

Podšálka na 
espresso
11.5 cm (Ø)
4.5 cm (Ø vnútro)
10013181
ks/bal. 6
balenie 7,86 €
1,31 €

Podšálka na 
espresso
11.5x1.8 cm (Ø x v)
4.3 cm (Ø vnútro)
10012682
ks/bal. 6
balenie 7,86 €
1,31 €

Podšálka na 
kávu/cappuccino
13 cm (Ø)
6.5 cm (Ø vnútro)
10013183
ks/bal. 6
balenie 11,16 €
1,86 €

Podšálka na 
kávu/cappuccino
14x2 cm (Ø x v)
4.7 cm (Ø vnútro)
10012684
ks/bal. 6
balenie 10,50 €
1,75 €

Podšálka na kávu 
s mliekom
15 cm (Ø)
7.2 cm (Ø vnútro)
10013185
ks/bal. 6
balenie 12,48 €
2,08 €

Podšálka na kávu 
s mliekom
15x2.2 cm (Ø x v)
4.6 cm (Ø vnútro)
10012686
ks/bal. 6
balenie 11,82 €
1,97 €

Šálka na 
kávu/cappuccino
8.2x6.5 cm (Ø x v)
180 ml
10013182
ks/bal. 6
balenie 18,42 €
3,07 €

Šálka na 
kávu/cappuccino
7.2x10.2 cm (Ø x v)
250 ml
10012683
ks/bal. 6
balenie 18,42 €
3,07 €

Šálka na kávu 
s mliekom
9.8x8.3 cm (Ø x v)
300 ml
10013184
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

Šálka na kávu 
s mliekom
7.8x11.2 cm (Ø x v)
300 ml
10012685
ks/bal. 6
balenie 25,02 €
4,17 €

Šálka na 
espresso
6x5.5 cm (Ø x v)
80 ml
10013180
ks/bal. 6
balenie 13,80 €
2,30 €

Šálka na 
espresso
6x8.2 cm (Ø x v)
100 ml
10012681
ks/bal. 6
balenie 12,48 €
2,08 €

VEGA
Séria šálok Bebida
Šálky na kávu, espresso, atď..
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

VEGA
Séria šálok Bistro
Úzke a vysoké šálky na kávu a espresso.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Šálka 
na kávu/cappuccino  

Bebida
ks iba

307

Šálka 
na kávu/cappuccino  

Bistro
ks iba

307

8.4x12.2 cm (Ø x v) 8.7x13 cm (Ø x v)
8.4 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
360 ml 400 ml
10039251 10039252
ks/bal. 12 ks/bal. 24
balenie 14,40 € balenie 34,08 €
1,20 € 1,42 €

VEGA 
Poháre Casablanca
Univerzálne použiteľné. Zo špeciálneho tvrdeného 
skla. Obzvlášť trvácne, pevné.
Materiál: tvrdené sklo. Stohovateľné! Vhodné do 
umývačky riadu!

Pasabahce 
Poháre Inessa
Trendové univerzálne poháre 
s brúseným vzorom. Z 
tvrdeného skla, perfektné 
aj pre teplé nápoje. 
Stohovateľné a robustné. 
Vhodné do umývačky riadu!

Pohár  
Casablanca

ks od

120

Pohár  
Inessa
ks od

395

Tvrdené sklo

Whisky pohár Longdrink pohár Longdrink pohár
9.2x9.6 cm (Ø x v) 7.9x14.7 cm (Ø x v) 8.5x15.9 cm (Ø x v)
9.2 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.)
355 ml 360 ml 470 ml
30101297 30101298 30101296
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,70 € balenie 28,32 € balenie 31,62 €
3,95 € 4,72 € 5,27 €

Novinka
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Podšálka na 
espresso
16x14.5 cm (d x š)
3.8 cm (Ø vnútro)
10013763
ks/bal. 6
balenie 30,96 €
5,16 €

Podšálka na 
espresso
12.5 cm (Ø)
3.3 cm (Ø vnútro)
10082971
ks/bal. 6
balenie 7,86 €
1,31 €

Šálka na kávu
8x6 cm (Ø x v)
  200 ml
10082968
ks/bal. 6
balenie 12,48 €
2,08 €

Podšálka na kávu
24x20 cm (d x š)
4.6 cm (Ø vnútro)
10013761
ks/bal. 6
balenie 43,50 €
7,25 €

Šálka na kávu 
s mliekom
10x6.3 cm (Ø x v)
300 ml
10082972
ks/bal. 6
balenie 16,44 €
2,74 €

Podšálka pod 
hrnček/kávu
15 cm (Ø)
4.4 cm (Ø vnútro)
10082969
ks/bal. 6
balenie 11,16 €
1,86 €

Šálka na kávu
6.8x10.5 cm (Ø x v)
200 ml
10013760
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

Šálka na čaj
10x4.6 cm (Ø x v)
250 ml
30038742
ks/bal. 6
balenie 17,76 €
2,96 €

Hrnček
8x9 cm (Ø x v)
300 ml
10082973
ks/bal. 6
balenie 13,14 €
2,19 €

Šálka na 
espresso
5.4x8.2 cm (Ø x v)
100 ml
10013762
ks/bal. 6
balenie 15,78 €
2,63 €

Šálka na 
espresso
6x5.5 cm (Ø x v)
100 ml
10082970
ks/bal. 6
balenie 9,84 €
1,64 €

Podšálka pod čaj 
/kávu s mliekom
17 cm (Ø)
6.8 cm (Ø vnútro)
10082967
ks/bal. 6
balenie 12,48 €
2,08 €

VEGA
Séria šálok Soreno
Oválny tvar podšálky dáva tejto sérii dlhotrvácny charakter.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Séria šálok Base
Jednoduchá a nadčasová porcelánová séria, vhodná na servírovanie akéhokoľvek nápoja.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry. 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

Šálka na kávu  
Soreno
ks iba

373

Šálka na kávu  
Base
ks iba

208

VEGA
Poháre Eliana
Poháre z tvrdeného skla s jemnou štruktúrou na 
vonkajšej strane. Vhodné aj pre horúce nápoje! 
Stohovateľné!

VEGA
Poháre Eve
Poháre z tvrdeného skla s atraktívnou štruktúrou 
na vonkajšej strane. Vhodné aj pre horúce nápoje! 
Stohovateľné!

Pohár  
Eliana
ks od

307

Pohár  
Eve

ks od

395

Whisky pohár Koktejlový pohár
9.8x10.5 cm (Ø x v) 7.1x15.8 cm (Ø x v)
9.8 cm (Ø max.) 7.1 cm (Ø max.)
410 ml 300 ml
30107724 30107723
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 18,42 € balenie 19,74 €
3,07 € 3,29 €

Whisky pohár Koktejlový pohár
9.6x9.9 cm (Ø x v) 8.1x14.2 cm (Ø x v)
9.6 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.)
390 ml 345 ml
30107725 30107737
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,70 € balenie 25,02 €
3,95 € 4,17 €

 S
TO

LO
VA

N
IE

Novinka Novinka

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk
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Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis VEGA

Séria šálok Premiora
Čistý a nadčasový dizajn. K tomu odolný prémiový porcelán so zvýšenou odolnosťou okrajov 
voči obitiu. Extrémne robustný a dlhotrvácny.
Materiál: prémiový porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: krémová

ro
ko

v10
Dokúpenie

Šálka na kávu  
Premiora

ks iba

538

Šálka na kávu 
Skyline
ks iba

4,

83

VEGA
Séria šálok Skyline
Krémový odtieň porcelánu Skyline pôsobí elegantne a exkluzívne. Aj brilantná glazúra a vysoká 
odolnosť porcelánu sú prednosťou.
Materiál: Bone China porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: krémová

ro
ko

v10
Dokúpenie

Bone China séria Skyline str. 42 Prémiová porcelánová séria Premiora str. 45

Vzorkový 
servis

VEGA
Séria šálok Pallais
Elegantný prechod šálok do uška bez spojov pôsobí veľmi elegantne a harmonicky. Tento 
porcelán je dostupný iba u nás.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!
Farba: biela

ro
ko

v10
Dokúpenie

Podšálka pod 
hrnček/kávu/
cappuccino
15.5 cm (Ø)
4.1 cm (Ø vnútro)
10013168
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Kombi podšálka
23.5x19 cm (d x š)
4 cm (Ø vnútro)
30056117
ks/bal. 6
balenie 36,90 €
6,15 €

Šálka 
na kávu
7.4x7 cm (Ø x v)
200 ml
10013167
ks/bal. 6
balenie 31,62 €
5,27 €

Šálka na čaj
10x5.5 cm (Ø x v)
200 ml
30056116
ks/bal. 6
balenie 34,92 €
5,82 €

Cukornička  
s vrchnákom
9.5x10 cm (Ø x v)
250 ml
10013172
ks/bal. 2
balenie 21,54 €
10,77 €

Kanvica na kávu  
s vrchnákom
8x21 cm (Ø x v)
550 ml
10013171
ks/bal. 2
balenie 32,98 €
16,49 €

Hrnček

7.5x10 cm (Ø x v)
320 ml
10013192
ks/bal. 6
balenie 33,60 €
5,60 €

Šálka 
na kávu
8.7x6.7 cm (Ø x v)
200 ml
10013166
ks/bal. 6
balenie 34,92 €
5,82 €

Šálka 
na cappuccino
9x7 cm (Ø x v)
250 ml
10013191
ks/bal. 6
balenie 38,22 €
6,37 €

Šálka 
na espresso
7x5 cm (Ø x v)
120 ml
30056115
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Šálka 
na espresso
6x6 cm (Ø x v)
100 ml
10013169
ks/bal. 6
balenie 21,72 €
3,62 €

Podšálka 
na espresso
12.5 cm (Ø)
3.5 cm (Ø vnútro)
30037209
ks/bal. 12
balenie 44,76 €
3,73 €

Podšálka pod 
hrnček/kávu
16 cm (Ø)
4.8 cm (Ø vnútro)
30037200
ks/bal. 12
balenie 51,36 €
4,28 €

Šálka 
na espresso
6.3x5 cm (Ø x v)
100 ml
30037201
ks/bal. 12
balenie 54,00 €
4,50 €

Šálka 
na kávu
8.2x6 cm (Ø x v)
220 ml
30037211
ks/bal. 12
balenie 64,56 €
5,38 €

Šálka 
na espresso
6.3x5.4 cm (Ø x v)
100 ml
30037208
ks/bal. 12
balenie 54,00 €
4,50 €

Šálka 
na kávu
8.3x6.9 cm (Ø x v)
220 ml
30037210
ks/bal. 12
balenie 64,56 €
5,38 €

Hrnček

9x8.7 cm (Ø x v)
350 ml
30037212
ks/bal. 12
balenie 80,40 €
6,70 €

Šálka na kávu  
Pallais
ks od

527

Šálka 
na espresso
7x6 cm (Ø x v)
100 ml
10013308
ks/bal. 6
balenie 22,38 €
3,73 €

Šálka 
na kávu
8.8x7 cm (Ø x v)
200 ml
10013306
ks/bal. 6
balenie 28,98 €
4,83 €

Hrnček 

9.3x10 cm (Ø x v)
300 ml
10013312
ks/bal. 6
balenie 30,96 €
5,16 €

Šálka na kávu 
s mliekom
10.2x7.2 cm (Ø x v)
280 ml
10013310
ks/bal. 6
balenie 32,28 €
5,38 €

Podšálka 
na espresso
12 cm (Ø)
3.7 cm (Ø vnútro)
10013309
ks/bal. 6
balenie 14,46 €
2,41 €

Podšálka pod 
hrnček/kávu
15 cm (Ø)
5.1 cm (Ø vnútro)
10013307
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Podšálka na kávu 
s mliekom
16.5 cm (Ø)
5.6 cm 
10013311
ks/bal. 6
balenie 25,68 €
4,28 €

Porcelánová séria Pallais str. 34

080-081_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   80 15.02.22   20:46



81www.palazzo.sk

Vzorkový 
servis
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VEGA
Séria šálok Bel Colore 
Názov série je pre ňu príznačný: Všetky časti sú dostupné vo viacerých farbách, možno ich 
ľubovoľne navzájom kombinovať. Šálky sú doplnené aj o misku a tanier.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Šálka na kávu  
Bel Colore

ks od

2,

96

Šálka na espresso
7x4.5 cm (Ø x v), 100 ml

biela béžová ružová červená šedá modrá
30108383 30108399 30108385 30108384 30108408 30108409
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 13,14 € balenie 19,74 € balenie 19,74 € balenie 19,74 € balenie 19,74 € balenie 19,74 €
2,19 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 €

Šálka na kávu
8.5x5.5 cm (Ø x v), 190 ml

biela béžová ružová červená šedá modrá
30108396 30108387 30108375 30108382 30108406 30108391
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 €
2,96 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

Hrnček
8.5x8.5 cm (Ø x v), 340 ml

biela béžová ružová červená šedá modrá
30108365 30108367 30108372 30108373 30108371 30108370
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 19,74 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 €
3,29 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

Podšálka na espresso
11.5 cm (Ø), 4 cm  (Ø vnútro)

biela béžová ružová červená šedá modrá
30108402 30108395 30108392 30108404 30108380 30108393
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 10,50 € balenie 13,14 € balenie 13,14 € balenie 13,14 € balenie 13,14 € balenie 13,14 €
1,75 € 2,19 € 2,19 € 2,19 € 2,19 € 2,19 €

Kombi podšálka
14 cm (Ø), 5 cm  (Ø vnútro)

biela béžová ružová červená šedá modrá
30108413 30108415 30108411 30108410 30108414 30108412
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 12,48 € balenie 17,76 € balenie 17,76 € balenie 17,76 € balenie 17,76 € balenie 17,76 €
2,08 € 2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 €

Tanier plytký
21.5 cm (Ø)

biela béžová ružová červená šedá modrá
30108390 30108407 30108388 30108405 30108398 30108394
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 €
3,62 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

Miska
13.5x7.5 cm (Ø x v), 460 ml

biela béžová ružová červená šedá modrá
10012072 30108401 30108400 30108376 30108379 30108397
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 18,42 € balenie 25,68 € balenie 25,68 € balenie 25,68 € balenie 25,68 € balenie 25,68 €
3,07 € 4,28 € 4,28 € 4,28 € 4,28 € 4,28 €

Novinka
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Šálka na espresso
5.5x5.5 cm (Ø x v), 90 ml

béžová tyrkysová šedá
30036975 30036977 30036976
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

Šálka na kávu
9.3x6.8 cm (Ø x v), 240 ml

šedá tyrkysová pastelová zelená
30026369 30026370 30026371
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Šálka na kávu
7.5x6.3 cm (Ø x v), 190 ml

béžová tyrkysová šedá
30036984 30036986 30036991
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Šálka na espresso
6.8x5.8 cm (Ø x v), 80 ml

biela červená hnedá pomarančová
20050067 20050074 20050081 20050102
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 7,86 € balenie 11,16 € balenie 11,16 € balenie 11,16 €
1,31 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

Šálka na kávu
9x7 cm (Ø x v), 230 ml

biela červená hnedá pomarančová
20050069 20050076 20050083 20050104
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,82 € balenie 13,80 € balenie 13,80 € balenie 13,80 €
1,97 € 2,30 € 2,30 € 2,30 €

Šálka na kávu s mliekom
10.5x6.7 cm (Ø x v), 300 ml

biela červená hnedá pomarančová
20050071 20050078 20050085 20050106
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 17,10 € balenie 17,10 € balenie 17,10 €
2,41 € 2,85 € 2,85 € 2,85 €

Hrnček
8x11 cm (Ø x v), 330 ml

biela červená hnedá pomarančová
30001186 30001185 30001183 30001184
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,12 € balenie 18,42 € balenie 18,42 € balenie 18,42 €
2,52 € 3,07 € 3,07 € 3,07 €

Miska
14x7.7 cm (Ø x v), 650 ml

biela červená hnedá pomarančová
30001182 30001181 30001179 30001180
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 20,40 € balenie 22,38 € balenie 22,38 € balenie 22,38 €
3,40 € 3,73 € 3,73 € 3,73 €

Hrnček
8.5x10.5 cm (Ø x v), 300 ml

šedá tyrkysová pastelová zelená
30003257 30003261 30003263
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

Hrnček
7.5x10 cm (Ø x v), 320 ml

béžová tyrkysová šedá
30036971 30036970 30036973
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

Kombi podšálka
15.5 cm (Ø), 4.8 cm (Ø vnútro)

béžová tyrkysová šedá
30037034 30037033 30037035
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

Podšálka na kávu
14 cm (Ø), 4.9 cm (Ø vnútro)

biela červená hnedá pomarančová
20050070 20050077 20050084 20050105
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 8,52 € balenie 11,16 € balenie 11,16 € balenie 11,16 €
1,42 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

Podšálka na espresso
12.5 cm (Ø), 4 cm (Ø vnútro)

biela červená hnedá pomarančová
20050068 20050075 20050082 20050103
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 6,54 € balenie 8,52 € balenie 8,52 € balenie 8,52 €
1,09 € 1,42 € 1,42 € 1,42 €

Podšálka na kávu s mliekom
16 cm (Ø), 6 cm (Ø vnútro)

biela červená hnedá pomarančová
20050072 20050079 20050086 20050107
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 9,18 € balenie 11,82 € balenie 11,82 € balenie 11,82 €
1,53 € 1,97 € 1,97 € 1,97 €

Tanier plytký
21 cm (Ø), 16.2 cm (Ø vnútro)

biela červená hnedá pomarančová
30001205 30001204 30001202 30001203
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 26,34 € balenie 26,34 € balenie 26,34 €
2,41 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

Podšálka na kávu
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (Ø vnútro)

šedá tyrkysová pastelová zelená
30026375 30026376 30026377
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

VEGA
Séria šálok Alessia 
Elegantný tvar a nepravidelné fŕkance dopĺňajú vintage charakter. Praktické: jedna podšálka 
pasuje pod všetky veľkosti šálok. Všetky šálky aj hrnček sú stohovateľné!
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

PULSIVA
Porcelánová séria Joy
Stabilný farebný porcelán s bielym vnútrom. Farby sú navzájom kombinovateľné. 
Vhodné do mikrovlnnej rúry a do umývačky riadu!

VEGA
Séria šálok Palana 
Očarí modernými farbami a vintage výzorom. Jednotlivé kusy zapôsobia svojimi nepravidelnými 
okrajmi. Vďaka nepravidelne rozmiestneným bodkám je každý kus jedinečný. 
Materiál: kamenina. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

ro
ko

v10
Dokúpenie

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Šálka na kávu  
Joy

ks od

197
 Navzájom      
kombinovateľné    

Veľmi stabilné

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis
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VEGA
Séria šálok Nano
Séria vynikne nepravidelnými okrajmi, ktoré vyzerajú ako ručne robené. Vďaka reaktívnej 
glazúre je každý kus originál. 
Materiál: kamenina. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Šálka na kávu  
Nano
ks iba

604

Porcelánová séria Aranda str. 31

Séria tanierov Nano str. 25

Novinka

Novinka

Vzorkový 
servis

 S
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VA

N
IE

Hrnček
8.5x10.5 cm (Ø x v), 300 ml

zelená čierna
30109468 30109466
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 49,44 € balenie 49,44 €
8,24 € 8,24 €

Podšálka na espresso
12.4 cm (Ø), 3.8 cm (Ø vnútro)

zelená čierna
30109451 30109450
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,04 € balenie 23,04 €
3,84 € 3,84 €

Šálka na kávu
9.3x6.8 cm (Ø x v), 240 ml

zelená čierna
30109464 30109462
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 36,24 € balenie 36,24 €
6,04 € 6,04 €

Podšálka na kávu
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (Ø vnútro)

zelená čierna
30109448 30109447
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 29,64 € balenie 29,64 €
4,94 € 4,94 €

Šálka na espresso
6.8x6.1 cm (Ø x v), 120 ml

zelená čierna
30109453 30109454
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 29,64 € balenie 29,64 €
4,94 € 4,94 €

Šálka na kávu/
cappuccino
10x6 cm (Ø x v)
340 ml
30108446
ks/bal. 4
balenie 23,72 €
5,93 €

Hrnček
9x9 cm (Ø x v)
380 ml
30108447
ks/bal. 4
balenie 32,96 €
8,24 €

Kombi podšálka
15.5 cm (Ø)
5.5 cm (Ø vnútro)
30108445
ks/bal. 4
balenie 21,08 €
5,27 €

VEGA
Séria šálok Aranda 
Šálky tejto série predstavujú zvláštny dizajn. S nimi prinesiete na stôl nádych orientu. Kombi 
podšálka pasuje k šálke na kávu i hrnčeku.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: modrá

Šálka na kávu/cappuccino 
Aranda
ks iba

593

Vzorkový 
servis
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VEGA
Séria šálok Purior
Séria šálok Purior očarí nepravidelnými tvarmi a prirodzenými 
farbami. Dostupná v dvoch farebných kombináciach.
Materiál: porcelán. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Šálka na espresso
6.5x4.5 cm (Ø x v), 100 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030686 30030682
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 28,98 €
4,83 € 4,83 €

Podšálka na espresso
12.5x11x2.1 cm (d x š x v), 3.7 cm (Ø vnútro)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030692 30030693
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 22,38 € balenie 22,38 €
3,73 € 3,73 €

Šálka na kávu
8.5x6 cm (Ø x v), 200 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030685 30030683
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 €

Hrnček
8.5x10.4 cm (Ø x v), 300 ml

biela/hnedá biela/petrolejová
30030687 30030684
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 43,50 € balenie 43,50 €
7,25 € 7,25 €

Podšálka pod hrnček/kávu
15.5x14x2.3 cm (d x š x v), 4.8 cm (Ø vnútro)

biela/hnedá biela/petrolejová
30030690 30030691
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 32,28 € balenie 32,28 €
5,38 € 5,38 €

Šálka na kávu  
Purior
ks iba

593

Šálka na kávu  
Liron
ks iba

3,

73

Hrnček Cukornička s vrchnákom
10x8 cm (Ø x v) 8x12 cm (Ø x v)
400 ml 200 ml
30047652 30051062
ks/bal. 4 ks/bal. 6
balenie 19,32 € balenie 35,58 €
4,83 € 5,93 €

Šálka na kávu Podšálka na kávu
9x7 cm (Ø x v) 14.5 cm (Ø)
250 ml 6.5 cm (Ø vnútro)
30047626 30047620
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 14,92 € balenie 14,92 €
3,73 € 3,73 €

VEGA
Séria šálok Liron
Porcelánová séria v retro dizajne. Pre dosiahnutie vintage charakteru porcelánu majú všetky časti tejto série miesta s akoby 
odlúpnutou časťou alebo okrajom.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: krémová/čierna

Šálka na kávu  
Limaro
ks iba

593

VEGA
Séria šálok Limaro
Séria šálok v modernom circle dizajne. 
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
Farba: hnedá

Šálka 
na espresso

Podšálka 
na espresso

Šálka na kávu Hrnček Podšálka 
pod hrnček/kávu

6.5x4.6 cm (Ø x v) 11.5 cm (Ø) 8.5x6 cm (Ø x v) 8.5x10.4 cm (Ø x v) 14 cm (Ø)
90 ml 3.8 cm (Ø vnútro) 200 ml 300 ml 4.8 cm (Ø vnútro)
30026694 30026692 30026691 30101868 30026684
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 17,76 € balenie 35,58 € balenie 43,50 € balenie 28,98 €
3,62 € 2,96 € 5,93 € 7,25 € 4,83 €

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Porcelánová séria Liron str. 30

Porcelánová séria Limaro str. 26

Porcelánová séria Purior str. 27
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Šálka na kávu  
Mixor
ks od

2,

96

Šálka na kávu  
Sidina
ks iba

659

VEGA
Séria šálok Mixor
Všetky vzory z tejto série môžete ľubovoľne kombinovať – je 
jedno, či je to biela farba alebo dekory.
Materiál: porcelán. 
Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!

Podšálka na espresso
12 cm (Ø), 3.4 cm (Ø vnútro)

biela biela/modrá modrá/biela
30026770 30030991 30031325
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,16 € balenie 14,46 € balenie 14,46 €
1,86 € 2,41 € 2,41 €

Podšálka na kávu
15 cm (Ø), 4.7 cm (Ø vnútro)

biela biela/modrá modrá/biela
30026766 30030996 30031415
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 22,38 € balenie 22,38 €
2,41 € 3,73 € 3,73 €

Šálka na espresso
6.2x5.5 cm (Ø x v), 100 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026759 30027952 30031328
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 21,72 € balenie 21,72 €
2,41 € 3,62 € 3,62 €

Šálka na kávu
9.5x5.5 cm (Ø x v), 220 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026763 30030971 30031327
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 28,98 € balenie 28,98 €
2,96 € 4,83 € 4,83 €

Hrnček
8.7x10 cm (Ø x v), 280 ml

biela biela/modrá biela/modrá
30026764 30031060 30031642
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 25,68 € balenie 32,28 € balenie 32,28 €
4,28 € 5,38 € 5,38 €

VEGA
Séria šálok Sidina
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 kombinovať.
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Garancia dokúpenia 3 roky!

Šálka na kávu
9.5x5.5 cm (Ø x v), 200 ml

béžová tyrkysová šedá terrakotta
10010588 10010615 30001493 10010711
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 39,54 € balenie 39,54 € balenie 39,54 € balenie 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 € 6,59 €

Podšálka na kávu
16 cm (Ø), 6.2 cm (Ø vnútro)

béžová tyrkysová šedá terrakotta
10010589 10010616 30001479 10010712
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 30,96 € balenie 30,96 € balenie 30,96 € balenie 30,96 €
5,16 € 5,16 € 5,16 € 5,16 €

Hrnček
7.5x10 cm (Ø x v), 260 ml

béžová tyrkysová šedá terrakotta
10010587 10010614 30001490 10010710
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 €

Šálka na kávu  
Fungio
ks iba

483

VEGA
Séria šálok Fungio
Séria šálok v aktuálnom vintage vzhľade. Biela s dekoratívnym čiernym 
okrajom. 
Materiál: porcelán. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry! 
Farba: biela/čierna

Šálka 
na espresso

Podšálka 
na espresso

Šálka 
na kávu

Podšálka 
na kávu

Hrnček

6x5.5 cm (Ø x v) 11.5 cm (Ø) 8x7.5 cm (Ø x v) 14 cm (Ø) 10x7.8 cm (Ø x v)
100 ml 4 cm (Ø vnútro) 200 ml 5 cm (Ø vnútro) 300 ml
30037539 30037533 30037535 30037542 30037536
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 14,46 € balenie 28,98 € balenie 22,38 € balenie 35,58 €
3,62 € 2,41 € 4,83 € 3,73 € 5,93 €

Porcelánová séria Sidina  
str. 22-23

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Porcelánová séria Mixor str. 28

Porcelánová séria Fungio str. 29
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Mlynček na soľ
6x13.5 cm 
(Ø x v)

4.5x16.5x4.5 cm 
(š x v x h)

6.1x23.5 cm 
(Ø x v)

10045117 10045115 10045119
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,14 € 9,45 € 11,76 €

Mlynček na korenie
6x13.5 cm 
(Ø x v)

4.5x16.5x4.5 cm 
(š x v x h)

6.1x23.5 cm 
(Ø x v)

10045118 10045116 10045120
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,14 € 9,45 € 11,76 €

Set mlynčekov 
na soľ a korenie
4.2x6.5 cm (Ø x v)
10051238
ks/bal. 1
11,76 €

VEGA
Mlynčeky na soľ a korenie Walker
V rôznych tvaroch a výškach! Dodávame bez obsahu.
Farba: priehľadná

4.2x10 cm (Ø x v)
10049215
ks/bal. 1
11,54 €

3.6x9.5x3.6 cm (š x v x h) 4.5x16.5x4.5 cm (š x v x h)
10051239 10045123
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 10,99 €

VEGA
Mlynček na korenie so soľničkou Alma
Z akrylu. Mlecí mechanizmus mlynčeka na korenie
10045123 je z karbónovej ocele a obj. číslo
10051239 je z keramiky. Dodávame bez obsahu.
Materiál: akryl.
Farba: priehľadná

VEGA
Set soľničky a mlynčeka 
na korenie Lio
Dodávame bez obsahu.
Materiál: akryl.
Farba: priehľadná

Set  
Lio

set iba

1154

Set mini mlynčekov 
na soľ a korenie
4x8.5 cm (Ø x v)
10051241
ks/bal. 1
11,76 €

Mlynček na soľ Mlynček na korenie
4.8x18.5 cm (Ø x v) 4.8x18.5 cm (Ø x v)
10045014 10045015
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,91 € 18,91 €

VEGA
Mlynčeky na soľ a korenie Moreno
Z nerezu a akrylu. Mini set má drviče keramické. Dodáva sa bez obsahu.
Farba: strieborná/priehľadná

Set mini mlynčekov  
Moreno
set iba

1176

2.7x15.5 cm (Ø x v)
10051240
ks/bal. 1
24,19 €

VEGA
Set drvičov na soľ a korenie Botto 
Kvalitný set drvičov na soľ a korenie Botto z ocele 
vzbudzuje svojim štýlovým a minimalistickým dizajnom
pozornosť v každom modernom prostredí. Výnimočnosť 
spočíva vo funkčnosti, pretože vnútorný mlecí 
mechanizmus z ocele funguje jednoduchým stlačením 
tlačidla. Dodávame bez obsahu.
Materiál: oceľ 18/10

Set drvičov na soľ a 
korenie  
Botto
set iba

2419

Mlynček na soľ Mlynček na korenie
5.9x18 cm (Ø x v) 5.9x18 cm (Ø x v)
10051226 10051243
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 18,69 €

VEGA
Mlynčeky na soľ/korenie Preto
V klasickom tvare, z nerez ocele. Obsah mlynčekov je 
označený „S“ alebo „P“.
Materiál: oceľ.
Farba: strieborná

4.5x5 cm (Ø x v) 5x8.5 cm (Ø x v)
30052968 30052969
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,78 € balenie 19,74 €
2,63 € 3,29 €

VEGA
Soľnička/korenička Salti
Soľnička/korenička s uškom.
Materiál: sklo a oceľ.
Farba: strieborná/priehľadná

Soľnička/korenička  
Salti
ks od

263
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Mlynček na soľ Mlynček na korenie
5.5x16.5 cm (Ø x v) 6.1x22 cm (Ø x v) 5.5x16.5 cm (Ø x v) 6.1x22 cm (Ø x v)
30107415 30107414 30107417 30107416
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 21,99 € 18,69 € 21,99 €

VEGA
Set soľnička/korenička Kayu
Set soľničky a koreničky je zhotovený z bukového
dreva, soľnička je čiastočne lakovaná bielou a korenička
čiernou farbou.
Materiál: drevo.
Farba: buk

VEGA
Zásobník so stojanom na plnenie mlynčekov 
soľou a korením Curone
S týmto zásobníkom naplníte vaše mlynčeky, soľničky a 
koreničky alebo cukorničky veľmi rýchlo a jednoducho. 
Eliminujete rozsypávanie všade naokolo. Jednoduchý porciovací 
mechanizmus, protiprachový kryt a 2 porciovacie otvory. S 5 
rôznymi stupňami (soľ hrubá, soľ jemná, korenie hrubé, korenie 
jemné, cukor). Pre jednoduchosť si nádoby označte.
Materiál: umelá hmota. Vhodný do umývačky riadu!
Farba: priehľadná/strieborná

VEGA
Mlynčeky na soľ/korenie Omea
Z nerez ocele 18/10 v tepanom vzhľade. Sú moderné a nadčasové. Na mlynčekoch Omea 
kontrastuje pravé drevo a antický look. Obsah mlynčekov je označený písmenkami S alebo P.
Farba: strieborná

VEGA
Mlynčeky na soľ/korenie Koba
V tepanom vzhľade a jemne oválnom tvare. Mlynčeky Koba sú kombináciou pravého dreva vo 
vintage štýle a tepaného kovu v medenej farbe. Obsah mlynčekov je označený písmenkami S 
alebo P.
Farba: medená

VEGA
Mlynčeky na soľ/korenie Cesano
Vďaka našim mlynčekom Cesano z dreva– s exkluzívnym VEGA dizajnom budete mať vždy 
pekne čistý stôl. Mlynček na soľ má keramický mlecí mechanizmus v hornej časti, aj s 
nerezovým krytom. Vďaka Upside-Down technológii nezostanú na stole žiadne omrvinky. Pri 
otočení mlynčekov sa spodná časť dobre drží v ruke.
Farba: prírodná

VEGA
Mlynčeky na soľ/korenie Juki
Vďaka našim mlynčekom Juki z akrylu– s exkluzívnym VEGA dizajnom budete mať vždy pekne 
čistý stôl. Mlynček na soľ má keramický mlecí mechanizmus v hornej časti, aj s nerezovým 
krytom. Vďaka Upside-Down technológii nezostanú na stole žiadne omrvinky. Pri otočení 
mlynčekov sa spodná časť dobre drží v ruke.
Farba: strieborná/priehľadná

10x34x10.4 cm (š x v x h)
30108727
ks/bal. 1
82,49 €

Mlynček na soľ Mlynček na korenie
5.7x20.3 cm (Ø x v) 5.7x20.3 cm (Ø x v)
30107353 30107352
ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,49 € 16,49 €

Mlynček na soľ Mlynček na korenie
4.8x19.4 cm (Ø x v) 4.8x19.4 cm (Ø x v)
30001730 30001739
ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 23,09 €

5x9.1 cm (Ø x v)
30001749
ks/bal. 1
11,76 €

Mlynček na soľ Mlynček na korenie
5.5x19.4 cm (Ø x v) 5.5x19.4 cm (Ø x v)
30001729 30001740
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 €

Mlynček 
na soľ/korenie  

Koba
ks iba

2419

Set 
soľnička/korenička 

Kayu
iba

1176

Mlynček na 
soľ/korenie  

Cesano
ks od

1869

VEGA
Set soľnička/korenička Juki
Soľnička a korenička v sete.
Materiál: akryl a oceľ
Farba: strieborná/priehľadná

3.7x10.5 cm (Ø x v)
30051134
ks/bal. 1
9,34 €
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3.5x18.6 cm (Ø x v)
220 ml
30107243
ks/bal. 1
37,38 €

Set 3-dielny Set 5-dielny
11.4x22x5.3 cm (š x v x h) 10.9x22x10.5 cm (š x v x h)
200 ml 200 ml
30015159 30015158
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,45 € 11,76 €

VEGA
Set menáží Melilla Neo
Z pevného skla a chrómovanej ocele 18/0. 3-dielny set 
menáží na ocot, olej + stojan alebo 5-dielny set na ocot, olej, 
soľničku, koreničku + stojan. Dodáva sa bez obsahu.
Farba: strieborná/priehľadná

Nude
Set fliaš na ocot a olej Elana 
Kvalitný set fliaš na ocot a olej z najjemnejšieho krištáľového 
skla. Upúta pohľady na každom stole.
Farba: priehľadná

Dóza na maslo  
Amari
ks iba

461

Novinka

VEGA
Debničky Madita
Tento drevený podnos z masívneho dubového dreva vo vintage 
štýle je multifunkčný: Servírujte svoje nápoje inak napríklad pri 
degustácii piva. Tiež je vhodný na koreniny, ocot, olej. Podnos 
upúta pohľady na každom stole. Veľkosť 1 výrezu: 6.7x6.7 cm. 
Nevhodné do umývačky riadu.
Materiál: prírodný dub alebo lakovaná akácia.

dub hnedá akácia
 16.4x16.4x20.2 cm (d x š x v)  16.4x16.4x20.2 cm (d x š x v)
30002956 30043586
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 21,99 €

Drevená debnička  
Madita
ks od

2199

Univerzálny podnos  
Valley
ks od

2199

VEGA
Univerzálne podnosy Valley so silikónovou 
podložkou
Okrúhly alebo hranatý je možné použiť na bezpečný prenos 
fliaš, koreničiek, servítok a jedálnych lístkov. Vyberateľná 
silikónová podložka zabezpečí potrebnú stabilitu. Dodáva sa 
bez obsahu.
Materiál: oceľ. Podložka je vhodná do umývačky riadu!
Farba: strieborná

Univerzálny podnos 
hranatý

Univerzálny podnos 
okrúhly

22x17x23 cm (d x š x v) 19.5x23 cm (Ø x v)
10080694 10080695
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 21,99 €

VEGA
Pohár na vajíčka Base a Cherie
Raňajkové servírovanie vajíčok: Pohár na vajíčka
s okrajom.

Pohár na vajíčka Cherie Pohár na vajíčka Base
strieborná biela
8.5 cm (Ø) 12 cm (Ø)
10070509 10082990
ks/bal. 2 ks/bal. 6
balenie 3,28 € balenie 14,46 €
1,64 € 2,41 €

Pohár na vajíčka  
Base a Cherie

ks od

164

VEGA
Dóza na maslo Amari
       Dóza na maslo s vrchnákom. Vnútro: Ø: 5.3 cm.
Materiál: porcelán. Vhodná do umývačky riadu!
Farba: biela

5.9x10.2 cm (Ø x v)
205 ml
30002570
ks/bal. 4
balenie 8,76 €
2,19 €

VEGA
Pohár na vodu Iva 
Všestranne použiteľný pohár v klasickom tvare. Perfektne 
pasuje do debničky Madita.
Materiál: sklo. Vhodný do umývačky riadu!

9.5 cm (Ø)
10012394
ks/bal. 6
balenie 27,66 €
4,61 €

VEGA
Košíky na pečivo Kaiman 
V dvoch rôznych farbách s odnímateľnou látkou. Koše z 
polomatnej koženky s krokodílim vzorom sú ľahké na údržbu. 
Viditeľná ražba a polyuretánový povrch dodávajú košíkom 
kladivkový vzhľad. 
Materiál: koženka, poťah: 65% bavlna, 35 % polyester. 
Pranie pri 40°!

Košík na pečivo
14x12 cm (Ø x v)
hnedá/čierna čierna/šedohnedá
10070561 10070603
ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,59 € 17,59 €

Košík na pečivo
20x12 cm (Ø x v)
hnedá/čierna čierna/šedohnedá
10070566 10070604
ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,89 € 20,89 €

Pohár na vodu  
Iva

ks iba

219

Košíky na pečivo  
Kaiman

ks od

1759

3-dielny set 
Battuda
set iba

439

PULSIVA
Set na soľ/korenie Battuda 3-dielny
Robustná a kvalitná soľnička a korenička zo skla, s 
vrchnákom a stojanom z nehrdzavejúcej chrómovanej ocele 
18/0. Vhodný do umývačky riadu!
Farba: strieborná/priehľadná

8.5x12x6 cm (š x v x h)
30000948
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €
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VEGA
Košíky na pečivo Larina
Z polypropylénu v prirodzenom 
vzhľade. Vhodné pre styk s 
potravinami, odolné voči vlhkosti 
a vhodné do umývačky riadu, 
dlhotrvácne. Perfektné pre 
používanie v gastronómii.
Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Košíky Igato
Z polypropylénu, skoro na nerozoznanie od prírodných košíkov. Vhodné na
priame servírovanie potravín, vodeodolné, vhodné do umývačky. Vysoká
životnosť. Perfektné pre použitie v gastronómii.
Vhodné do umývačky riadu!

Košík štvorcový
15x15x9 cm (d x š x v)
čierna prírodná
30045830 30045831
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 22,40 € balenie 22,40 €
5,60 € 5,60 €

Košík okrúhly
16x8 cm (Ø x v)
šedá hnedá čierna béžová
10082795 10095655 10095656 10095654
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 26,36 € balenie 26,36 € balenie 26,36 € balenie 26,36 €
6,59 € 6,59 € 6,59 € 6,59 €

Košík hranatý
40x30x10 cm (d x š x v)
šedá hnedá čierna béžová
10082801 10095673 10095674 10095672
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,04 € 17,04 € 17,04 € 17,04 €

Košík oválny
25x19x6.5 cm (d x š x v)
šedá hnedá čierna béžová
10082798 10095658 10095659 10095657
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 14,28 € balenie 14,28 € balenie 14,28 € balenie 14,28 €
7,14 € 7,14 € 7,14 € 7,14 €

Košík na príbory
25x10x6 cm (d x š x v)
hnedá čierna béžová
30109227 30109222 30109225
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,29 € 3,29 € 3,29 €

Bufetový kôš
46x31x15 cm (d x š x v)
hnedá čierna béžová
30109220 30109215 30109218
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 18,69 € 18,69 €

Košík okrúhly
22x5 cm (Ø x v)
hnedá čierna béžová
30109079 30109051 30109070
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,04 € 6,04 € 6,04 €

Košík okrúhly
29x5 cm (Ø x v)
hnedá čierna béžová
30109064 30109076 30109059
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,59 € 6,59 € 6,59 €

Košík hranatý
28x15x10 cm (d x š x v)
čierna prírodná
30045834 30045835
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 16,70 € balenie 16,70 €
8,35 € 8,35 €

Košík štvorcový
19x19x9.5 cm (d x š x v)
čierna prírodná
30045836 30045837
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 14,28 € balenie 14,28 €
7,14 € 7,14 €

Košík štvorcový
23x23x10 cm (d x š x v)
čierna prírodná
30045839 30045838
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 18,90 € balenie 18,90 €
9,45 € 9,45 €

16x16x14 cm (d x š x v)
30107345
ks/bal. 1
10,99 €

VEGA
Košík na pečivo Adrian
S týmto košom z pracieho papiera môžete prezentovať chlieb, 
pečivo a podobne obzvlášť udržateľným spôsobom. Kôš je 
odolný voči škvrnám, jednoducho sa čistí a je nepremokavý. 
Materiál: prateľný papier. Jednoduchá údržba! 
Pranie pri 30°!
Farba: hnedá

Košík  
Igato
ks od

329

Košík na pečivo  
Adrian
ks iba

10,

99

Novinka

Novinka Novinka Novinka
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Košík s rúčkou
26.5x16x10 cm (d x š x v) 31x20x14 cm (d x š x v)
30001724 30001725
ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,66 € 14,18 €

20x10 cm (Ø x v) 25x13 cm (Ø x v) 30x16 cm (Ø x v)
30108578 30108579 30108577
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 10,99 € 14,29 €

12x8.5 cm (Ø x v) 16x8 cm (Ø x v) 20x9.3 cm (Ø x v)
10027704 10027703 10027074
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,45 € 10,66 € 11,76 €

16x5 cm (Ø x v) 20x5.5 cm (Ø x v)
10029346 10029347
ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,72 € 7,14 €

Košík bez rúčky
26.5x15.5x10 cm (d x š x v)
30001723
ks/bal. 1
8,35 €

VEGA
Košíky Berena
Vintage štýl je neoddeliteľnou súčasťou modernej gastronómie! Náš kovový košík Berena sa 
hodí na všetko, čo chcete dekoratívne prezentovať. Vyhotovený je z čiernej lakovanej ocele, v 
dvoch variantách: oválny bez rúčok alebo s praktickými rúčkami v dvoch rôznych veľkostiach.
Materiál: čierna lakovaná oceľ. Nevhodné do umývačky riadu! Vhodné pre styk s potravinami!
Farba: čierna

VEGA
Košík na pečivo/ovocie Marty
V tepanom vzhľade.
Materiál: chróm-niklová nerez oceľ 14/4. Vhodné do umývačky riadu!
Farba: strieborná

VEGA
Košíky Cestino
S jemne skoseným vrchným okrajom.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Vhodné do umývačky riadu!
Farba: strieborná

VEGA
Košíky na pečivo/ovocie Magra
Moderné košíky s jemnou konštrukciou.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/8! Vhodné do umývačky riadu!
Farba: strieborná

Košík  
Berena

ks od

8,

35

Košíky na pečivo/ovocie 
Magra
ks od

989

Košík na pečivo/
ovocie 
Marty
ks od

472

Košík  
Cestino

ks od

945

Novinka
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15x8 cm (Ø x v) 28x26 cm (Ø x v) 30x20.5 cm (Ø x v)
30047206 30047208 30047207
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,94 € 12,09 € 12,09 €

29.5x15 cm (Ø x v)
30055875
ks/bal. 1
24,19 €

VEGA
Košíky Alpena
Elegantné čierne košíky na pečivo so skoseným okrajom pre 
raňajky aj bufety.
Materiál: práškovaná oceľ. Vhodné pre styk s potravinami! 
Jednoduchá údržba! Nevhodné do umývačky riadu!
Farba: čierna

VEGA
Set košíkov Indianola
Elegantný trendový set košíkov s dvojitou stenou, práškovaný drôtený výplet.
Veľkosť košíkov (priemer x výška): 29.5 x 15 cm a 24.5 x 12.5 cm. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Farba: čierna

VEGA 
Košíky Fraser
Elegantné košíky na pečivo.
Materiál: práškovaná oceľ. Vhodné pre 
styk s potravinami! Jednoduchá údržba! 
Nevhodné do umývačky riadu.

Košík  
Fraser
ks od

604

Set košíkov 
Indianola

set iba

2419

Košík 
Alpena
ks od

494

15x8 cm (Ø x v) 25x14 cm (Ø x v)
čierna čierna
30107162 30047209
ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,04 € 12,09 €

28x8 cm (Ø x v) 28x8 cm (Ø x v) 28x8 cm (Ø x v)
čierna mentolová staroružová
30047210 30056017 30056018
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,09 € 12,09 € 12,09 €
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VEGA
Stolové sety a naperóny Spuno
Stolové sety a naperóny z materiálu podobnému textilu. Materiál je mäkký, trvácny, pevný a robustný. Je otierateľný a nesaje 
vlhkosť. Každá rolka obsahuje 40 ks naperónov v šírke 40 cm v perforovanej dĺžke 1,2 m. Dĺžka rolky: 48 m.
Materiál: rúno (60 g/m²). Vhodné do interiéru i exteriéru!

VEGA
Papierové prestieranie City
S motívom.
Materiál: potlačený papier (60 g/m²)
Farba: viacfarebná

VEGA
Papierové prestieranie
Prestieranie z baliaceho papiera pre autentický vintage 
vzhľad.
Materiál: papier (60 g/m²).
Farba: prírodná

VEGA
Papierové prestieranie Clara
Stolový set v nostalgickom károvanom dizajne. Oba motívy, 
károvaný okraj a akoby plátený stred, dodávajú tomuto 
prestieraniu ten správny šmrnc.
Materiál: potlačený papier (60 g/m²)
Farba: červená/biela

Stolový set
30x40 cm (š x d)

šedá červená kiwi pomarančová ružová
30051781 30051784 30051790 30051782 30051788
ks/bal. 200 ks/bal. 200 ks/bal. 200 ks/bal. 200 ks/bal. 200
balenie 16,00 € balenie 16,00 € balenie 16,00 € balenie 16,00 € balenie 16,00 €
0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 €

Stolový set
30x40 cm (š x d)

prírodná bordová fialová tmavá modrá hnedá čierna
30051770 30051789 30051791 30051780 30051786 30051787
ks/bal. 200 ks/bal. 200 ks/bal. 200 ks/bal. 200 ks/bal. 200 ks/bal. 200
balenie 16,00 € balenie 16,00 € balenie 16,00 € balenie 16,00 € balenie 16,00 € balenie 16,00 €
0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 €

Naperón v rolke
40x120 cm (š x d)

prírodná bordová fialová tmavá modrá hnedá čierna
30051769 30051767 30051774 30051771 30051775 30051765
ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40
rolka 13,08 € rolka 13,08 € rolka 13,08 € rolka 13,08 € rolka 13,08 € rolka 13,08 €
0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 €

Naperón v rolke
40x120 cm (š x d)

šedá červená kiwi pomarančová ružová
30051779 30051772 30051766 30051776 30051773
ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40
rolka 13,08 € rolka 13,08 € rolka 13,08 € rolka 13,08 € rolka 13,08 €
0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 €

30x40 cm (š x d)
10059687
ks/bal. 500
balenie 22,00 €
0,04 €

30x40 cm (š x d)
10049867
ks/bal. 500
balenie 45,00 €
0,09 €

30x40 cm (š x d)
10059369
ks/bal. 500
balenie 45,00 €
0,09 €

Stolový set 
Spuno
ks iba

008

Papierové  
prestieranie  

City
ks iba

009

Papierové  
prestieranie  

ks iba

004

Papierové  
prestieranie  

Clara
ks iba

009
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VEGA
Papierové prestieranie 
Calligraf
Ponúknite vašim hosťom jedlá na 
zaujímavých prestieraniach. Stolové sety s
francúzskymi citátmi.
Materiál: potlačený papier (60 g/m²)

VEGA
Papierové prestieranie Banda
V prúžkovanom dizajne.
Materiál: potlačený papier (60 g/m²)

VEGA
Servítky a naperóny Luxury
V látke podobnej štruktúre a výzore. Zvláštnosťou je materiál, ktorý je pevnejší a trvácnejší 
ako papier. Naperóny majú na spodnej strane protišmykovú úpravu. Každá rolka obsahuje 20 
naperónov v šírke 40 cm a perforovanej dĺžke 1,2 m. Neprať. Dĺžka rolky: 24 m.
Materiál: 70 % celulóza a 30 % umelé vlákna (65 g/m²).

30x40 cm (š x d) 30x40 cm (š x d)
čierna hnedá
10027655 10027759
 ks/bal. 500 ks/bal.  500
balenie 45,00 € balenie 45,00 €
0,09 € 0,09 €

30x40 cm (š x d) 30x40 cm (š x d) 30x40 cm (š x d) 30x40 cm (š x d)
čierna/biela viacfarebná bordová baklažánová
10059759 10027460 10059758 10027541
ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 500
balenie 45,00 € balenie 45,00 € balenie 45,00 € balenie 45,00 €
0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 €

Servítky  
Luxury
ks iba

035

Servítky
40x40 cm (š x d)

kiwi strieborná tmavá šedá
10024139 10024134 10024135
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 17,50 € balenie 17,50 € balenie 17,50 €
0,35 € 0,35 € 0,35 €

Servítky
40x40 cm (š x d)

biela krémová béžová
10024136 10024137 10024138
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 17,50 € balenie 17,50 € balenie 17,50 €
0,35 € 0,35 € 0,35 €

Naperóny rolka
40x120 cm (š x d)

kiwi strieborná tmavá šedá
10024146 10024141 10024142
ks/bal. 20 ks/bal. 20 ks/bal. 20
rolka  28,40 € rolka  28,40 € rolka  28,40 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

Naperóny rolka
40x120 cm (š x d)

biela krémová béžová
10024143 10024144 10024145
ks/bal. 20 ks/bal. 20 ks/bal. 20
rolka 28,40 € rolka  28,40 € rolka  28,40 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

Papierové  
prestieranie  

Banda
ks iba

009

Papierové  
prestieranie  

Calligraf
ks iba

009
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Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Papierové prestieranie  
Flino
ks iba

007

Papierové prestieranie  
Steako
ks iba

0,

07

Púzdro na príbor  
Closed
ks iba

013
Púzdro na príbor

ks iba

017

VEGA
Papierové prestieranie Flino
Stolové sety s dlaždicovým vzorom.
Materiál: potlačený papier (70 g/m²).
Farba: viacfarebná

VEGA
Púzdro na príbor Closed
Púzdro na príbory z robustnej zmesi papiera 
a celulózy. V púzdre je hygienicky zabalený 
jednorázový obrúsok, vďaka čomu je púzdro 
obzvlášť hygienické.
Farba: prírodná

VEGA
Púzdra na príbory Besta
Púzdra na príbory z robustnej zmesi papiera a celulózy. Vrátane servítky vo vnútri. Dostupné vo 
viacerých atraktívnych farbách.

VEGA
Papierové prestieranie Steako
Stolový set s vytlačeným dobytkom – vhodný pre servírovanie steakov, burgrov, atď.
Materiál: potlačený papier (70 g/m²).
Farba: čierna/biela

31x43 cm (š x d)
30052375
ks/bal. 500
balenie 35,00 €
0,07 €

11x25 cm (š x d)
30107129
ks/bal. 300
balenie 39,00 €
0,13 €

31x43 cm (š x d)
30052376
ks/bal. 500
balenie 35,00 €
0,07 €

Púzdro na príbor
11.2x22.5 cm (š x d)

prírodná čierna
30051518 30051515
ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 17,00 € balenie 17,00 €
0,17 € 0,17 €
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Papierové prestieranie  
Selection

ks od

0,

03

Papierový obrus 
Selection

ks od

0,

08

VEGA
Papierové obrusy Selection 
Trendové a elegantné papierové obrusy so saténovým efektom.
Materiál: potlačený papier (60 g/m²), biela (45 g/m²). Saténový efekt.

VEGA
Papierové prestieranie Selection
Trendové a elegantné papierové stolové sety pre jedno použitie.
Materiál: potlačený papier (60 g/m²), biela (45 g/m²). Saténový efekt.

Papierové prestieranie
30x40 cm (š x d)

biela béžová červená bordová
30108065 10059684 10059617 10059614
ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 500
balenie 16,50 € balenie 22,00 € balenie 22,00 € balenie 22,00 €
0,03 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €

Papierové prestieranie
30x40 cm (š x d)

ružová slivková hnedá
10027857 10027856 10059622
ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 500
balenie 22,00 € balenie 22,00 € balenie 22,00 €
0,04 € 0,04 € 0,04 €

Papierové prestieranie
30x40 cm (š x d)

kiwi šedá čierna
10027290 10049747 10049746
ks/bal. 500 ks/bal. 500 ks/bal. 500
balenie 22,00 € balenie 22,00 € balenie 22,00 €
0,04 € 0,04 € 0,04 €

70x70 cm (š x d)

biela béžová šedá
10059689 30115212 30115171
ks/bal. 500 ks/bal. 400 ks/bal. 400
balenie 40,00 € balenie 52,80 € balenie 52,80 €
0,08 € 0,13 € 0,13 €

Papierové prestieranie  
Menulo
ks iba

004

VEGA
Papierové prestieranie Menulo
Papierový stolový set na jedno použitie.
Materiál: potlačený papier (48 g/m²).

31x43 cm (š x d)

čierna/prírodná čierna/biela
30052405 30052404
ks/bal. 500 ks/bal. 500
balenie 22,00 € balenie 22,00 €
0,04 € 0,04 €
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Servítky  
Dubo
ks od

002

Servítky 39x39cm

biela červená bordová tmavá modrá tmavá zelená marhuľová
30051560 30051577 30051567 30051566 30051556 30051576
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 2,20 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 €
0,04 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €

Servítky 39x39cm

fialová šedohnedá svetlá zelená pomarančová svetlá šedá krémová čierna slivková hnedá
30051575 30051563 30051536 30051569 30051565 30051562 30051527 30051539 30051543
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 € balenie 3,00 €
0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €

Servítky 20x20cm

biela čierna
30051548 30051559
ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 2,00 € balenie 2,20 €
0,02 € 0,02 €

VEGA
Servítky Dubo
Jednorázové servítky z materiálu Double Point. Dostupné vo viacerých atraktívnych farbách. 1/4 skladanie, 2-vrstvové.
Materiál: Double Point papier  (18 g/m²).

Papier:
Papier je najjednoduchší jednorázový mate-
riál, je vyrábaný na báze celulózy. Je pružný,
pevný a nestrapká sa. Servítky z tohto 
materiálu sú viacvrstvové a savé. Papier je 
možné vyrobiť v rôznych gramážach, s opti-
málnym objemom a savosťou.
 
Airlaid:
Airlaid je látke podobný jednorázový materi-
ál. V suchom aj vlhkom stave je materiál
nasiakavý a pevný. K tomu je ešte mäkký
a príjemný na dotyk. Umelé vlákna nie sú
biologicky odbúrateľné. VEGA produkty z
Airlaid: Cotto, Arla.

Jednorázové servítky: použité materiály

Double Point:
Double Point servítky sú o niečo kvalitnejšie
ako papierové servítky alebo servítky z recyk-
lovaného papiera. Je to zapríčinené procesom 
výroby, pri ktorom sú dve vrstvy papiera po-
mocou mikrobodov zlepené. Preto sú servít-
ky mäkkšie, objemnejšie a pre Vašich hostí 
príjemnejšie. VEGA produkty z Double Point: 
Rusto, Dubo a Vinitio.
 
Spunbond rúno:
Jednorázové rúno Spunbond je pevnejšie a
voči tekutinám odolnejšie ako papier. VEGA
produkty z rúna Spunbond: Spuno.

Spunlace rúno:
Tento materiál je najkvalitnejší a navodzuje
pocit ako pri látkových obrúskoch. Jednorá-
zové rúno s hmotnosťou 70 g/m² pozostáva 
z viskózy a celulózy. Materiál je mäkký, 
príjemný na dotyk a veľmi homogénny. 
Spunlace je pevný v suchom i vlhkom stave. 
Materiál je kompletne rozložiteľný a kompo-
stovateľný. VEGA produkty z rúna Spunlace: 
Lino, Leina.
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Servítky 
Recyclio

ks od

0,

03

Možnosť, ako ekologicky vytvoriť jednorázové produkty, je výroba 
z recyklovaného papiera. Naša séria Recyclio je vyrobená zo 100% 
recyklovaných látok a je potlačená kompostovateľnou farbou. Tak 
je použitý papier kompletne kompostovateľný a iba
málo zaťažuje životné prostredie. Obrusy a textil z recyklovaného 
papiera sa používajú predovšetkým, keď potrebujete rýchlo nastie-
rať vo veľkom množstve, napríklad na výstavách, festivaloch a v 
jedálňach.

Recyklovaný papier:  
ekologická alternatíva

VEGA
Séria Recyclio
Naša ekologická séria: servítky, stolové sety a obrus pre každodenné používanie.  
Materiál: 100% recyklovaný papier (19 g/m²). Kompostovateľné!
Farba: prírodná

PULSIVA
Púzdro na príbor Naturell 
Púzdro na príbor Naturell je vyrobené z komplet recyklovateľného materiálu a prináša tak 
ekologickú alternatívu k servítkam. Púzdro nie je bielené a je potlačené kompostovateľnou 
farbou. Púzdro viete položiť pod príbor aj ako servítku.
Farba: prírodná

Servítky 1/4 skladanie
25x25 cm (š x d)
30051764
ks/bal. 50
balenie 1,50 €
0,03 €

10x20 cm (š x d)
30103828
ks/bal. 50
balenie 3,00 €
0,06 €

Servítky 1/4 skladanie
39x39 cm (š x d)
30051763
ks/bal. 50
balenie 2,00 €
0,04 €

Servítky 1/8 skladanie
40x40 cm (š x d)
30054462
ks/bal. 50
balenie 2,00 €
0,04 €

Stolový set
31x43 cm (š x d)
30051726
ks/bal. 500
balenie 16,50 €
0,03 €

Obrus
120x10000 cm (š x d)
30051727
ks/bal. 1
rolka 21,44 €
21,44 €

Púzdro na príbor 
Naturell

ks iba

006
Papierové prestieranie Menulo str. 95
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VEGA
Servítky Leina
Servítky v dizajne klasických kuchynských utierok. Perfektne pasujú do vintage
štýlu a rustikálneho prostredia. 1/8 skladanie.
Materiál: rúno (70 g/m²).

Servítky 1/8 skladanie
45x45 cm (š x d)

biela/modrá biela/bordová biela/šedá
30051541 30051542 30051540
ks/bal. 25 ks/bal. 25 ks/bal. 25
balenie 6,50 € balenie 6,50 € balenie 6,50 €
0,26 € 0,26 € 0,26 €

Porcelánová séria Liron str. 30

Servítky  
Leina
ks iba

0,

26

Servítky  
Arla
ks od

0,

04

VEGA
Servítky a obrusy Arla
Servítky a obrusy z látky podobnej rúnu: veľmi savé, pevné a tak ideálne pre každodenné
používanie v gastronómii. Dostupné vo viacerých farbách.
Materiál: netkaná textília (55 g/m²), biela (45 g/m²).

Servítky 1/4 skladanie
20x20 cm (š x d)

biela čierna
30051546 30051545
ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 4,00 € balenie 6,00 €
0,04 € 0,06 €

Servítky 1/8 skladanie
40x40 cm (š x d)

biela čierna
30051535 30051537
ks/bal. 25 ks/bal. 25
balenie 3,75 € balenie 5,00 €
0,15 € 0,20 €

Papierový obrus
120x120 cm (š x d)

biela krémová bordová
30107157 30107155 30107156
ks/bal. 20 ks/bal. 20 ks/bal. 20
balenie 25,80 € balenie 34,60 € balenie 34,60 €
1,29 € 1,73 € 1,73 €

Servítky 1/4 skladanie
40x40 cm (š x d)

bordová tmavá zelená tmavá modrá krémová žltá
30051553 30051554 30051578 30051570 30051555
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 €
0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €

Servítky 1/4 skladanie
40x40 cm (š x d)

biela čierna
30051552 30051558
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 7,50 € balenie 9,00 €
0,15 € 0,18 €

Servítky 1/4 skladanie
40x40 cm (š x d)

svetlá šedá kiwi tmavá hnedá slivková pomarančová
30051544 30051564 30051547 30051572 30051571
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 €
0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €
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Púzdro na príbor  
Cotto
ks iba

0,

18

VEGA
Servítky Lino
Servítky s výzorom ľanu. Dostupné vo viacerých trendových farbách. 1/4 skladanie.
Materiál: rúno (70 g/m²).

VEGA
Servítky a púzdra na príbory Cotto 
Servítky a púzdra na príbory s dizajnom textilu. Servítky sú skladané na 1/4, púzdra na príbor v 
rozmere 10x20 cm.
Materiál: netkaná textília (55g/m²)

Servítky
40x40 cm (š x d)

hnedá krémová fialová biela bordová
30051574 30051549 30051561 30051538 30051550
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 €
0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €

Servítky
40x40 cm (š x d)

svetlá zelená svetlá šedá ružová modrá
30051568 30051573 30051551 30051557
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 € balenie 10,50 €
0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €

Servítky
40x40 cm (š x d)

antracitová hnedá bordová krémová šedá
30051520 30051709 30051708 30051707 30051710
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 7,50 € balenie 7,50 € balenie 7,50 € balenie 7,50 € balenie 7,50 €
0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €

Púzdro na príbor
10x20 cm (šxd)

antracitová hnedá bordová krémová šedá
30051719 30051721 30051724 30051720 30110671
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 € balenie 9,00 €
0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €

Servítky  
Lino
ks iba

021

VEGA
Servítky Rusto
Servítky vo vintage štýle. VEGA vlastný dizajn, dostupné iba u 
nás. 1/4 skladanie, 2-vrstvové.
Materiál: Double Point papier (19 g/m²).
Farba: biela/čierna

VEGA
Servítky Vintio
Servítky vo vintage štýle. VEGA vlastný dizajn, dostupné iba u 
nás. 1/4 skladanie, 2-vrstvové.
Materiál: Double Point papier (18 g/m²).
Farba: čierna/biela

20x20 cm (š x d)
30052397
ks/bal. 100
balenie 1,42 €
0,01 €

20x20 cm (š x d)
30052396
ks/bal. 100
balenie 2,40 €
0,02 €

Servítky 
Rusto
ks iba

0,

01

Servítky  
Vintio
ks iba

002

098-099_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   99 15.02.22   22:09



100 Telefón +421 2 20 70 70 70

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
19.4 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10029426 22.1 cm (d) 22.4 cm (d)
ks/bal. 12 10029422 10029423
balenie 26,28 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
2,19 € balenie 36,84 € balenie 39,48 €

3,07 € 3,29 €

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž
20.8 cm (d) 20.6 cm (d) s dutou rúčkou
10021032 10021033 23.6 cm (d)
ks/bal. 6 ks/bal. 6 10021034
balenie 35,58 € balenie 35,58 € ks/bal. 6
5,93 € 5,93 € balenie 52,74 €

8,79 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14.8 cm (d) 12 cm (d) 15 cm (d)
10021035 10022034 10021036
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,70 € balenie 23,04 € balenie 25,68 €
3,95 € 3,84 € 4,28 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

18.6 cm (d) 19 cm (d) s dutou rúčkou
10022035 10022036 20.8 cm (d)
ks/bal. 6 ks/bal. 6 10022037
balenie 35,58 € balenie 35,58 € ks/bal. 6
5,93 € 5,93 € balenie 52,74 €

8,79 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
13.5 cm (d) 11.1 cm (d) 14.9 cm (d)
10029427 10029433 10029432
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 17,04 € balenie 17,04 € balenie 21,00 €
1,42 € 1,42 € 1,75 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

19 cm (d) 18.9 cm (d) mono. 13/0
10029428 10029429 20 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10029424
balenie 26,28 € balenie 26,28 € ks/bal. 12
2,19 € 2,19 € balenie 32,88 €

2,74 €

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Spaten
Známy Spaten-dizajn tejto klasickej série príborov sa 
optimálne hodí k mnohým porcelánovým sériám.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 2.5 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria príborov Marokko
Séria inšpirovaná nezabudnuteľnými zmyslovými dojmami Orientu. Neobyčajná séria príborov, 
ktorá bude hviezdou na vašom stole. Okrúhlu rúčku masívne a obzvlášť hodnotne pôsobiaceho 
príboru zdobí jemný dekor.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10!  Všetky časti s dutou rúčkou! 
Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu!

Hrúbka materiálu: 2.5 mm Hrúbka materiálu: 3 mm

Menu vidlička  
Spaten
ks iba

219

Menu vidlička  
Marokko

ks iba

5,

93

Menu lyžica
19.8 cm (d)
10029425
ks/bal. 12
balenie 26,28 €
2,19 €
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Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

 Hrúbka materiálu: 3 mm

Menu vidlička  
Madrid
ks iba

1,

64

VEGA
Séria príborov Madrid
So svojím neutrálnym dizajnom je možné použiť našu sériu príborov 
Madrid jednoducho vždy a všade – pekný príbor na každú príležitosť!
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka 
materiálu 3 mm (merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

SELLER
Best

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž
19.3 cm (d) 19.5 cm (d) mono. 13/0
10021126 10021128 21.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10021127
balenie 19,68 € balenie 19,68 € ks/bal. 12
1,64 € 1,64 € balenie 24,96 €

2,08 €

Nôž na ryby Zmrzlinová lyžička 
krátka

Zmrzlinová/longdrink 
lyžička

19.9 cm (d) 13.7 cm (d) 22.3 cm (d)
10021136 10021139 10021138
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 19,68 € balenie 15,72 € balenie 18,36 €
1,64 € 1,31 € 1,53 €

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

17.9 cm (d) mono. 13/0
10021134 19.5 cm (d)
ks/bal. 12 10021133
balenie 19,68 € ks/bal. 12
1,64 € balenie 22,32 €

1,86 €

Nôž na maslo Mini vidlička Mini nôž
mono. 13/0 12.1 cm (d) mono. 13/0
18 cm (d) 10021149 13.5 cm (d)
30051460 ks/bal. 12 10021148
ks/bal. 12 balenie 14,40 € ks/bal. 12
balenie 21,00 € 1,20 € balenie 15,72 €
1,75 € 1,31 €

Servírovacia vidlička Nárezová vidlička Tortová naberačka
22.3 cm (d) 18.6 cm (d) 22.5 cm (d)
30051462 10021145 10021146
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,84 € 3,29 € 6,81 €

Mokka lyžička Múčniková vidlička
10.8 cm (d) 14.5 cm (d)
10021135 10021130
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 13,08 € balenie 14,40 €
1,09 € 1,20 €

Pizza/steaková vidlička Pizza/steakový nôž Kávová lyžička
20.5 cm (d) mono. 13/0 14 cm (d)
30051461 22.4 cm (d) 10021129
ks/bal. 12 10021131 ks/bal. 12
balenie 19,68 € ks/bal. 12 balenie 14,40 €
1,64 € balenie 26,28 € 1,20 €

2,19 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica
18 cm (d)
10021132
ks/bal. 12
balenie 19,68 €
1,64 €

Vidlička na ryby
18.7 cm (d)
10021137
ks/bal. 12
balenie 19,68 €
1,64 €

Lyžička na vajíčka Naberačka na omáčky Naberačka na dressingy
13.6 cm (d) 17.8 cm (d) 35 cm (d)
10021140 10021142 30051463
ks/bal. 12 ks/bal. 1 ks/bal. 1
balenie 14,40 € 7,03 € 8,79 €
1,20 €

Polievková lyžica Naberačka na polievku Servírovacia lyžica
18 cm (d) 31 cm (d) 22.3 cm (d)
30051464 10021143 10021144
ks/bal. 12 ks/bal. 1 ks/bal. 1
balenie 17,04 € 10,66 € 5,16 €
1,42 €
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Hrúbka materiálu: 3 mm

Menu vidlička  
Baguette

ks iba

2,

52

Pre naše série príborov platí: 

Väščina našich sérií príborov je vyrobená 
z chróm-niklovej ocele 18/10. Pre Vás to 
znamená: príbor je vhodný do umývačky, 
je stabilný a nehrdzavie.

Hmotnosť jednotlivých príborov je per-
fektne vyvážená, všetky okraje a hrany sú 
zaoblené. Preto leží príbor dobre a bez-
pečne v ruke. 

Naše monoblokové nože sú ukované z 
jedného kusu ocele. To robí nože stabil-
nými a robustnými. Prechod medzi rúč-
kou a čepeľou je plynulý.

Pri nožoch s dutou rúčkou je čepeľ a rúč-
ka navzájom spájaná. Výsledok: Kvalitná 
oceľ v čepeli sa spája s čistou, ľahkou a 
dutou rúčkou 18/10, preto je nôž perfekt-
ne vyvážený. Objemný a dlhý nôž sa tak 
ľahko nezkĺzne z taniera. 

Dekory a povrchy sú precízne vyhoto-
vené. Tak vzniká estetický a súmerný 
výsledný efekt.

Záruka kvality

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Baguette
Elegantná a nadčasová séria Baguette sa hodí na každý pekne 
prestretý stôl.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka 
materiálu 3 mm (merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička Predjedlová/dezertná lyžica
mono. 13/0 14 cm (d) 11 cm (d) 15.2 cm (d) 18.5 cm (d)
23.3 cm (d) 10029370 10051347 10029371 10051348
10051346 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 19,20 € balenie 18,36 € balenie 21,00 € balenie 31,56 €
balenie 44,76 € 1,60 € 1,53 € 1,75 € 2,63 €
3,73 €

Predjedlová/dezertná vidlička Predjedlový/dezertný nôž Vidlička na ryby Nôž na ryby Nôž na maslo
18.3 cm (d) mono. 13/0 18.3 cm (d) 19.8 cm (d) mono. 13/0
10051349 21.3 cm (d) 10051351 10051352 17.7 cm (d)
ks/bal. 12 10051350 ks/bal. 12 ks/bal. 12 10051353
balenie 31,56 € ks/bal. 12 balenie 31,56 € balenie 38,16 € ks/bal. 12
2,63 € balenie 39,48 € 2,63 € 3,18 € balenie 35,52 €

3,29 € 2,96 €

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž
20.5 cm (d) 20.1 cm (d) mono. 13/0
10029367 10029368 23.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10029369
balenie 30,24 € balenie 30,24 € ks/bal. 12
2,52 € 2,52 € balenie 39,00 €

3,25 €

ELEGANTNÁ kvalita
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Hrúbka materiálu: 2.5 mm

Menu vidlička  
Chippendale

ks iba

2,

30VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Chippendale
Nadčasový tvar predurčuje kvalitnú sériu príborov Chippendale stať sa 
jedným z najobľúbenejších prvkov na vašom štýlovom stole.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka 
materiálu 2.5 mm (merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

Vidlička na ryby Nôž na ryby Zmrzlinová lyžička 
krátka

Zmrzlinová/longdrink 
lyžička

Naberačka 
na dressingy

Naberačka 
na omáčky

18.5 cm (d) 19.8 cm (d) 13.9 cm (d) 19.9 cm (d) 35 cm (d) 17.9 cm (d)
10020839 10020840 10020978 10020979 30046152 10020984
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 1 ks/bal. 1
balenie 30,24 € balenie 40,80 € balenie 24,96 € balenie 30,24 € 13,96 € 12,09 €
2,52 € 3,40 € 2,08 € 2,52 €

Mokka lyžička Múčniková vidlička
11.2 cm (d) 14.7 cm (d)
10020834 10020835
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 17,04 € balenie 21,84 €
1,42 € 1,82 €

Pizza/steaková vidlička Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Polievková lyžica Gourmet lyžica
20.5 cm (d) mono. 13/0 14.3 cm (d) 18.8 cm (d) 18.6 cm (d)
30046153 22.2 cm (d) 10020833 30046155 30046146
ks/bal. 12 10020832 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 28,92 € ks/bal. 12 balenie 19,20 € balenie 26,28 € balenie 26,28 €
2,41 € balenie 44,76 € 1,60 € 2,19 € 2,19 €

3,73 €

Menu nôž
mono. 13/0
22.6 cm (d)
10020831
ks/bal. 12
balenie 39,48 €
3,29 €

Menu lyžica Menu vidlička
20.4 cm (d) 20.2 cm (d)
10020829 10020830
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 27,60 € balenie 27,60 €
2,30 € 2,30 €

Naberačka na polievku Servírovacia lyžica Servírovacia vidlička Nárezová vidlička Tortová naberačka Nôž na maslo
27 cm (d) 22.4 cm (d) 22.2 cm (d) 18 cm (d) 21 cm (d) mono. 13/0
10020983 10020980 10020981 10020982 10020985 17.7 cm (d)
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 10020977
19,79 € 12,09 € 12,09 € 7,69 € 12,09 € ks/bal. 12

balenie 36,84 €
3,07 €

Predjedlový/dezertný 
nôž

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

s dutou rúčkou 18.8 cm (d) 18.6 cm (d) mono. 13/0
21.2 cm (d) 10020836 10020837 21 cm (d)
30046144 ks/bal. 12 ks/bal. 12 10020838
ks/bal. 12 balenie 28,92 € balenie 28,92 € ks/bal. 12
balenie 60,60 € 2,41 € 2,41 € balenie 40,80 €
5,05 € 3,40 €

Menu nôž
s dutou rúčkou
22.6 cm (d)
10020976
ks/bal. 12
balenie 102,84 €
8,57 €
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VEGA
Séria príborov Tunis
Tunis presvedčí nielen ušľachtilým vzhľadom, ale aj širokým 
sortimentom. Ak si želáte všetko od limonádovej lyžičky po 
tortovú naberačku z jednej série, potom je Tunis dobrou 
voľbou.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 2.5 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
19.2 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10029439 22.1 cm (d) 22.5 cm (d)
ks/bal. 12 10029434 10029435
balenie 24,96 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
2,08 € balenie 32,88 € balenie 38,16 €

2,74 € 3,18 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14.2 cm (d) 11 cm (d) 14.5 cm (d)
10029440 10029448 10029449
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 15,72 € balenie 15,72 € balenie 19,68 €
1,31 € 1,31 € 1,64 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

18 cm (d) 17.7 cm (d) mono. 13/0
10029441 10029442 19.6 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10029436
balenie 24,96 € balenie 24,96 € ks/bal. 12
2,08 € 2,08 € balenie 28,92 €

2,41 €

Zmrzlinová lyžička krátka Zmrzlinová/longdrink lyžička Nôž na maslo
13.5 cm (d) 23 cm (d) mono. 13/0
10029445 10029447 17.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10029437
balenie 19,68 € balenie 23,64 € ks/bal. 12
1,64 € 1,97 € balenie 28,92 €

2,41 €

Hrúbka materiálu: 2.5 mm

Menu vidlička  
Tunis
ks iba

208

Menu lyžica
19.5 cm (d)
10029438
ks/bal. 12
balenie 24,96 €
2,08 €

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10022802 23.2 cm (d) 20.9 cm (d)
ks/bal. 12 10022801 10022805
balenie 26,28 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
2,19 € balenie 35,52 € balenie 35,52 €

2,96 € 2,96 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
13.6 cm (d) 11.7 cm (d) 15.4 cm (d)
10022803 10022809 10022804
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 17,04 € balenie 15,72 € balenie 21,00 €
1,42 € 1,31 € 1,75 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

17.2 cm (d) 17.4 cm (d) mono. 13/0
10022806 10022808 20.3 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10022807
balenie 26,28 € balenie 26,28 € ks/bal. 12
2,19 € 2,19 € balenie 32,88 €

2,74 €

VEGA
Séria príborov San Remo
Séria sa prezentuje ako nekomplikovaná. Známy, 
nadčasový tvar má vedľa porcelánu isté miesto.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 3 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu!

Hrúbka materiálu: 3 mm

Vzorkový 
servis

Menu vidlička  
San Remo

ks iba

219

Menu lyžica
19.5 cm (d)
10022800
ks/bal. 12
balenie 26,28 €
2,19 €

Kompletný sortiment na

www.palazzo.sk
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VEGA
Séria príborov Liverpool
Moderná a zároveň elegantná séria príborov Liverpool. 
Hladký, úzky dizajn a napriek tomu má séria nepochybne 
svoje čaro!
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 7.5 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Okrúhla rúčka! Vysoko leštené! 
Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

VEGA
Séria príborov Luano
Kto sa svojim hosťom najradšej prezentuje bez okrás, 
rozhodne sa pre sériu Luano. Príbor, ktorý sa hodí na každú 
príležitosť.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 2.5 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

ro
ko

v10
Dokúpeniero

ko
v10

Dokúpenie

Vzorkový 
servisVzorkový 

servis

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10026802 21.2 cm (d) 21.8 cm (d)
ks/bal. 12 10026801 10026805
balenie 30,24 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
2,52 € balenie 39,48 € balenie 44,76 €

3,29 € 3,73 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14.1 cm (d) 12.5 cm (d) 14.6 cm (d)
10026803 10026809 10026804
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 19,20 € balenie 17,04 € balenie 22,32 €
1,60 € 1,42 € 1,86 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

17 cm (d) 18.3 cm (d) mono. 13/0
10026806 10026808 19.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10026807
balenie 30,24 € balenie 30,24 € ks/bal. 12
2,52 € 2,52 € balenie 38,16 €

3,18 €

Hrúbka materiálu: 2.5 mm

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14 cm (d) 11.5 cm (d) 15.5 cm (d)
10022005 10022008 10022009
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 20,52 € balenie 19,20 € balenie 23,64 €
1,71 € 1,60 € 1,97 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

18 cm (d) 18 cm (d) mono. 13/0
10022010 10022011 20 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10022012
balenie 30,24 € balenie 30,24 € ks/bal. 12
2,52 € 2,52 € balenie 39,48 €

3,29 €

Menu vidlička  
Luano
ks iba

252
Menu vidlička  

Liverpool
ks iba

2,

52

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10022002 22.2 cm (d) 22.2 cm (d)
ks/bal. 12 10022003 10022006
balenie 30,24 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
2,52 € balenie 39,48 € balenie 43,44 €

3,29 € 3,62 €

Menu lyžica
19.8 cm (d)
10026800
ks/bal. 12
balenie 30,24 €
2,52 €

Menu lyžica
20 cm (d)
10022001
ks/bal. 12
balenie 30,24 €
2,52 €

Nôž na maslo
mono. 13/0
17.5 cm (d)
10022014
ks/bal. 12
balenie 30,24 €
2,52 €

  Hrúbka materiálu: 7.5 mm

 Všetky časti sú kované
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Moderný dizajn a
CHALET CHIC

Návod na údržbu: 
Vďaka umývaniu sa časom zmení vizuálna štruktú-
ra POM rúčky. Štruktúra bude markantnejšia, čo je 
charakteristické pre tento materiál. POM je nezniči-
teľný, aj pri umývaní v umývačke riadu. Ak si chcete 
zachovať vzhľad rúčky bez patiny, odporúčame 
Vám rúčky pretierať rastlinným olejom.

 hrúbka materiálu: 5.5 mm

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria príborov Turin
Moderný príbor z ocele s čiernou rúčkou z POM. Vďaka 
úzkemu dizajnu sa príbor dobre drží v ruke a je pútavý na 
pohľad!
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10, 
rúčka z POM. Hrúbka materiálu 5.5 mm. Vhodné do umývačky 
riadu! VEGA vlastný dizajn - dostupné iba u nás!

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž Kávová lyžička Múčniková vidlička
22.2 cm (d) 22.5 cm (d) mono. 13/0 18.7 cm (d) 18.7 cm (d)
30108551 30108557 24.5 cm (d) 30108554 30108556
ks/bal. 12 ks/bal. 12 30108552 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 60,60 € balenie 60,60 € ks/bal. 12 balenie 50,04 € balenie 50,04 €
5,05 € 5,05 € balenie 65,88 € 4,17 € 4,17 €

5,49 €

Menu vidlička  
Turin
ks iba

505

Novinka

filigránový dizajn 

dobre sa 
drží v ruke 

NÁŠ

tip
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VEGA 
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v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Sydney
Séria príborov vás očarí moderným dizajnom. Okrúhla rúčka na noži sa veľmi dobre drží!
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka materiálu 3.2 mm (merané na 
najhrubšom mieste menu vidličky)! Vysoko leštené! 
Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 10 rokov!

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Salerno
Osloví vás jemný dizajnový prvok - ľahko nahor ohnutá špička na konci rúčky.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka materiálu 3 mm (merané na 
najhrubšom mieste menu vidličky)! Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Mokka lyžička
mono. 13/0 13.7 cm (d) 11.5 cm (d)
21.6 cm (d) 10022603 10022604
10022609 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 19,68 € balenie 19,68 €
balenie 40,80 € 1,64 € 1,64 €
3,40 €

Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Mokka lyžička
mono. 13/0 13.3 cm (d) 11.2 cm (d)
22.5 cm (d) 10022120 10022123
10022121 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 15,72 € balenie 15,72 €
balenie 40,80 € 1,31 € 1,31 €
3,40 €

Múčniková 
vidlička
14 cm (d)
10022610
ks/bal. 12
balenie 21,00 €
1,75 €

Múčniková vidlička
15.5 cm (d)
10022124
ks/bal. 12
balenie 20,52 €
1,71 €

Predjedlový/
dezertný nôž
mono. 13/0
20.2 cm (d)
10022127
ks/bal. 12
balenie 35,52 €
2,96 €

Vidlička na ryby Nôž na ryby Nôž na maslo
18.5 cm (d) 19.9 cm (d) mono. 13/0
10022611 10022612 18.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 30045794
balenie 27,60 € balenie 36,84 € ks/bal. 12
2,30 € 3,07 € balenie 30,24 €

2,52 €

Hrúbka materiálu: 3.2 mm Hrúbka materiálu: 3 mm

Menu vidlička 
Sydney
ks iba

2,

19

Menu vidlička 
Salerno

ks iba

219

Predjedlová/
dezertná lyžica

Predjedlová/
dezertná vidlička

Predjedlový/
dezertný nôž

18.7 cm (d) 18.4 cm (d) mono. 13/0
10022608 10022607 20.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10022606
balenie 26,28 € balenie 26,28 € ks/bal. 12
2,19 € 2,19 € balenie 36,84 €

3,07 €

Zmrzlinová/
longdrink lyžička
20.1 cm (d)
10022605
ks/bal. 12
balenie 24,96 €
2,08 €

Predjedlová/
dezertná lyžica

Predjedlová/
dezertná vidlička

17.9 cm (d) 17.9 cm (d)
10022125 10022126
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 26,28 € balenie 26,28 €
2,19 € 2,19 €

Nôž 
na maslo

Zmrzlinová/
longdrink lyžička

mono. 13/0 20.7 cm (d)
17 cm (d) 10022131
30045828 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 26,28 €
balenie 30,24 € 2,19 €
2,52 €

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž
20.5 cm (d) 20.6 cm (d) mono. 13/0
10022600 10022601 22.7 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10022602
balenie 26,28 € balenie 26,28 € ks/bal. 12
2,19 € 2,19 € balenie 35,04 €

2,92 €

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž
20.2 cm (d) 20.2 cm (d) mono. 13/0
10022116 10022117 22.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10022118
balenie 26,28 € balenie 26,28 € ks/bal. 12
2,19 € 2,19 € balenie 35,52 €

2,96 €
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VEGA 
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v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Martello
Tradičný a napriek tomu novo pôsobiaci dizajn dobije srdcia 
vašich hostí: Ľahký príbor v tepanom vzhľade, ktorý dobre 
padne do ruky a výborne sa drží. Rúčky vysoko lešteného 
príboru od espresso lyžičky až po steakový nôž obkolesuje 
jemný dierkový reliéf. 
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 3,5 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

VEGA 

ro
ko

v10
Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Monastir
Príbor, ktorý je vďaka svojmu individuálnemu štýlu s vami 
na jednej vlnovej dĺžke: neobyčajný, moderný, kreatívny a 
vysoko kvalitný.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 5 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20.6 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10020480 22.7 cm (d) 23.7 cm (d)
ks/bal. 12 10020479 10020490
balenie 42,12 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
3,51 € balenie 55,32 € balenie 61,92 €

4,61 € 5,16 €

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20.5 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10029400 22.4 cm (d) 22.5 cm (d)
ks/bal. 12 10029396 10029397
balenie 43,44 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
3,62 € balenie 57,96 € balenie 61,92 €

4,83 € 5,16 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

18.1 cm (d) 18 cm (d) mono. 13/0
10020484 10020486 20.3 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10020485
balenie 42,12 € balenie 42,12 € ks/bal. 12
3,51 € 3,51 € balenie 52,68 €

4,39 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

18.5 cm (d) 18.4 cm (d) mono. 13/0
10029402 10029406 20 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10029398
balenie 43,44 € balenie 43,44 € ks/bal. 12
3,62 € 3,62 € balenie 57,96 €

4,83 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14.2 cm (d) 11.7 cm (d) 14.8 cm (d)
10020481 10020487 10020483
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 27,60 € balenie 26,28 € balenie 28,92 €
2,30 € 2,19 € 2,41 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14.5 cm (d) 11.5 cm (d) 15.6 cm (d)
10029401 10029407 10029404
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 26,28 € balenie 23,64 € balenie 28,92 €
2,19 € 1,97 € 2,41 €

Menu vidlička  
Martello

ks iba

3,

51

Menu vidlička  
Monastir

ks iba

362

Menu lyžica
20.6 cm (d)
10020478
ks/bal. 12
balenie 42,12 €
3,51 €

Menu lyžica
20.5 cm (d)
10029399
ks/bal. 12
balenie 43,44 €
3,62 €

 Hrúbka materiálu: 3.5 mm

 Obojstranný reliéf

 Hrúbka materiálu: 5 mm

 Obojstranný reliéf
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Vzorkový 
servis

Séria príborov Native
Kvalitný príbor sa hodí k náročnej štýlovej gastronómii. 
Séria je klasická, elegantná a neodpútava pozornosť od 
toho podstatného - vášho jedla.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Hrúbka materiálu 4 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené! 
Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 10 rokov!

Hrúbka materiálu: 4 mm

Menu nôž Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Mokka lyžička
mono. 13/0 mono. 13/0 14 cm (d) 11 cm (d)
23.3 cm (d) 23.6 cm (d) 10022403 10022410
10022401 10022599 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 ks/bal. 12 balenie 27,60 € balenie 24,96 €
balenie 60,60 € balenie 67,20 € 2,30 € 2,08 €
5,05 € 5,60 €

Zmrzlinová/longdrink lyžička Mini lyžica Mini vidlička Mini nôž
19.5 cm (d) 12.2 cm (d) 12 cm (d) mono. 13/0
10022412 10022430 10022431 12.6 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6 10022432
balenie 42,12 € balenie 18,42 € balenie 18,42 € ks/bal. 6
3,51 € 3,07 € 3,07 € balenie 18,42 €

3,07 €

Menu vidlička  
Native
ks iba

3,

73

Dajte Vašim príborom známku osobitosti 
a ponúknite Vašim hosťom niečo extra!

Personalizácia

www.palazzo.sk

Radi Vám poradíme na

so želaným motívom
s požadovaným textom
v požadovanej farba

Menu lyžica Menu vidlička
20.7 cm (d) 20.7 cm (d)
10022400 10022402
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 44,76 € balenie 44,76 €
3,73 € 3,73 €

Múčniková vidlička
15.5 cm (d)
10022404
ks/bal. 12
balenie 30,24 €
2,52 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

19 cm (d) 19 cm (d) mono. 13/0
10022407 10022409 21.4 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10022408
balenie 44,76 € balenie 44,76 € ks/bal. 12
3,73 € 3,73 € balenie 60,60 €

5,05 €
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VEGA 
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Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Séria príborov Controverse
Nôž stojí na čepeli, preto zaujme každého. Každý prvok tejto série sa 
výborne drží v ruke.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka 
materiálu 3.5 mm (merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu! 
Garancia dokúpenia 10 rokov!

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20.4 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10021865 23 cm (d) 23.2 cm (d)
ks/bal. 12 10021866 10021873
balenie 38,16 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
3,18 € balenie 51,36 € balenie 54,00 €

4,28 € 4,50 €

Predjedlový/dezertný nôž Vidlička na ryby Nôž na ryby Nôž na maslo Zmrzlinová/longdrink lyžička
mono. 13/0 19.6 cm (d) 21.9 cm (d) mono. 13/0 19.4 cm (d)
20.8 cm (d) 10021875 10021876 18.5 cm (d) 10021872
10021874 ks/bal. 12 ks/bal. 12 30045822 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 39,48 € balenie 39,48 € ks/bal. 12 balenie 38,16 €
balenie 47,40 € 3,29 € 3,29 € balenie 46,08 € 3,18 €
3,95 € 3,84 €

Menu vidlička  
Controverse

ks iba

3,

18

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

14.2 cm (d) 10.9 cm (d) 14.2 cm (d) 17.9 cm (d) 17.9 cm (d)
10021867 10021869 10021868 10021870 10021871
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 24,96 € balenie 23,64 € balenie 26,28 € balenie 39,48 € balenie 39,48 €
2,08 € 1,97 € 2,19 € 3,29 € 3,29 €

Menu lyžica
19.9 cm (d)
10021864
ks/bal. 12
balenie 38,16 €
3,18 €

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

 Hrúbka materiálu: 3.5 mm

 Nôž stojaci na čepeli

ŠOKUJÚCE 
 a inovatívne
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Séria príborov Brilio
Kombinácia klasickej siluety s kosoštvorcovým, na dotyk oslovujúcim 
reliéfom dodáva príboru novotu a nezameniteľný charakter. Harmonická 
štruktúra rúčok decentne odráža svetelnú náladu a prostredie vašej 
reštaurácie. K príborom odporúčane pasujúci porcelán Bilbero.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka materiálu 
4.5 mm (merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! Vysoko leštené! 
Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 10 rokov!

Servírovacia vidlička Servírovacia lyžica Naberačka na dressingy Gourmet lyžica Polievková lyžica
25 cm (d) 25 cm (d) 35 cm (d) 19.3 cm (d) 18.6 cm (d)
30046137 30046138 30046139 30046141 30046145
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 12 ks/bal. 12
12,75 € 12,75 € 14,73 € balenie 51,36 € balenie 51,36 €

4,28 € 4,28 €

Mokka lyžička Múčniková vidlička Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

11.4 cm (d) 15.8 cm (d) 19 cm (d) 19 cm (d)
10029391 10029392 30001497 30001496
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 28,92 € balenie 39,48 € balenie 54,00 € balenie 54,00 €
2,41 € 3,29 € 4,50 € 4,50 €

Menu nôž Menu nôž s dutou rúčkou Pizza/steaková vidlička Pizza/steakový nôž Kávová lyžička
mono. 13/0 23.9 cm (d) 21.3 cm (d) mono. 13/0 15 cm (d)
23.9 cm (d) 30014314 30046140 23.9 cm (d) 10029388
10029389 ks/bal. 12 ks/bal. 12 10029390 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 92,28 € balenie 54,00 € ks/bal. 12 balenie 31,56 €
balenie 72,48 € 7,69 € 4,50 € balenie 83,04 € 2,63 €
6,04 € 6,92 €

Menu vidlička  
Brilio
ks iba

450

Menu lyžica Menu vidlička
21.4 cm (d) 21.4 cm (d)
10029386 10029387
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 54,00 € balenie 54,00 €
4,50 € 4,50 €

Predjedlový/dezertný nôž 
s dutou rúčkou
21.2 cm (d)
30014315
ks/bal. 12
balenie 87,00 €
7,25 €

 Hrúbka materiálu: 4.5 mm

 VEGA vlastný dizajn: u nás vyvinuté a iba u nás dostupné 

Kombinujte porcelá-
novú sériu tanierov 
Bilbero s príbormi 
Brilio, majú rovnakú 
štruktúru.

Info

Predjedlový/dezertný 
nôž
mono. 13/0
21.2 cm (d)
30001498
ks/bal. 12
balenie 68,52 €
5,71 €

Nôž na ryby Zmrzlinová/longdrink lyžička Nôž na maslo Naberačka na polievku
20.3 cm (d) 21.5 cm (d) mono. 13/0 25 cm (d)
30014317 30014316 16.4 cm (d) 30046156
ks/bal. 12 ks/bal. 12 30014318 ks/bal. 1
balenie 54,00 € balenie 51,36 € ks/bal. 12 12,75 €
4,50 € 4,28 € balenie 60,60 €

5,05 €
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Séria príborov Diamante
Séria je inšpirovaná kryštálovou štruktúrou a určite bude hviezdou na prestretom stole. Príbor, ktorý je na jednej vlnovej dĺžke s 
vašim individuálnym štýlom: moderný, kreatívny a vo vysokej kvalite. Matné rúčky tvoria rôzne usporiadané plochy, ktoré svojim 
uložením pripomínajú štruktúru kryštálu.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Hrúbka materiálu 6 mm (merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Matná rúčka! Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 10 rokov!

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž
20.4 cm (d) 21.5 cm (d) mono. 13/0
30051101 30051102 22.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 30051100
balenie 54,00 € balenie 54,00 € ks/bal. 12
4,50 € 4,50 € balenie 72,48 €

6,04 €

Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Múčniková vidlička
mono. 13/0 15 cm (d) 16 cm (d)
23.3 cm (d) 30051105 30051103
30051104 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 31,56 € balenie 39,48 €
balenie 83,04 € 2,63 € 3,29 €
6,92 €

Menu vidlička  
Diamante

ks iba

4,

50

Exkluzívny

KRYŠTÁLOVÝ DIZAJN

 Hrúbka materiálu: 6 mm

 VEGA vlastný dizajn: u nás vyvinuté a iba u nás dostupné 

Matná rúčka

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Originálne vzorky 
na vyskúšanie:

+421 2 20 70 70 70
Vzorkový servis 
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Séria príborov Leeds
Séria príborov s atraktívnym reliéfom a peknými kontúrami.
Materiál: chrómovaná oceľ 18/0. Hrúbka materiálu 3.5 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! VEGA vlastný dizajn – dostupné iba u nás! 
Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 10 rokov!

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria príborov Stockholm
Moderná séria príborov sa vyznačuje jednoduchým, čistým 
dizajnom. Dobrá voľba, ak hľadáte kvalitu za priaznivú cenu.
Materiál: chrómovaná oceľ 18/0! Hrúbka materiálu 2.5 mm 
(merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu!

Hrúbka materiálu: 2.5 mm

Menu lyžica Menu vidlička Menu nôž
20 cm (d) 20.4 cm (d) Mono. 13/0
30051146 30051141 22.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 30051145
balenie 22,32 € balenie 22,32 € ks/bal. 12
1,86 € 1,86 € balenie 28,92 €

2,41 €

Menu lyžica
20.3 cm (d)
10022139
ks/bal. 12
balenie 19,68 €
1,64 €

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20.3 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10022140 22.5 cm (d) 22.7 cm (d)
ks/bal. 12 10022141 10022143
balenie 19,20 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
1,60 € balenie 26,28 € balenie 28,92 €

2,19 € 2,41 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14.7 cm (d) 11.1 cm (d) 15.1 cm (d)
10022142 10022144 10022145
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 11,76 € balenie 11,76 € balenie 14,40 €
0,98 € 0,98 € 1,20 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

18.5 cm (d) 18.5 cm (d) mono. 13/0
10022146 10022147 20.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10022148
balenie 19,68 € balenie 19,68 € ks/bal. 12
1,64 € 1,64 € balenie 23,64 €

1,97 €

Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Múčniková vidlička
mono. 13/0 14.2 cm (d) 14.7 cm (d)
22.5 cm (d) 30051135 30051139
30051140 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 balenie 14,40 € balenie 17,04 €
balenie 30,24 € 1,20 € 1,42 €
2,52 €

Menu vidlička  
Leeds
ks iba

1,

86

Menu vidlička  
Stockholm

ks iba

1,

60

 Hrúbka materiálu: 3.5 mm

 VEGA vlastný dizajn: u nás vyvinuté a iba u nás dostupné

Porcelánová séria Liron str. 30
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria príborov London
Moderná a zároveň elegantná séria príborov London. 
Jednoduchý úzky dizajn, ktorý vás očarí!
Materiál: chrómovaná oceľ 18/0! Hrúbka materiálu 3 mm 
(merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Vysoko leštené! Vhodné do umývačky riadu!

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria príborov Fortuna
Nadčasový a napriek tomu klasický príbor za skutočne 
veľmi dobrú cenu.
Materiál: chrómovaná oceľ 18/0! Hrúbka materiálu 2,2 mm 
(merané na najhrubšom mieste menu vidličky)! 
Vysoko leštené!  
Vhodné do umývačky riadu!

Hrúbka materiálu: 3 mmHrúbka materiálu: 2.2 mm

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
20.1 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10021366 21.2 cm (d) 21.9 cm (d)
ks/bal. 12 10021367 10021048
balenie 21,84 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
1,82 € balenie 26,28 € balenie 28,92 €

2,19 € 2,41 €

Menu lyžica
19.3 cm (d)
10025157
ks/bal. 12
balenie 10,44 €
0,87 €

Menu vidlička Menu nôž Pizza/steakový nôž
19.4 cm (d) mono. 13/0 mono. 13/0
10025158 20.8 cm (d) 21.1 cm (d)
ks/bal. 12 10025155 10025156
balenie 10,44 € ks/bal. 12 ks/bal. 12
0,87 € balenie 15,72 € balenie 19,68 €

1,31 € 1,64 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica

Predjedlová/dezertná 
vidlička

Predjedlový/dezertný 
nôž

16.7 cm (d) 18.3 cm (d) mono. 13/0
10021097 10021067 19.5 cm (d)
ks/bal. 12 ks/bal. 12 10021068
balenie 22,32 € balenie 22,32 € ks/bal. 12
1,86 € 1,86 € balenie 26,28 €

2,19 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
14.1 cm (d) 12.5 cm (d) 14.6 cm (d)
10021368 10021049 10021369
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 17,04 € balenie 13,08 € balenie 17,04 €
1,42 € 1,09 € 1,42 €

Zmrzlinová lyžička 
krátka

Zmrzlinová/longdrink 
lyžička

Lyžička na vajíčka

13.3 cm (d) 18.7 cm (d) 12.8 cm (d)
10025163 10025166 10025164
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 7,80 € balenie 11,76 € balenie 7,80 €
0,65 € 0,98 € 0,65 €

Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
13.6 cm (d) 11.3 cm (d) 15.9 cm (d)
10025160 10025165 10025159
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 7,80 € balenie 6,48 € balenie 9,12 €
0,65 € 0,54 € 0,76 €

Menu vidlička  
Fortuna

ks iba

0,

87

Menu vidlička  
London

ks iba

1,

82

Menu lyžica
19.8 cm (d)
10021365
ks/bal. 12
balenie 21,84 €
1,82 €
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Séria príborov Decaso
Aj cenovo výhodný príbor dokáže zanechať dobrý dojem. Charakteristickými prvkami sú 
rúčky, ktoré sa dobre držia v ruke a oblúkový profil vidličky. Séria pozostáva zo všetkých 
potrebných prvkov od steakového noža, cez nôž na ryby, dlhej a krátkej zmrzlinovej lyžičky až 
po malú espresso lyžičku.
Materiál: chrómovaná oceľ 18/0! Hrúbka materiálu 3 mm (merané na najhrubšom mieste 
menu vidličky)! Vysoko leštené!  
Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 10 rokov!

Hrúbka materiálu: 3 mm

Menu nôž Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Mokka lyžička Múčniková vidlička
mono. 13/0 mono. 13/0 13.8 cm (d) 10.8 cm (d) 15.1 cm (d)
21.4 cm (d) 21.9 cm (d) 10006554 10006555 10006553
10006562 10006564 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 ks/bal. 12 balenie 10,44 € balenie 10,44 € balenie 11,76 €
balenie 22,32 € balenie 26,28 € 0,87 € 0,87 € 0,98 €
1,86 € 2,19 €

Predjedlová/dezertná 
vidlička
17.2 cm (d)
30025053
ks/bal. 12
balenie 14,40 €
1,20 €

Zmrzlinová lyžička 
krátka

Zmrzlinová/longdrink 
lyžička

Servírovacia vidlička Servírovacia lyžica

13.4 cm (d) 20 cm (d) 25 cm (d) 25 cm (d)
10006558 10006559 30045796 30045797
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 1 ks/bal. 1
balenie 11,76 € balenie 13,08 € 4,50 € 4,50 €
0,98 € 1,09 €

Menu vidlička  
Decaso

ks iba

1,

20

Menu lyžica Menu vidlička
19.3 cm (d) 19.3 cm (d)
10006565 10006563
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 14,40 € balenie 14,40 €
1,20 € 1,20 €

Predjedlová/dezertná 
lyžica
17.5 cm (d)
30024884
ks/bal. 12
balenie 14,40 €
1,20 €

Predjedlový/dezertný 
nôž
mono. 13/0
19.2 cm (d)
30024885
ks/bal. 12
balenie 19,68 €
1,64 €

Vidlička na ryby Nôž na ryby Mini vidlička
18.5 cm (d) 20.5 cm (d) 12.2 cm (d)
10029337 10029338 30024886
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 14,40 € balenie 14,40 € balenie 7,80 €
1,20 € 1,20 € 0,65 €

Mini nôž
mono. 13/0
13.5 cm (d)
30024879
ks/bal. 12
balenie 10,44 €
0,87 €

Nôž na maslo
mono. 13/0
17.3 cm (d)
30045802
ks/bal. 12
balenie 19,68 €
1,64 €

Lyžička na vajíčka
12 cm (d)
30045801
ks/bal. 12
balenie 10,44 €
0,87 €
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VEGA
Steakový príbor Chippendale pre 6 osôb
Steakový príbor pre 6 osôb pozostávajúci zo 6 vidličiek (dĺžka 
20,5 cm) a 6 steakových nožov (dĺžka 22,2 cm).
Klasika v nadčasovom dizajne.
Steakový nôž (monoblock 13/0) so zúbkovaným okrajom.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10. 
Vysoko leštené a vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Steakový príbor Brilio pre 6 osôb
Steakový príbor pre 6 osôb pozostávajúci zo 6 vidličiek 
(dĺžka 21,3 cm) a 6 steakových nožov (dĺžka 23,9 cm).
Očarí vás kosoštvorcovým vzorom na rúčke.
Steakový nôž so zúbkovaným okrajom.
Materiál: nehrdzavejúca  chróm-niklová nerez oceľ 18/10. 
Vysoko leštené a vhodné do umývačky riadu!

Pulsiva
Séria príborov Gutshof
18/0 chrómovaná oceľ, nehrdzavejúca (menu a steakový nôž 
monoblok 13/0).
Kovaný a leštený príbor s čiernou rúčkou z umelej hmoty a 
nitmi. Hrúbka materiálu 5.5 mm (merané na najhrubšom 
mieste menu vidličky). Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Pizza/steakový príbor Brasilia
Kvalitný príbor na pizzu, steaky.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10. 
VEGA vlastný dizajn - dostupné iba u nás! Vhodné do 
umývačky riadu! Garancia dokúpenia 10 rokov!

Menu lyžica Menu vidlička
19.3 cm (d) 19.8 cm (d)
20040051 20040052
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 19,68 € balenie 19,68 €
1,64 € 1,64 €

Menu nôž Pizza/steakový nôž Kávová lyžička Múčniková vidlička
mono. 13/0 mono. 13/0 15 cm (d) 15.2 cm (d)
21.3 cm (d) 21.3 cm (d) 20040055 20040056
20040053 20040054 ks/bal. 12 ks/bal. 12
ks/bal. 12 ks/bal. 12 balenie 17,04 € balenie 15,72 €
balenie 22,32 € balenie 23,64 € 1,42 € 1,31 €
1,86 € 1,97 €

Pizza/steaková vidlička Pizza/steakový nôž
20.6 cm (d) mono. 13/0
30045832 22.5 cm (d)
ks/bal. 12 30045833
balenie 27,60 € ks/bal. 12
2,30 € balenie 40,80 €

3,40 €

ro
ko

v10
Dokúpenie

Pizza/steaková 
vidlička  
Brasilia
ks iba

2,

30

Steakový príbor 
pre 6 osôb 

Brilio
set iba

74,

79

Steakový príbor
pre 6 osôb 

Chippendale
set iba

42,

89

Menu vidlička  
Gutshof

ks iba

1,

64

Steakový príbor 12-dielny set
30106759
42,89 €

Steakový príbor 12-dielny set
30106761
74,79 €

 VEGA vlastný dizajn:  
u nás vyvinuté a iba 
u nás dostupné 
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Pizza/steakový príbor Picanha
Preslávený TRAMONTINA steakový a pizza príbor presvedčí svojou kvalitou v celej sade: Dobre 
sa drží v ruke a je zhotovený pre dlhotrvácnosť. Obzvlášť tvrdá čepeľ ako aj nity na rúčke sú z 
nehrdzavejúcej nerez ocele. Rúčky sú zhotovené 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.
Materiál: nehrdzavejúca  chróm-niklová nerez oceľ 18/10! Vhodné do umývačky riadu!

Pizza/steaková 
vidlička  
Picanha

ks iba

2,

41

Pizza/steaková vidlička
19.5 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003288 10006291
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 28,92 € balenie 28,92 €
2,41 € 2,41 €

Jumbo steakový nôž 
s prechádzajúcou čepeľou
mono. 13/0
24 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003292 10006301
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 69,24 € balenie 69,24 €
11,54 € 11,54 €

Jumbo steaková vidlička
22 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003289 10006295
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,06 € balenie 21,06 €
3,51 € 3,51 €

Jumbo steakový nôž
mono. 13/0
25 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003293 10006298
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 90,96 € balenie 90,96 €
7,58 € 7,58 €

Pizza/steakový nôž
mono. 13/0
21.5 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003290 10006294
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 27,60 € balenie 27,60 €
2,30 € 2,30 €

Pizza nôž
mono. 13/0
21 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003295 30003294
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 55,32 € balenie 55,32 €
4,61 € 4,61 €

Pizza/steakový nôž
mono. 13/0
23.5 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003291 10006296
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 55,32 € balenie 55,32 €
4,61 € 4,61 €

Laguiole nôž 
s prechádzajúcou čepeľou
mono. 13/0
22.5 cm (d)

svetlá hnedá hnedá
30003298 30003297
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 69,24 € balenie 69,24 €
11,54 € 11,54 €

ROBUSTNÉ
a dlhotrvácne 

Podnos Remi str. 64

116-117_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   117 15.02.22   16:51



118 Telefón +421 2 20 70 70 70

Pohár na biele víno  
Melissa

ks od

582
Karafa Maja str. 131

Krištáľové sklo

Intenzívny zvuk

S ryskou alebo bez rysky

VEGA
Séria krištáľových pohárov Melissa
Niečo výnimočné: Naša krištáľová séria bola vyvinutá someliérmi. Vďaka vysokému kalichu sa môže optimálne rozvinúť vôňa vína. Stopka zodpovedá za vysokú kvalitu a odolnosť. Plochá nožička 
zabezpečuje bezpečné státie a rýchle schnutie v umývačke riadu. Široký tvar kalicha na červené víno umožňuje optimálne rozvinutie vôní a zúžená vrchná časť kalicha zase vône zkoncentruje.
Poháre sú robustné a stabilné, poskytujú dlhotrvácnu priehľadnosť a intenzívny zvuk.
Materiál: krištáľové sklo. S ryskou alebo bez rysky! Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 5 rokov!

Pohár na biele víno bez rysky Pohár na červené víno bez rysky Pohár na sekt bez rysky
5.2x21.8 cm (Ø x v) 5.6x23.1 cm (Ø x v) 6.2x22.3 cm (Ø x v) 6.5x23.4 cm (Ø x v) 4.6x23 cm (Ø x v)
8.2 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 10.4 cm (Ø max.) 11 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
300 ml 400 ml 450 ml 550 ml 210 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
30046219 30046220 30046218 30046222 30046216
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 34,92 € balenie 36,24 € balenie 39,54 € balenie 38,22 € balenie 33,60 €
5,82 € 6,04 € 6,59 € 6,37 € 5,60 €

Pohár na biele víno s ryskou Pohár na červené víno s ryskou Pohár na sekt s ryskou
5.2x21.8 cm (Ø x v) 5.6x23.1 cm (Ø x v) 6.2x22.3 cm (Ø x v) 6.5x23.4 cm (Ø x v) 4.6x23 cm (Ø x v)
8.2 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 10.4 cm (Ø max.) 11 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
300 ml 400 ml 450 ml 550 ml 210 ml
0.1 l ryska 0.2 l ryska 0.2 l ryska 0.2 l ryska 0.1 l ryska
30046225 30046224 30046223 30046221 30046217
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 36,90 € balenie 40,20 € balenie 38,88 € balenie 34,26 €
5,93 € 6,15 € 6,70 € 6,48 € 5,71 €

ro
ko

v5
Dokúpenie
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LO

Pohár na biele víno  
Mina
ks iba

5,

16

Krištáľové sklo

S reliéfom

Obzvlášť stabilné

VEGA
Séria krištáľových pohárov Mina
Trendová séria pohárov z krištáľového skla s atraktívnym reliéfom na vonkajšej strane. Robustné 
a kvalitné prevedenie pre dlhotrvácnosť. 
Materiál: krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Univerzálny pohár Longdrink pohár Pohár na biele víno Pohár na červené víno Pohár na sekt
8.6x9.2 cm (Ø x v) 7.5x14.8 cm (Ø x v) 8.1x20 cm (Ø x v) 8.9x20.7 cm (Ø x v) 7x23.5 cm (Ø x v)
8.6 cm (Ø max.) 7.5 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.)
360 ml 440 ml 230 ml 300 ml 210 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
30044418 30044423 30044442 30044443 30044412
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 25,02 € balenie 28,98 € balenie 30,96 € balenie 35,58 € balenie 30,96 €
4,17 € 4,83 € 5,16 € 5,93 € 5,16 €

Krištáľové sklo sa od ostatných druhov skla líši svojou vysokou priehľadnosťou, leskom, tenkou stenou a ľahkosťou. Svetelné lúče sa v skle 
mnohonásobne lámu, krištáľové sklo sa nádherne trblieta a ligoce. So svojim výzorom a jemným okrajom sa krištáľové poháre hodia predo-
všetkým na degustácie.

Krištáľové sklo
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Pohár na biele víno  
Society

ks od

417

Pohár na biele víno  
Vinzenza

ks iba

373

Krištáľové sklo

Jemný okraj

Intenzívny zvuk

Krištáľové sklo

Jemný okraj

Intenzívny zvuk

VEGA
Séria krištáľových pohárov Society
Aj poháre vedia prekvapiť! Séria krištáľového skla Society vás presvedčí pohármi na biele a 
červené víno a pohárom na sekt, pri ktorých upúta nápadný geometrický tvar. Stabilný pohár 
s jemným okrajom a intenzívnym zvukom, vysokým leskom a priehľadnosťou odolá vysokým 
nárokom v gastronómii.
Materiál: krištáľové sklo. Vysoký lesk a priehľadnosť! Intenzívny zvuk! Jemný okraj! 
Vysoká odolnosť! Vhodné do umývačky riadu!  
Garancia dokúpenia 5 rokov!

VEGA
Séria krištáľových pohárov Vinzenza
Naša séria krištáľového skla Vinzenza očarí kónickým tvarom vínových pohárov. Tri rôzne 
veľkosti úplne stačia na rozvinutie vôní rôznych druhov vín. S touto sériou pohárov bude váš stôl 
vyzerať obzvlášť štýlovo.
Materiál: krištáľové sklo. Jemný okraj! Intenzívny zvuk! Vysoký lesk a priehľadnosť! 
Vysoká odolnosť! Vhodné do umývačky riadu!  
Garancia dokúpenia 5 rokov!

Pohár 
na biele víno

Pohár 
na biele víno

Pohár 
na červené víno

Pohár 
na sekt

5.1x20.4 cm (Ø x v) 5.8x21.7 cm (Ø x v) 6.7x23 cm (Ø x v) 4.3x24.2 cm (Ø x v)
8 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 10 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.)
270 ml 380 ml 500 ml 220 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
10029615 10029616 10029617 10029614
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 25,02 € balenie 26,34 € balenie 27,66 € balenie 25,02 €
4,17 € 4,39 € 4,61 € 4,17 €

Pohár 
na biele víno

Pohár 
na ružové víno

Pohár 
na červené víno

Pohár 
na sekt

6x22 cm (Ø x v) 6.3x22.5 cm (Ø x v) 6.7x22 cm (Ø x v) 4.6x22.5 cm (Ø x v)
8.1 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 10.3 cm (Ø max.) 5.6 cm (Ø max.)
365 ml 490 ml 545 ml 200 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
10039816 10039815 10039814 10039817
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 22,38 € balenie 23,70 € balenie 25,02 € balenie 21,72 €
3,73 € 3,95 € 4,17 € 3,62 €

ro
ko

v5
Dokúpenie

ro
ko

v5
Dokúpenie
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Pohár na biele víno  
Lotta
ks od

483

Krištáľové sklo

S ryskou alebo bez rysky

Jemný okraj

VEGA
Séria krištáľových pohárov Lotta
Trendový a zvláštny hranatý tvar zanechá dojem u vašich hostí. Ľahké poháre s tenkou stopkou 
neprekvapia len pekným zvukom a vysokou priehľadnosťou, ale aj obzvlášť jemnou kvalitou.
Materiál: krištáľové sklo. Jemný okraj! Vysoký lesk a priehľadnosť! Intenzívny zvuk! 
Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 5 rokov!

ro
ko

v5
Dokúpenie

Krištáľové sklo sa od ostatných druhov 
skla líši svojou vysokou priehľadnosťou, 
leskom, tenkou stenou a ľahkosťou. Sve-
telné lúče sa v skle mnohonásobne lámu, 
krištáľové sklo sa nádherne trblieta a ligo-
ce. So svojim výzorom a jemným okrajom 
sa krištáľové poháre hodia predovšetkým 
na degustácie.

Krištáľové sklo

Personalizácia
viac info na

www.palazzo.sk

Pohár na biele víno 
bez rysky

Pohár na ružové víno 
bez rysky

Pohár na červené víno 
bez rysky

Pohár na sekt 
bez rysky

5.6x22 cm (Ø x v) 6x23 cm (Ø x v) 6.8x24 cm (Ø x v) 4.8x25 cm (Ø x v)
7.8 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.)
420 ml 510 ml 670 ml 340 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
30026401 30026409 30026415 30026412
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 28,98 € balenie 31,62 € balenie 32,94 € balenie 28,32 €
4,83 € 5,27 € 5,49 € 4,72 €

Pohár na biele víno 
s ryskou

Pohár na ružové víno 
s ryskou

Pohár na červené víno 
s ryskou

Pohár na sekt 
s ryskou

5.6x22 cm (Ø x v) 6x23 cm (Ø x v) 6.8x24 cm (Ø x v) 4.8x25 cm (Ø x v)
7.8 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.)
420 ml 510 ml 670 ml 340 ml
0.1 l ryska 0.2 l ryska 0.2 l ryska 0.1 l ryska
30046132 30046133 30046136 30046135
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 29,64 € balenie 32,28€ balenie 33,60 € balenie 28,98 €
4,94 € 5,38 € 5,60 € 4,83 €
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Pohár na biele víno  
Chateau

ks od

351Krištáľové sklo

Obzvlášť stabilné

Vysoký lesk

VEGA
Séria krištáľových pohárov Chateau
Poháre sú vyhotovené z jedného kusu, sú veľmi robustné a ideálne sa hodia na každodenné používanie. Veľmi dobré rozhodnutie!
Materiál: krištáľové sklo. S ryskou alebo bez rysky! Široký výber! Vysoká odolnosť! Vhodné do umývačky riadu!  
Garancia dokúpenia 5 rokov!

Univerzálny 
pohár bez rysky

Pohár na biele 
víno bez rysky

Pohár na biele 
víno bez rysky

Pohár na červené 
víno bez rysky

Pohár na červené 
víno bez rysky

Pohár na sekt  
bez rysky

Pohár na šam-
panské bez rysky

Pohár na grappu 
bez rysky

6.5x16 cm (Ø x v) 5.8x19.7 cm (Ø x v) 5.9x20.6 cm (Ø x v) 6.6x22.5 cm (Ø x v) 7.2x22.5 cm (Ø x v) 4.3x21.9 cm (Ø x v) 4.8x21.6 cm (Ø x v) 4.1x17.4 cm (Ø x v)
8.5 cm (Ø max.) 7.2 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 5.4 cm (Ø max.) 6 cm (Ø max.) 5.5 cm (Ø max.)
450 ml 300 ml 370 ml 450 ml 650 ml 180 ml 250 ml 100 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
10039537 10039009 10039008 10039007 10039006 10039018 10039019 10039614
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 20,40 € balenie 21,06 € balenie 21,72 € balenie 23,70 € balenie 24,36 € balenie 20,40 € balenie 21,06 € balenie 21,72 €
3,40 € 3,51 € 3,62 € 3,95 € 4,06 € 3,40 € 3,51 € 3,62 €

Univerzálny 
pohár s ryskou

Pohár na biele 
víno s ryskou

Pohár na biele 
víno s ryskou

Pohár na červe-
né víno s ryskou

Pohár na červe-
né víno s ryskou

Pohár na sekt  
s ryskou

Pohár na šam-
panské s ryskou

0.3 l ryska 0.1 l ryska 0.2 l ryska 0.2 l ryska 0.2 l ryska 0.1 l ryska 0.1 l ryska
10039635 10039626 10039628 10039633 10039627 10039632 10039636
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 22,38 € balenie 23,04 € balenie 25,02 € balenie 25,68 € balenie 21,72 € balenie 22,38 €
3,62 € 3,73 € 3,84 € 4,17 € 4,28 € 3,62 € 3,73 €

ro
ko

v5
Dokúpenie

122-123_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   122 15.02.22   16:58



123www.palazzo.sk

 S
K

LO

Pohár na biele víno  
Medina

ks od

351

Krištáľové sklo

Jemný okraj

Intenzívny zvuk

VEGA
Séria krištáľových pohárov Medina
Chceli by ste najradšej sériu pohárov, kde dosiahnete optimálnu chuť vína s minimom pohárov? Chceli by ste sériu z krištáľového skla, s jemným okrajom, odolnú voči teplotným šokom a aby bola 
vhodná do umývačky riadu? Našli ste ju: Naša séria Medina vám ponúka všetko, čo očakávate!
Materiál: krištáľové sklo. Jemný okraj! Vysoká odolnosť! Intenzívny zvuk! Vhodné do umývačky riadu!  
Garancia dokúpenia 5 rokov!

Pohár na biele víno  
bez rysky

Pohár na ružové víno 
bez rysky

Pohár na červené víno 
bez rysky

Pohár na sekt  
bez rysky

5.3x20.6 cm (Ø x v) 5.8x21.8 cm (Ø x v) 6.4x23.2 cm (Ø x v) 4.2x24.1 cm (Ø x v)
7.3 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 5.2 cm (Ø max.)
260 ml 360 ml 480 ml 180 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
10039684 10039683 10039682 10039681
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,06 € balenie 22,38 € balenie 23,70 € balenie 21,06 €
3,51 € 3,73 € 3,95 € 3,51 €

Pohár na biele víno  
s ryskou

Pohár na ružové víno  
s ryskou

Pohár na červené víno 
s ryskou

Pohár na sekt  
s ryskou

0.1 l ryska 0.2 l ryska 0.2 l ryska 0.1 l ryska
10039690 10039689 10039688 10039687
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 23,04 € balenie 24,36 € balenie 21,72 €
3,62 € 3,84 € 4,06 € 3,62 €

ro
ko

v5
Dokúpenie

Udávaný objem v ml je vždy najväčší 
možný objem pohára (po vrch).

Objem

Dajte pohárom známku osobitosti a po-
núknite Vašim hosťom niečo extra!

Personalizácia

www.palazzo.sk

Radi Vám poradíme na

so želaným motívom
s požadovaným textom
v požadovanej farbe
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Pohár na biele víno  
Victoria

ks iba

406

Jemný okraj

Vysoký lesk

Intenzívny zvuk

VEGA
Séria krištáľových pohárov Victoria
Svojim tvarom a jemným okrajom sľubuje táto séria chvíle potešenia pre všetkým milovníkov 
vína. Vďaka lichobežníkovému tvaru kalicha ponúka ploché dno pohárov maximum miesta pre 
rozvinutie arómy vína. Stopka pohárov Victoria je obzvlášť tenká a len podčiarkne eleganciu 
týchto krištáľových pohárov. Vhodné do umývačky riadu! 5 rokov garancia dokúpenia!

Pohár na biele víno Pohár na ružové víno Pohár na červené víno Pohár na sekt
6.5x23 cm (Ø x v) 7x24 cm (Ø x v) 7.5x25 cm (Ø x v) 4.5x26.5 cm (Ø x v)
9 cm (Ø max.) 10 cm (Ø max.) 10.5 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
360 ml 460 ml 560 ml 210 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
30109750 30109754 30109753 30109752
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 24,36 € balenie 25,68 € balenie 27,00 € balenie 24,36 €
4,06 € 4,28 € 4,50 € 4,06 €

ro
ko

v5
Dokúpenie

Novinka
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Pohár na biele víno  
Diara
ks iba

3,

62

Pohár na biele víno  
Nostalgie

ks iba

1,

42

Brúsený vzhľad

Obzvlášť robustné
Brúsený vzhľad

VEGA
Séria pohárov Diara
Poháre v nostalgickom tvare a brúsenom vzhľade. Perfektné pre aktuálny vintage trend. 
S atraktívnou štruktúrou na vonkajšej strane. Všestranne použiteľné.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Séria pohárov Nostalgie
Neprekvapia iba svojim brúseným vzhľadom, ale aj atraktívnou cenou. 
Perfektne sa hodia pre vintage štýl.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 5 rokov!

Pohár na biele víno Pohár na červené víno Pohár na martini
8.2x17.6 cm (Ø x v) 8.9x18.5 cm (Ø x v) 11.7x15 cm (Ø x v)
8.2 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 11.7 cm (Ø max.)
245 ml 300 ml 230 ml
bez rysky bez rysky bez rysky
30026399 30026392 30026397
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 23,70 € balenie 23,04 €
3,62 € 3,95 € 3,84 €

Pohár na biele víno Pohár na biele víno Pohár na sekt
7.3x14.3 cm (Ø x v) 8x15.5 cm (Ø x v) 5.9x15.4 cm (Ø x v)
7.3 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 5.9 cm (Ø max.)
180 ml 240 ml 120 ml
bez rysky bez rysky bez rysky
10039476 10039477 10039475
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 8,52 € balenie 8,52 € balenie 8,52 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ro
ko

v5
Dokúpenie
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S ryskou alebo bez rysky

Obzvlášť robustné

KLASICKÝ
a elegantný

Pohár na biele víno  
Impulse

ks od

219

Séria pohárov Impulse

SELLER
Best
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ro
ko

v5
Dokúpenie

Univerzálny pohár  
bez rysky

Pohár na aperitív  
bez rysky

Pohár na biele víno 
bez rysky

Pohár na ružové víno 
bez rysky

Pohár na červené víno 
bez rysky

Pohár na sekt  
bez rysky

6.7x9.9 cm (Ø x v) 5x18.9 cm (Ø x v) 5.4x19.8 cm (Ø x v) 6x20.5 cm (Ø x v) 6.7x22 cm (Ø x v) 4.6x21.4 cm (Ø x v)
8.5 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.) 8.2 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 5.8 cm (Ø max.)
330 ml 260 ml 330 ml 410 ml 540 ml 220 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
10039655 10039427 10039428 10039429 10039430 10039426
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 11,82 € balenie 12,48 € balenie 13,14 € balenie 13,80 € balenie 14,46 € balenie 13,14 €
1,97 € 2,08 € 2,19 € 2,30 € 2,41 € 2,19 €

Univerzálny pohár 
s ryskou

Pohár na aperitív 
s ryskou

Pohár na biele víno 
s ryskou

Pohár na ružové víno  
s ryskou

Pohár na červené víno 
s ryskou

Pohár na sekt  
s ryskou

6.7x9.9 cm (Ø x v) 5x18.9 cm (Ø x v) 5.4x19.8 cm (Ø x v) 6x20.5 cm (Ø x v) 6.7x22 cm (Ø x v) 4.6x21.4 cm (Ø x v)
8.5 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.) 8.2 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 5.8 cm (Ø max.)
330 ml 260 ml 330 ml 410 ml 540 ml 220 ml
0.2 l ryska 0.1 l ryska 0.2 l ryska 0.2 l ryska 0.25 l ryska 0.1 l ryska
10039656 10039622 10039623 10039624 10039625 10039621
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 12,48 € balenie 13,14 € balenie 13,80 € balenie 14,46 € balenie 15,12 € balenie 13,80 €
2,08 € 2,19 € 2,30 € 2,41 € 2,52 € 2,30 €

VEGA
Séria pohárov Impulse
Robustná a kvalitná séria pohárov ponúka kompletnú paletu za dostupnú cenu. Vďaka klasickému tvaru kalicha prinesiete na váš stôl eleganciu.
Materiál: sklo. Klasický tvar! S ryskou alebo bez rysky! 
Vhodné do umývačky riadu! Garancia dokúpenia 5 rokov!
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nudeglass.com

Telefón +421 2 20 70 70 70

VEGA
Dekantačná nádoba Prato
Vďaka tvaru nádoby sa môže vôňa vína naplno rozvinúť. 
Fúkané sklo a perfektná kvalita zaručia pozornosť na každom 
stole.
 Materiál: fúkané krištáľové sklo. Vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Karafa Forum
Hodnotná karafa v neobyčajnom tvare.
 Materiál: fúkané krištáľové sklo. 
Vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Karafa a pohár na whisky Mirell
Kvalitné poháre a karafa na whisky v modernom dizajne. 
Materiál: sklo

21.5x22 cm (Ø x v)
21.5 cm (Ø max.)
1000 ml
bez rysky
10039779
ks/bal. 1
15,94 €

9x30 cm (Ø x v)
15.2 cm (Ø max.)
1500 ml
bez rysky
10039880
ks/bal. 1
25,29 €

 Krištáľové sklo

 Fúkané

 Krištáľové sklo

 Fúkané

PARTNERSKÁ 
ZNAČKA

Nude
Dekantačná nádoba Chablis 
Štýlová dekantačná nádoba, ručne robená, z 
jemného krištáľového skla. Vhodná aj ako karafa. S 
touto dekantačnou nádobou bude konzumácia vína 
zážitkom. 
Materiál: krištáľové sklo

Nude
Dekantačná nádoba O2 
S touto kvalitnou dekantačnou nádobou budete 
víno prezentovať elegantne a štýlovo. Nádoba 
z krištáľového skla vhodná na rozvoj arómy 
servírovaného vína.
Materiál: krištáľové sklo.

Whisky pohár
8.5x9.6 cm (Ø x v)
8.5 cm (Ø max.)
380 ml
30107255
ks/bal. 6
balenie 32,94 €
5,49 €

Whisky karafa
9x9x20.7 cm (d x š x v)
0.78 l
30107252
ks/bal. 1
15,94 €

Nude
Karafa a pohár na whisky Arch 
Kvalitná a ručne robená karafa na whisky z jemného krištáľového skla. Pre štýlovú 
konzumáciu whisky. S pasujúcimi pohármi Arch konzumáciu ešte zdokonaíte. 
Materiál: krištáľové sklo.

Novinka Novinka NovinkaNovinka

Krištáľové sklo v jasnom dizajne
Žijeme v neprehľadnom a mätúcom svete. NUDE ale verí, 
že veci by mohli byť aj inak; odpoveďou je jednoduchosť. 
Jednoduchosť je pekná, prehľadná a praktická. Jednodu-
chosť je pohodlná, spoľahlivá, profesionálna. Menej je viac 
a vzhľad je najlepší vtedy, ak je spojený s funkčnosťou.

pre

Novinka

10.8x32.7 cm (Ø x v)
10.8 cm (Ø max.)
1000 ml
bez rysky
30107231
ks/bal. 1
37,39 €

15.6x24 cm (Ø x v)
15.6 cm  (Ø max.)
1750 ml
bez rysky
30107238
ks/bal. 1
38,49 €

Whisky pohár
8x9 cm (Ø x v)
8 cm (Ø max.)
300 ml
30107233
ks/bal. 2
balenie 29,68 €
14,84 €

Whisky karafa
13x19.5 cm (Ø x v)
13 cm (Ø max.)
1000 ml
30107232
ks/bal. 1
56,09 €
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 S
K

LO

Pohár na biele víno  
Noa

ks iba

3,

18

Univerzálny 
pohár V-Block

Pohár na biele 
víno V-Block

Pohár na červe-
né víno V-Block

Pohár na sekt 
V-Block

6.8x10.9 cm (Ø x v) 5x21.7 cm (Ø x v) 5.7x21.7 cm (Ø x v) 4.4x22.6 cm (Ø x v)
8.9 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 9.1 cm (Ø max.) 5.9 cm (Ø max.)
425 ml 350 ml 490 ml 195 ml
bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
30107601 30107608 30107606 30107607
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 19,08 € balenie 20,40 € balenie 19,08 €
2,96 € 3,18 € 3,40 € 3,18 €

Pasabahce
Séria pohárov Noa V-Block
Sklo s V-Block úpravou pre bezpečné vychutnávanie si nápojov. V-Block úprava sa svojim 
zložením postará o to, že vírusy, huby a baktérie budú neškodné. Efektivita proti vírusu Covid-19 
je najmenej 94%. Táto úprava je dlhodobá aj napriek každodennému umývaniu v umývačke 
riadu.

Novinka

Dekantačná nádoba  
Arianna

ks iba

4399

VEGA
Dekantačná nádoba Arianna
Naša ručne robená dekantačná nádoba z krištáľového skla naplno rozvinie arómu 
servírovaného vína.

15x33.1 cm (Ø x v)
15 cm (Ø max.)
750 ml
bez rysky
30107244
ks/bal. 1
43,99 €

Obzvlášť stabilné

Robustné

Novinka

V časoch Covid-19 je hygiena v gastronómii obzvlášť dôležitá. 
Preto máme pre vás niečo špeciálne:  
Sklo s V-Block technológiou. Antimikrobiálna úprava sa postará 
o to, že sa rast baktérií, vírusov a húb zastaví. S testovanou efek-
tivitou viac ako 94 %.  
Aby ste svojich hostí mohli o tom jednoducho informovať, 
vyžiadajte si u nás informačný materiál.

Istota pre Vašich hostí

128-129_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   129 15.02.22   17:05



130 Telefón +421 2 20 70 70 70

Karafa  
Elba
ks od

714

Karafa  
Tarik
ks od

9,

34

Karafa  
Misura
ks od

175

Karafa  
Limera
ks od

186

Karafa  
Jarra
ks iba

2419

6.4x13.2 cm (Ø x v) 8x17.4 cm (Ø x v) 8.9x19.8 cm (Ø x v)
10 cm (Ø max.) 12.8 cm (Ø max.) 14.3 cm (Ø max.)
570 ml 1240 ml 1700 ml
0.5 l ryska 1 l ryska 1.5 l ryska
10039951 10039952 10039953
ks/bal. 6 ks/bal. 1 ks/bal. 1
balenie 42,84 € 10,77 € 13,74 €
7,14 €

7.9x15 cm (Ø x v) 9x20 cm (Ø x v) 10x25.5 cm (Ø x v)
9.3 cm (Ø max.) 10.7 cm (Ø max.) 11.5 cm (Ø max.)
680 ml 1300 ml 2050 ml
0.5 l ryska 1 l ryska 1.5 l ryska
10029685 10029686 10029684
ks/bal. 6 ks/bal. 1 ks/bal. 1
balenie 56,04 € 12,64 € 14,07 €
9,34 €

6.9x19 cm (Ø x v) 8.4x23.5 cm (Ø x v) 10.9x26 cm (Ø x v)
6.9 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 10.9 cm (Ø max.)
300 ml 600 ml 1200 ml
0.25 l ryska 0.5 l ryska 1 l ryska
20060904 20060905 20060906
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6
balenie 21,00 € balenie 27,60 € balenie 19,08 €
1,75 € 2,30 € 3,18 €

5.5x13 cm (Ø x v) 5.9x16.5 cm (Ø x v) 7.6x21 cm (Ø x v)
7.7 cm (Ø max.) 9.4 cm (Ø max.) 11.1 cm (Ø max.)
310 ml 590 ml 1160 ml
bez rysky bez rysky bez rysky
10039421 10039316 10039317
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6
balenie 22,32 € balenie 26,28 € balenie 17,76 €
1,86 € 2,19 € 2,96 €

VEGA
Karafy Elba
Karafy s ryskou vhodné na všetky druhy nápojov. Perfektné aj na použitie na bufete.
Materiál: fúkané krištáľové sklo. S ryskou!  
Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Karafy Limera
Ideálne na servírovanie nápojov.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Karafa Jarra
Zo skla odolného voči teplotám s vrchnákom pre jednoduché nalievanie nápojov. Vrchnák je 
kombináciou umelej hmoty a ocele.
Materiál: borosilikátové sklo. Odolná voči vysokým teplotám! Vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Karafy Tarik
Sklenené karafy s praktickým veľkým uškom 
na uchopenie. Vhodné aj na použitie na 
bufete.
Materiál: fúkané krištáľové sklo. S ryskou!  
Vhodné do umývačky riadu!

PULSIVA
Karafy Misura s ryskou
Stabilné sklenené karafy. S ryskou. Vhodné do umývačky riadu!

Krištáľové sklo

S ryskou

Fúkané

Krištáľové sklo

S ryskou

Fúkané

Borosilikátové sklo

8.5x30 cm (Ø x v)
10 cm (Ø max.)
1350 ml
bez rysky
10030133
ks/bal. 1
24,19 €
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Karafa  
Maja
ks od

1022

Karafa  
Hannah

ks od

3,

62

Karafa  
Ypsila
ks od

186

VEGA
Karafy Maja
Vysoká priehľadnosť a žiarivý lesk. Skosený okraj 
pre jednoduché nalievanie.
Materiál: fúkané krištáľové sklo. S ryskou alebo bez 
rysky! Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Karafy Hannah
Vhodné na všetky druhy nápojov. Ergonomický dizajn pre jednoduché nalievanie. Dostupné s 
ryskou alebo bez rysky. Vrátane korkového vrchnáka, ktorý slúži ako ochrana proti hmyzu a 
nečistotám.
Materiál: sklo. S ryskou alebo bez rysky!  
Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Karafy Ypsila
Všestranne použiteľné 
pri stolovaní alebo na 
bufete. Dostupné v rôznych 
veľkostiach.
S ryskou alebo bez rysky! 
Materiál: sklo. Vhodné do 
umývačky riadu!

Krištáľové sklo

Fúkané

Karafa bez rysky
3.5x16.2 cm (Ø x v) 3.5x24.2 cm (Ø x v) 4.8x29.8 cm (Ø x v)
6.1 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
260 ml 550 ml 1100 ml
bez rysky bez rysky bez rysky
30044541 30044542 30044540
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 40,88 € balenie 46,16 € balenie 55,84 €
10,22 € 11,54 € 13,96 €

Karafa s ryskou
0.2 l ryska 0.25 l ryska 0.5 l ryska 1 l ryska
30044545 30044992 30044543 30044544
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 41,76 € balenie 41,76 € balenie 47,04 € balenie 56,72 €
10,44 € 10,44 € 11,76 € 14,18 €

Karafa bez rysky
5.2x17.3 cm (Ø x v) 6.4x20.3 cm (Ø x v) 7.8x24.8 cm (Ø x v)
6.2 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.)
360 ml 730 ml 1290 ml
bez rysky bez rysky bez rysky
30025986 30025977 30025990
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 18,42 € balenie 22,38 € balenie 32,28 €
3,07 € 3,73 € 5,38 €

Karafa s ryskou
0.2 l ryska 0.25 l ryska 0.5 l ryska 1 l ryska
30025968 30025973 30025988 30025993
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 19,74 € balenie 19,74 € balenie 23,70 € balenie 33,60 €
3,29 € 3,29 € 3,95 € 5,60 €

Karafa bez rysky
5.2x12.5 cm (Ø x v)
5.8 cm (Ø max.)
200 ml
bez rysky
30025975
ks/bal. 6
balenie 11,16 €
1,86 €

Karafa bez rysky
5.2x17 cm (Ø x v) 6x24.1 cm (Ø x v) 7.6x25.2 cm (Ø x v)
7 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 9.7 cm (Ø max.)
350 ml 710 ml 1100 ml
bez rysky bez rysky bez rysky
30025989 30025966 30025976
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 25,02 € balenie 34,92 €
3,62 € 4,17 € 5,82 €

Karafa s ryskou
0.2 l ryska 0.5 l ryska 1 l ryska
30025994 30025972 30025987
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,04 € balenie 26,34 € balenie 36,24 €
3,84 € 4,39 € 6,04 €
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Zásobník na nápoje  
Modesto

ks od

3189

Mini pohár  
Siny
ks od

186

Dózy Botelio str. 68 Slamky Paja str. 151

VEGA
Zásobník na nápoje Modesto so stojanom
Ideálny na servírovanie domácich osviežujúcich nápojov ako limonády alebo ľadové čaje. S 
kohútikom z nerez ocele pre pohodlné dávkovanie. S objemovou škálou na zadnej strane 
nádoby, Vintage ražba a popisovateľná etiketa. Pre rýchle a jednoduché plnenie vrchnák z 
hornej strany. Vrchnák je zároveň ochranou pred hmyzom. Šikovným doplnkom je odkvapkávací 
plech Sierra s vaňou a sitkom.
Materiál: sklo. Stojan: práškovaná oceľ. Odkvapkávací plech: nehrdzavejúca oceľ 18/10.

Bormioli Rocco
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. 
Sklo: vhodné do umývačky riadu! Vhodné do mikrovlnnej rúry do 70 °C! Nevhodné na zaváranie! 
Vrchnák: hliník. Nevhodný do umývačky riadu! Vrchnák s otvorom: oceľ. Vhodný do umývačky 
riadu!

Zásobník so stojanom
21x44x18 cm (š x v x h) 17x38.4x34 cm (š x v x h)
7 l 8 l
30030672 30099974
ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 37,39 €

Odkvapkávací plech
30x15x2.5 cm (d x š x v)
30025850
ks/bal. 1
29,69 €

Mini pohár s vrchnákom Pohár 
s vrchnákom

Hrnček s uškom 
a vrchnákom

5.2x8.3 cm (Ø x v) 6.7x9.3 cm (Ø x v) 6.7x13.6 cm (Ø x v) 6.6x13.6 cm (Ø x v)
7 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.) 7.8 cm (Ø max.)
200 ml 330 ml 500 ml 480 ml
30002218 30002219 30002217 30002216
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 22,32 € balenie 27,60 € balenie 36,84 € balenie 43,44 €
1,86 € 2,30 € 3,07 € 3,62 €

Vrchnák pre Siny
10008740
ks/bal. 3
balenie 2,28 €
0,76 €
vhodný pre produkt 
30002218, 30002220, 
30002221

Vrchnák pre Siny
10008739
ks/bal. 2
balenie 1,74 €
0,87 €
vhodný pre produkt 
30002219, 30002217, 
30002216

10008881
ks/bal. 26
balenie 74,10 €
2,85 €
vhodný pre produkt 
30002219, 30002217, 
30002216

Fľaša 
s vrchnákom

Fľaša 
s vrchnákom

5.2x11.5 cm (Ø x v) 5.4x15.5 cm (Ø x v)
6.4 cm (Ø max.) 7.3 cm (Ø max.)
250 ml 440 ml
30002220 30002221
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 24,96 € balenie 28,92 €
2,08 € 2,41 €

Odkvap. plech okrúhly
14.5x2.5 cm (Ø x v)
30101544
ks/bal. 1
16,49 €
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Uzatvárateľný pohár  
Ailen
ks od

285

Uzatvárateľná fľaša  
Nala
ks iba

879

Pohár s uzáverom  
Isra

ks od

197

Sklenená fľaša  
Alana
ks od

879

Uzatvárateľná fľaša  
Juina
ks od

307

VEGA
Uzatvárateľné fľaše Nala
Ideálne do baru, na stolovanie i na bufet. 
Vďaka nerezovému uzáveru sa fľaše dajú 
pevne zatvoriť.
Materiál: farbené sklo. 
Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Poháre so šróbovacím uzáverom Isra
Kvalitné poháre v trendovom vintage dizajne. Všestranne 
použiteľné: pre To Go, skladovanie alebo zaváranie. 
Vhodné do umývačky riadu!
Farba: priehľadná/medená

VEGA
Sklenené fľaše Alana
Moderné sklenené fľaše so šróbovacím uzáverom z umelej 
hmoty. Perfektné pre servírovanie vody alebo štiav.

VEGA
Uzatvárateľné fľaše Juina
Z tvrdeného skla, dobrá kvalita. Ideálne sa hodia do barov. 
Nevhodné do umývačky!
Materiál: tvrdené sklo.

VEGA
Uzatvárateľné poháre Ailen
Vhodné aj na zaváranie potravín. Všestranne použiteľné!

8.3x7.3 cm (Ø x v) 8.3x8.4 cm (Ø x v) 10.6x10.1 cm (Ø x v)
150 ml 250 ml 560 ml
10030103 10030104 10030105
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 34,20 € balenie 36,84 € balenie 39,48 €
2,85 € 3,07 € 3,29 €

6x6x26.5 cm (d x š x v) 7.5x7.5x32 cm (d x š x v)
550 ml 1100 ml
10039955 10039956
ks/bal. 12 ks/bal. 6
balenie 36,84 € balenie 19,74 €
3,07 € 3,29 €

8.2x11 cm (Ø x v) 8.2x17 cm (Ø x v)
8.2 cm (Ø max.) 8.2 cm (Ø max.)
0.55 l 1.05 l
30108308 30108306
ks/bal. 1 ks/bal. 1
1,97 € 2,74 €

8.5x6x18 cm (d x š x v) 10.5x7.5x21.5 cm (d x š x v)
0.5 l 1 l
30107254 30107253
ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,79 € 10,99 €

Farbené sklo

Uzatvárateľná fľaša
8.5x32 cm (Ø x v), 1050 ml

priehľadná modrá
30002266 30002264
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 52,74 € balenie 52,74 €
8,79 € 8,79 €

Novinka
Novinka

132-133_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   133 15.02.22   17:11



134 Telefón +421 2 20 70 70 70

Krištáľový pohár 
Erika
ks od

241

Pohár na vodu  
Romy
ks iba

131

Univerzálny pohár  
Theresa

ks od

219

Pohár na vodu  
Sophie
ks iba

285

Pohár na vodu  
Amy
ks od

296

VEGA
Pohár na vodu Romy
Robustný pohár s hrubým dnom. Perfektná veľkosť aj pre 
bufet na servírovanie dezertov a predjedál.
Materiál: sklo. Stohovateľný!

VEGA
Séria krištáľových pohárov Erika
Poháre z kvalitného a vysoko priehľadného krištáľového
skla. S jemným okrajom.
Materiál: krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Séria krištáľových pohárov Theresa
Atraktívna séria pohárov z krištáľového skla. Vysoká
priehľadnosť. Jemný okraj.
Materiál: krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Pohár na vodu Sophie
Elegantný krištáľový pohár v modernom tvare s jemným 
okrajom.
Materiál: krištáľové sklo. Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Poháre na vodu Amy
Trendové poháre z krištáľového skla. Inovatívny dizajn s 
vyvýšeným dnom. Jemný okraj, vysoká priehľadnosť.
Materiál: krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

6.5x8.7 cm (Ø x v)
6.5 cm (Ø max.)
145 ml
30040753
ks/bal. 24
balenie 31,44 €
1,31 €

Univerzálny pohár Longdrink 
pohár

6.8x7.5 cm (Ø x v) 7x8.9 cm (Ø x v) 6.5x13 cm (Ø x v)
7.5 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 7.5 cm (Ø max.)
230 ml 290 ml 380 ml
30045509 30045510 30045511
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 14,46 € balenie 15,12 € balenie 16,44 €
2,41 € 2,52 € 2,74 €

Univerzálny pohár Longdrink 
pohár

6.8x9 cm (Ø x v) 7.5x10 cm (Ø x v) 6.2x13.2 cm (Ø x v)
7.8 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 7.2 cm (Ø max.)
250 ml 460 ml 350 ml
30045506 30045505 30045507
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 13,14 € balenie 15,78 € balenie 13,80 €
2,19 € 2,63 € 2,30 €

6.5x10 cm (Ø x v)
8.6 cm (Ø max.)
420 ml
30033113
ks/bal. 6
balenie 17,10 €
2,85 €

6.2x9.4 cm (Ø x v) 6x11 cm (Ø x v)
9.2 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.)
440 ml 460 ml
30045501 30045502
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,76 € balenie 18,42 €
2,96 € 3,07 €

Krištáľové sklo

Jemný okraj

Obzvlášť stabilné

Krištáľové sklo

Jemný okraj

Krištáľové sklo

Jemný okraj

Krištáľové sklo

Jemný okraj

Univerzálny pohár  
Lisa

ks iba

2,

85

VEGA
Séria pohárov Lisa
Moderné a súčasne nadčasové: Univerzálne poháre v dvoch 
veľkostiach na vodu, džúsy a iné nápoje. Vhodné do každého 
prostredia.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Univerzálny pohár Longdrink pohár
6.8x10.9 cm (Ø x v) 6.5x15 cm (Ø x v)
8.9 cm (Ø max.) 7.8 cm (Ø max.)
425 ml 470 ml
30044553 30044554
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,10 € balenie 18,42 €
2,85 € 3,07 €
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Mini pohár  
Casablanca

ks iba

087

Pohár na vodu  
Regular

ks od

120

Whisky pohár  
Abelia
ks iba

142

Pohár  
Maringa

ks iba

120

Pohár na vodu  
York
ks od

142

Pohár  
Cujaba
ks od

131

VEGA
Séria pohárov Casablanca
Všestranne použiteľné. Špeciálne tvrdené sklo. Trvácne a pevné.
Materiál: tvrdené sklo. Stohovateľné! Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Poháre na vodu Regular
Robustné a univerzálne použiteľné.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Poháre Abelia
Robustné poháre bez rysky. Stohovateľné a vhodné
do umývačky riadu!

VEGA
Pohár Maringa
Univerzálne použiteľný pohár v peknom tvare!
Materiál: sklo. Stohovateľný! Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Poháre na vodu York
Hrubé dno a dobrá stabilita.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Séria pohárov Cujaba
S hrubým dnom pre dobrú stabilitu.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Mini pohár Univerzálny pohár Longdrink pohár
4.9x5.5 cm  
(Ø x v)

7x7.6 cm  
(Ø x v)

8.5x9 cm  
(Ø x v)

8.4x12.2 cm  
(Ø x v)

8.7x13 cm  
(Ø x v)

8.6x16 cm  
(Ø x v)

4.9 cm  
(Ø max.)

7 cm  
(Ø max.)

8.5 cm  
(Ø max.)

8.4 cm  
(Ø max.)

8.7 cm  
(Ø max.)

8.6 cm  
(Ø max.)

37 ml 140 ml 250 ml 360 ml 400 ml 480 ml
10039896 10039765 10039250 10039251 10039252 10039253
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 24 ks/bal. 24
balenie 10,44 € balenie 11,76 € balenie 13,08 € balenie 14,40 € balenie 34,08 € balenie 47,28 €
0,87 € 0,98 € 1,09 € 1,20 € 1,42 € 1,97 €

Mini pohár Longdrink pohár Univerzálny 
pohár

4.5x6.7 cm 
(Ø x v)

4.6x9 cm 
(Ø x v)

6.2x14 cm 
(Ø x v)

5.9x17 cm 
(Ø x v)

8.3x9.3 cm 
(Ø x v)

4.5 cm (Ø max.) 4.6 cm (Ø max.) 6.2 cm (Ø max.) 5.9 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
50 ml 95 ml 290 ml 320 ml 330 ml
10039921 10039471 10039474 10039473 10039472
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 7,86 € balenie 9,18 € balenie 10,50 € balenie 11,82 € balenie 12,48 €
1,31 € 1,53 € 1,75 € 1,97 € 2,08 €

6.3x13.5 cm (Ø x v) 6.8x14.9 cm (Ø x v) 7.3x16 cm (Ø x v) 7.7x17.2 cm (Ø x v)
6.3 cm (Ø max.) 6.8 cm (Ø max.) 7.3 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.)
290 ml 380 ml 480 ml 600 ml
0.2 l ryska 0.3 l ryska 0.4 l ryska 0.5 l ryska
10039752 10039753 10039754 10039755
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 14,40 € balenie 17,04 € balenie 18,36 € balenie 19,68 €
1,20 € 1,42 € 1,53 € 1,64 €

Whisky pohár Longdrink pohár
7.4x8.9 cm (Ø x v) 6.9x13.1 cm (Ø x v)
7.9 cm (Ø max.) 7.4 cm (Ø max.)
285 ml 340 ml
30055876 30055877
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 8,52 € balenie 9,18 €
1,42 € 1,53 €

7.5x8 cm (Ø x v)
8.6 cm (Ø max.)
325 ml
10029847
ks/bal. 6
balenie 7,20 €
1,20 €

7.3x10.4 cm (Ø x v) 7.7x11.9 cm (Ø x v)
7.3 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.)
210 ml 270 ml
20060450 10039761
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 17,04 € balenie 19,68 €
1,42 € 1,64 €

S ryskou

Tvrdené sklo Obzvlášť stabilné

Univerzálny pohár  
Antonia

ks od

164

VEGA
Univerzálne poháre Antonia
Robustné poháre s atraktívnym vzorom. Poháre sú čiastočne stohovateľné.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

8.4x9.7 cm (Ø x v) 8.6x12.1 cm (Ø x v)
8.4 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.)
340 ml 415 ml
30055880 30055882
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 9,84 € balenie 10,50 €
1,64 € 1,75 €
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Whisky pohár  
Tiara
ks iba

164

Pohár na vodu  
Jule

ks iba

307

Pohár na vodu  
Amantea Crystal

ks od

208

Pohár na vodu  
Divida
ks od

11,

87

VEGA
Poháre Tiara
Kvalitné poháre v neobvyklom tvare. Jemný okraj. 
Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Poháre Jule
Trendové a robustné poháre s pekným reliéfom na vonkajšej 
strane. Bez rysky. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Poháre na vodu Amantea Crystal
Univerzálne použiteľné poháre z kvalitného krištáľového skla. Dostupné aj v 4 trendových 
farbách z lakovaného skla.
Materiál: lakované krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Pohár na vodu Divida
Ručne brúsené poháre Divida môžete použiť ako poháre na vodu, ale aj ako dekoračné 
svietniky.
Materiál: farbené krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Whisky pohár Longdrink pohár
6.8x10 cm (Ø x v) 6.6x14 cm (Ø x v)
6.8 cm (Ø max.) 6.6 cm (Ø max.)
370 ml 495 ml
30108309 30108303
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 9,84 € balenie 11,16 €
1,64 € 1,86 €

Pohár na vodu Pohár na červené víno
8.9x9.9 cm (Ø x v) 8.7x16.9 cm (Ø x v)
8.9 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
320 ml 340 ml
30056142 30056143
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 18,42 € balenie 23,70 €
3,07 € 3,95 €

 Krištáľové sklo

 Jemný okraj

 Jemný okraj

 Brúsený vzhľad

 S reliéfom

 Veľmi stabilné

Pohár na vodu
8.2x9.9 cm (Ø x v), 8.8 cm (Ø max.), 450 ml

priehľadná horčicová modrá zelená staroružová
30045791 30046472 30046474 30046473 30046475
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 12,48 € balenie 20,40 € balenie 20,40 € balenie 20,40 € balenie 20,40 €
2,08 € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 €

Pohár na vodu
5.9x10 cm (Ø x v), 7.8 cm (Ø max.), 310 ml

priehľadná jantárová šedá
10030283 10030284 10030285
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 71,22 € balenie 84,42 € balenie 84,42 €
11,87 € 14,07 € 14,07 €
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Univerzálny pohár  
Ava

ks od

659

Pohár  
Joleen
ks iba

604

VEGA
Séria krištáľových pohárov Ava
S hrubým dnom pre dobrú stabilitu. Šedé poháre sú z farbeného skla.
Materiál: fúkané krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Séria krištáľových pohárov Joleen
Poháre vyhotovené z krištáľového skla lakované do trendových farieb. Očaria vás fascinujúcimi 
farebnými efektami. Servírujte svoje nápoje v univerzálnych pohároch, miskách na šampanské 
alebo martini! Organický lak.
Materiál: lakované krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu! Zvonka matné, vo vnútri lesklé!

 Fúkané sklo

 Farbené sklo

 Krištáľové sklo

Univerzálny pohár
7.8x9.5 cm (Ø x v), 9.9 cm (Ø max.), 450 ml

priehľadná šedá
30043016 30043015
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 39,54 € balenie 49,44 €
6,59 € 8,24 €

Pohár
6.4x12 cm (Ø x v), 8.5 cm (Ø max.), 460 ml

čierna/medená biela/zlatá
30002535 30025501
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 36,24 € balenie 36,24 €
6,04 € 6,04 €

Miska na šampanské
9x15.1 cm (Ø x v), 9 cm (Ø max.), 220 ml

čierna/medená biela/zlatá
30002527 30025513
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 43,50 € balenie 43,50 €
7,25 € 7,25 €

Pohár na martini
11.6x17.3 cm (Ø x v), 11.6 cm (Ø max.), 210 ml

čierna/medená biela/zlatá
30002537 30025500
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 €

Longdrink pohár
6.5x16 cm (Ø x v), 7.9 cm (Ø max.), 480 ml

priehľadná šedá
30043018 30043017
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 42,84 € balenie 52,74 €
7,14 € 8,79 €

Udávaný objem je vždy najväčší možný objem pohá-
ra (po vrchný okraj).

Objem
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Pohár na vodu  
Isabella

ks od

329

Pohár na vodu  
Thea
ks od

362

Pohár na vodu  
Calabria

ks iba

703

Univerzálny pohár  
Marlene

ks od

318

Pohár na vodu
8.9x9.5 cm (Ø x v), 8.9 cm (Ø max.), 360 ml

jantárová olivová tyrkysová šedá
10029776 10029787 10029788 30014595
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 42,18 € balenie 42,18 € balenie 42,18 € balenie 42,18 €
7,03 € 7,03 € 7,03 € 7,03 €

VEGA
Séria pohárov Isabella
S trendovou štruktúrou z vonkajšej strany. Hladká vnútorná stena zabezpečuje jednoduché 
umývanie. Masívne poháre s dobrou stabilitou.
Materiál: farbené sklo! Stohovateľné poháre pre miesto šetriace skladovanie! 
Vhodné do umývačky riadu!
Farba: modrá

VEGA
Poháre Thea
Robustné poháre z farbeného skla. S atraktívnou listovou štruktúrou na vonkajšej
strane. Poháre sú masívne a stabilné. Vhodné do umývačky riadu!
Farba: zelená

VEGA
Poháre na vodu Calabria
Farebné poháre z fúkaného skla spravia z každého nápoja skutočný zážitok!
Materiál: krištáľové sklo. Farbené! Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Séria pohárov Marlene
Atraktívne poháre v trendovej šedej farbe. S reliéfom z vonkajšej strany a hladkou vnútornou 
stenou, ktorá uľahčuje umývanie. Kvalitné masívne poháre.
Materiál: farbené sklo! Vhodné do umývačky riadu!
Farba: šedá

Pohár na vodu Pohár na červené víno
9.1x10.3 cm (Ø x v) 8.9x12.6 cm (Ø x v) 9.2x15.8 cm (Ø x v)
9.1 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 9.2 cm (Ø max.)
300 ml 360 ml 300 ml
30044401 30044420 30044400
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 19,74 € balenie 25,02 € balenie 27,00 €
3,29 € 4,17 € 4,50 €

Pohár na vodu Pohár na červené víno
8.3x9.9 cm (Ø x v) 8.4x13 cm (Ø x v) 8.3x17 cm (Ø x v)
8.3 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
340 ml 440 ml 320 ml
30055920 30055921 30055922
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 25,02 € balenie 28,98 €
3,62 € 4,17 € 4,83 €

Univerzálny pohár Pohár na červené víno
8x10 cm (Ø x v) 8.4x12 cm (Ø x v) 8.5x15.8 cm (Ø x v)
8 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.)
240 ml 330 ml 290 ml
30044432 30044434 30044411
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 19,08 € balenie 21,72 € balenie 23,04 €
3,18 € 3,62 € 3,84 €

 Fúkané sklo

 Farbené sklo

Farbené sklo
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Koktejlový pohár 
Emely
ks iba

3,

62

Pohár na sekt  
Niki

ks iba

087

VEGA
Poháre na gin a koktejlové poháre
Ideálne vybavenie do každého baru.
Materiál: krištáľové sklo (30044435+30044437) alebo sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Koktejlové a sektové poháre
Základné vybavenie každého baru.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Koktejlový pohár Koktejlový pohár Gin Tonic pohár
Emely Stella Malia
6.7x20 cm (Ø x v) 7.9x20 cm (Ø x v) 9.3x19.8 cm (Ø x v)
8 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 10.5 cm (Ø max.)
400 ml 420 ml 630 ml
30044435 30044437 30042887
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 20,40 € balenie 22,38 €
3,62 € 3,40 € 3,73 €

Pohár na martini Pohár na martini Pohár na sekt s ryskou Pohár na sekt Koktejlový pohár Miska na sekt
Dry Dry Niki Teplena Selenica Urbane
9.5x14.5 cm (Ø x v) 10.8x18 cm (Ø x v) 5.2x15.7 cm (Ø x v) 5.3x19.8 cm (Ø x v) 10.6x17.7 cm (Ø x v) 9.1x15.5 cm (Ø x v)
9.5 cm (Ø max.) 10.8 cm (Ø max.) 5.2 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.) 10.6 cm (Ø max.) 9.1 cm (Ø max.)
160 ml 260 ml 160 ml 160 ml 270 ml 210 ml
bez rysky bez rysky 0.1 l ryska bez rysky bez rysky bez rysky
10030220 20060193 10030092 10027885 20060194 10030034
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 12
balenie 18,42 € balenie 19,74 € balenie 10,44 € balenie 17,10 € balenie 17,76 € balenie 42,12 €
3,07 € 3,29 € 0,87 € 2,85 € 2,96 € 3,51 €
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Whisky pohár  
Sara
ks iba

3,

95

Univerzálny pohár  
Fiona
ks iba

362

Pohár na vodu  
Emma
ks od

2,

63

VEGA
Séria pohárov Sara
Decentná štruktúra z vonkajšej strany. Stabilné poháre s 
hrubšou stenou. Vysoká priehľadnosť. Perfektne použiteľné 
v bare!
Materiál: krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Séria pohárov Fiona
Trendová séria pohárov s reliéfom na vonkajšej strane. Všestranne použiteľné. S hrubým dnom
pre potrebnú stabilitu.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Poháre na vodu Emma
Univerzálne poháre s reliéfom v štýle plechových konzerv. Perfektné pre aktuálny vintage trend!
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Whisky pohár Koktejlový pohár
8.2x9.4 cm (Ø x v) 7x15 cm (Ø x v)
8.2 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.)
310 ml 360 ml
30044340 30044341
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,70 € balenie 27,00 €
3,95 € 4,50 €

Univerzálny pohár Whisky pohár Longdrink pohár
7.3x8.5 cm (Ø x v) 8.4x9.8 cm (Ø x v) 7.6x15 cm (Ø x v)
7.3 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.)
210 ml 355 ml 445 ml
30044444 30044446 30044445
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 21,72 € balenie 23,70 € balenie 27,00 €
3,62 € 3,95 € 4,50 €

Pohár na vodu
7.2x8.8 cm (Ø x v) 7.7x9.8 cm (Ø x v) 7.9x12.2 cm (Ø x v)
7.2 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.)
280 ml 350 ml 465 ml
30023909 30023910 30023911
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,78 € balenie 17,10 € balenie 18,42 €
2,63 € 2,85 € 3,07 €

Krištáľové sklo

Veľmi stabilné

Obzvlášť stabilné

S reliéfom

S reliéfom
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Mini pohár  
Ines

ks iba

186

VEGA
Séria pohárov Ines
Séria pohárov očarí moderným dizajnom a štruktúrou na vonkajšej strane. Z kvalitného, ťažkého 
skla.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu! Trvácne a odolné!

Mini pohár Univerzálny pohár Whisky pohár Koktejlový pohár Koktejlový pohár Koktejlový pohár
4.9x6.2 cm (Ø x v) 7.5x8.3 cm (Ø x v) 8.6x9.6 cm (Ø x v) 6.9x14.3 cm (Ø x v) 7.8x16.1 cm (Ø x v) 8.8x15.1 cm (Ø x v)
4.9 cm (Ø max.) 7.5 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.) 6.9 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.)
60 ml 210 ml 355 ml 300 ml 450 ml 320 ml
30002550 30002549 30002547 30002555 30002556 30024961
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 22,32 € balenie 32,88 € balenie 39,48 € balenie 42,12 € balenie 52,68 € balenie 46,08 €
1,86 € 2,74 € 3,29 € 3,51 € 4,39 € 3,84 €

Miska na šampanské Pohár na martini Pohár na gin/koktejl Pohár na červené víno Pohár na sekt
11x15.7 cm (Ø x v) 11.6x17.2 cm (Ø x v) 10.2x19.8 cm (Ø x v) 8.8x19.5 cm (Ø x v) 6x22.5 cm (Ø x v)
11 cm (Ø max.) 11.6 cm (Ø max.) 10.2 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 6 cm (Ø max.)
270 ml 230 ml 500 ml 330 ml 175 ml
30024965 30024966 30024964 30065580 30065613
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 55,32 € balenie 52,68 € balenie 60,60 € balenie 26,34 € balenie 24,36 €
4,61 € 4,39 € 5,05 € 4,39 € 4,06 €

Veľmi stabilné

Brúsený vzhľad
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VEGA
Séria pohárov Lina
Séria pohárov s atraktívnou štruktúrou na vonkajšej strane. 
Hrubé dno pre dobrú stabilitu. Odolné a trvácne.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Poháre Eliana
Poháre z tvrdeného skla s jemnou štruktúrou z vonkajšej 
strany. Vhodné aj na horúce nápoje! 
Stohovateľné!

VEGA
Poháre Eve
Poháre z tvrdeného skla s atraktívnou štruktúrou na vonkajšej 
strane. Vhodné aj na horúce nápoje! 
Stohovateľné!

Univerzálny pohár Whisky pohár Longdrink pohár Koktejlový pohár
7.8x8.5 cm (Ø x v) 8.7x9.8 cm (Ø x v) 7.2x13 cm (Ø x v) 7.6x14 cm (Ø x v)
7.8 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.) 7.2 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.)
270 ml 330 ml 290 ml 420 ml

30040749 30040750 30040748 30040752
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 18,42 € balenie 21,06 € balenie 23,04 € balenie 25,02 €
3,07 € 3,51 € 3,84 € 4,17 €

Whisky pohár Koktejlový pohár
9.8x10.5 cm (Ø x v) 7.1x15.8 cm (Ø x v)
9.8 cm (Ø max.) 7.1 cm (Ø max.)
410 ml 300 ml
30107724 30107723
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 18,42 € balenie 19,74 €
3,07 € 3,29 €

Whisky pohár Koktejlový pohár
9.6x9.9 cm (Ø x v) 8.1x14.2 cm (Ø x v)
9.6 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.)
390 ml 345 ml
30107725 30107737
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,70 € balenie 25,02 €
3,95 € 4,17 €

Univerzálny pohár  
Lina
ks iba

3,

07

Whisky pohár  
Eliana
ks iba

307

Whisky pohár  
Eve

ks iba

395

Novinka

Novinka
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Pasabahce
Poháre Inessa
Trendové poháre s brúseným vzorom. Stohovateľné, 
robustné a vhodné do umývačky riadu!

Whisky 
pohár

Whisky pohár 
V-Block

Longdrink 
pohár

Longdrink 
pohár V-Block

Longdrink 
pohár

9.2x9.6 cm 
(Ø x v)

9.2x9.6 cm 
(Ø x v)

7.9x14.7 cm 
(Ø x v)

7.9x14.7 cm 
(Ø x v)

8.5x15.9 cm 
(Ø x v)

9.2 cm (Ø max.) 9.2 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.)
355 ml 355 ml 360 ml 360 ml 470 ml
30101297 30110670 30101298 30110668 30101296
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 23,70 € balenie 23,70 € balenie 28,32 € balenie 28,32 € balenie 31,62 €
3,95 € 3,95 € 4,72 € 4,72 € 5,27 €

Whisky pohár  
Inessa
ks iba

3,

95

Univerzálny pohár  
Casablanca

ks od

1,

53

Univerzálny pohár V-Block Longdrink pohár V-Block
7x7.6 cm (Ø x v) 8.5x9 cm (Ø x v) 8.4x12.2 cm (Ø x v) 8.7x13 cm (Ø x v)
7 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
140 ml 250 ml 360 ml 400 ml
30107602 30107603 30107604 30107605
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 18,36 € balenie 21,00 € balenie 23,64 € balenie 26,28 €
1,53 € 1,75 € 1,97 € 2,19 €

Pasabahce
Poháre Casablanca V-Block
Poháre s V-Block povrchovou úpravou pre pocit bezpečia. V-Block úprava sa svojim 
zložením postará o to, že vírusy, huby a baktérie budú neškodné. Efektivita proti vírusu 
Covid-19 je najmenej 94%. Táto úprava je dlhodobá aj napriek každodennému umývaniu v 
umývačke riadu.

Novinka

V časoch Covid-19 je hygiena v gastronómii obzvlášť dôležitá. Pre-
to máme pre Vás niečo špeciálne: 
Sklo s V-Block technológiou. Antimikrobiálna úprava sa postará o 
to, že sa rast baktérií, vírusov a húb zastaví. S testovanou efektivi-
tou viac ako 94 %.  
Aby ste svojich hostí mohli o tom jednoducho informovať, vyžiadaj-
te si u nás informačný materiál.

Istota pre Vašich hostí
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Debnička  
Madita
ks od

2199

Pohár na pivo 
Lauta
ks iba

175

VEGA
Debnička Madita
Debnička z masívneho dubového dreva je naozaj multifunkčná: Servírujte svoje nápoje napríklad 
pri degustácii piva trochu inak! Použiteľná aj ako stojan na koreniny, ocot a olej. Pritiahne 
pohľady na každom stole. Ponúka priestor pre 4 poháre, napríklad poháre Iva. 
Veľkosť výrezov: 6.7x6.7 cm. Nevhodná do umývačky riadu!
Materiál: prírodný dub, lakovaná akácia

VEGA
Poháre na pivo
Robustné a všestranne použiteľné.
Materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Pohár na vodu
Iva
5.9x10.2 cm (Ø x v)
6.1 cm (Ø max.)
205 ml
30002570
ks/bal. 4
balenie 8,76 €
2,19 €

Pohár na pivo
Lara
6.8x16.6 cm (Ø x v) 7.3x17.9 cm (Ø x v) 7.9x19.2 cm (Ø x v)
7.2 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
320 ml 380 ml 500 ml
0.2 l ryska 0.3 l ryska 0.4 l ryska
30046759 30046760 30046761
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,12 € balenie 16,44 € balenie 17,76 €
2,52 € 2,74 € 2,96 €

Pohár na 
pivo bez 
rysky

Pohár 
na pivo s 
ryskou

Plaza Plaza
6.3x18.5 cm 
(Ø x v)

6.3x18.5 cm 
(Ø x v)

7 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.)
385 ml 385 ml
bez rysky 0.3 l ryska
10030323 10030346
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,12 € balenie 15,78 €
2,52 € 2,63 €

Pohár na pivo
Paulini
7.3x11.5 cm 
(Ø x v)

8.7x15.2 cm 
(Ø x v)

7.3 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
280 ml 570 ml
0.2 l ryska 0.4 l ryska
30051384 30051383
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 18,36 € balenie 31,56 €
1,53 € 2,63 €

Pohár na pivo Pohár na pivo
Vinzenz Alisia
6.7x16.2 cm 
(Ø x v)

6.7x16.2 cm 
(Ø x v)

7.3x17.5 cm 
(Ø x v)

7.9x19.5 cm 
(Ø x v)

6.5x25.4 cm 
(Ø x v)

6.5x21.6 cm 
(Ø x v)

6.7 cm (Ø max.) 6.7 cm (Ø max.) 7.3 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
375 ml 375 ml 495 ml 645 ml 500 ml 300 ml
0.25 l ryska 0.3 l ryska 0.4 l ryska 0.5 l ryska bez rysky bez rysky
30101932 30101931 30101927 30101933 30107494 30107496
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 11,16 € balenie 12,48 € balenie 13,80 € balenie 15,78 € balenie 7,46 € balenie 6,14 €
1,86 € 2,08 € 2,30 € 2,63 € 3,73 € 3,07 €

Pohár na 
pivo
Lauta
8.4x23.4 cm 
(Ø x v)
8.7 cm (Ø max.)
665 ml
0.5 l ryska
10039729
ks/bal. 6
balenie 10,50 €
1,75 €

Debnička
16.4x16.4x20.2 cm (d x š x v)

hnedá akácia dub
30043586 30002956
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 37,39 €

Novinka
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Mini pohár  
Gin

ks iba

076

VEGA
Poháre na tvrdý alkohol, degustácie a digestívy
Obzvlášť robustné, vhodné na každodenné používanie.
Materiál: sklo alebo krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

Pohár na koňak
Pohár na grap-
pu bez rysky

Pohár na grap-
pu s ryskou

Pohár na tvrdý 
alkohol Whisky pohár Chiller Pohár na vodu

Claret Himara Himara Intermezzo Drelio Alida Amy
5.1x10 cm (Ø x v) 5.1x10 cm (Ø x v) 3.9x16.5 cm (Ø x v) 3.9x16.5 cm (Ø x v) 5.1x12 cm (Ø x v) 7.3x8.5 cm (Ø x v) 11x9 cm (Ø x v) 6.2x9.4 cm (Ø x v) 6x11 cm (Ø x v)
8 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 5.6 cm (Ø max.) 5.6 cm (Ø max.) 5.1 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 11 cm (Ø max.) 9.2 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.)
250 ml 250 ml 90 ml 90 ml 50 ml 400 ml 580 ml 440 ml 460 ml
2 cl ryska 2 cl a 4 cl ryska bez rysky 2 cl ryska 2 cl ryska bez rysky bez rysky bez rysky bez rysky
10030215 10030216 10030169 30001525 10030222 30001913 10039895 30045501 30045502
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 31,56 € balenie 32,88 € balenie 15,78 € balenie 16,44 € balenie 32,88 € 49,44 € balenie 59,28 € balenie 17,76 € balenie 18,42 €
2,63 € 2,74 € 2,63 € 2,74 € 2,74 € 8,24 € 4,94 € 2,96 € 3,07 €

Pohár na aperitív 
bez rysky

Pohár na aperitív 
s ryskou Mini pohár Pohár na tvrdý alkohol

Pohár na tvrdý 
alkohol

Pohár na tvrdý 
alkohol Mini pohár

Borola Borola Gin Podena Camera Lia Ines
6.2x13.5 cm (Ø x v) 6.2x13.5 cm (Ø x v) 4.2x5.1 cm (Ø x v) 4.5x7 cm (Ø x v) 5.1x8.8 cm (Ø x v) 4.5x8.7 cm (Ø x v) 4x10.5 cm (Ø x v) 4.9x6.2 cm (Ø x v)
6.2 cm (Ø max.) 6.2 cm (Ø max.) 4.2 cm (Ø max.) 4.5 cm (Ø max.) 5.1 cm (Ø max.) 4.5 cm (Ø max.) 4 cm (Ø max.) 4.9 cm (Ø max.)
130 ml 130 ml 30 ml 40 ml 60 ml 55 ml 80 ml 60 ml
bez rysky 2 cl a 4 cl ryska 2 cl ryska 2 cl ryska 2 cl a 4 cl ryska 2 cl a 4 cl ryska 2 cl a 4 cl ryska bez rysky
10030384 10030145 20060437 30110366 30110365 10029841 10029849 30002550
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 24 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 10,50 € balenie 11,82 € balenie 4,56 € balenie 5,22 € balenie 5,88 € balenie 28,80 € balenie 18,36 € balenie 22,32 €
1,75 € 1,97 € 0,76 € 0,87 € 0,98 € 1,20 € 1,53 € 1,86 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

S ryskou

S dvojitou ryskou

S dvojitou ryskou

Obzvlášť robustné

S dvojitou ryskou

Obzvlášť robustné

S ryskou alebo bez rysky

Krištáľové skloS ryskouS dvojitou ryskou
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VEGA
Sklenená dóza Puebla s vrchnákom
Elegantná sklenená dóza s vrchnákom na vaše dobroty alebo 
dekorácie. Ø nožičky 14,5 cm.
Materiál: fúkané krištáľové sklo 
Vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Sklenené dózy Aline
Sklenené dózy s vzduchotesným bambusovým vrchnákom pre 
bezpečné a štýlové skladovanie potravín.

VEGA
Sklenené dózy Nammi
Na dekoratívnu a zároveň praktickú prezentáciu keksov, 
makróniek alebo iných chuťoviek. Možné doobjednať: drevený 
vrchnák. Vďaka silikónovému tesneniu udržia potraviny stále 
čerstvé.
Materiál: fúkané krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu! 
Vzduchotesný vrchnák!

VEGA
Dekoračná fľaša Josephine
Vintage dekoračná fľaša s odnímateľným vrchnákom
a atraktívnou štruktúrou z vonkajšej strany.
Materiál: sklo. Vysoko transparentné!  
Vhodné do umývačky riadu!

24.5x25 cm (Ø x v)
5.8 l
10098910
ks/bal. 1
36,29 €

10.9x9.3 cm (Ø x v) 10.9x19.1 cm (Ø x v)
0.7 l 1.48 l
30107241 30107242
ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,64 € 13,74 €

10.7x17.5 cm (Ø x v)
0.6 l
30044373
ks/bal. 1
12,09 €

15x25 cm (Ø x v) 15x35 cm (Ø x v)
4.9 l 5.6 l
10029365 10029364
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,44 € 25,29 €

Drevený vrchnák 
pre dózy Nammi
16x5 cm (Ø x v)
10008406
ks/bal. 1
15,94 €

Sklenená dóza 
Puebla
ks iba

3629

Naberačka  
na zmrzlinu  

Soleya
ks iba

4839

Dekoračná fľaša  
Josephine

ks iba

1209

Sklenená dóza 
Aline
ks od

1264

Sklenená dóza  
Nammi

ks od

2144

Krištáľové sklo

Fúkané sklo

Krištáľové sklo

Fúkané

VEGA
Naberačka na zmrzlinu Soleya s nepriľna-
vým povrchom
Ergonomická a chlad odvádzajúca rúčka sa dobre drží v ruke. 
Naberačky majú nepriľnavý povrch.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Vhodná do umývačky riadu!
Farba: červená

4.5 cm (Ø) 5.1 cm (Ø) 4.9 cm (Ø)
25 ml 42 ml 33 ml
10020203 10020205 10020204
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
48,39 € 48,39 € 48,39 €
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VEGA
Zmrzlinové poháre Aminta
Extra veľké zmrzlinové poháre v troch klasických tvaroch s nožičkami a spodnou časťou v priehľadnej farbe.
Materiál: krištáľové sklo. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Zmrzlinový pohár Anni
Zmrzlinový pohár so stabilného a kvalitného skla s atraktívnym 
reliéfom na vonkajšej strane. 
Handmade! Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Zmrzlinové poháre
Kvalitné sklenené zmrzlinové poháre v rôznych tvaroch a 
veľkostiach. Klasické alebo farbené sklo. 
Vhodné do umývačky riadu!

Zmrzlinový pohár  
Anni
ks iba

395

Zmrzlinový pohár  
Ypsila
ks iba

329

Zmrzlinový pohár  
Aminta
ks od

1077

Krištáľové sklo

12.2x24.5 cm (Ø x v)
570 ml
10006168
ks/bal. 6
balenie 71,22 €
11,87 €

8.5x20.5 cm (Ø x v)
350 ml
10006159
ks/bal. 6
balenie 64,62 €
10,77 €

13.5x22 cm (Ø x v)
900 ml
10006171
ks/bal. 6
balenie 74,52 €
12,42 €

Zmrzlinový pohár Zmrzlinový pohár Zmrzlinový pohár Zmrzlinový pohár Zmrzlinový pohár Zmrzlinový pohár Zmrzlinový pohár
Ypsila Ines Frida Paulina Elena Jana Club
priehľadná priehľadná priehľadná zelená tyrkysová priehľadná priehľadná
10.7x8.6 cm (Ø x v) 9.8x10.3 cm (Ø x v) 11.7x10.3 cm (Ø x v) 10.9x10.4 cm (Ø x v) 11.8x10.3 cm (Ø x v) 12x10.9 cm (Ø x v) 13x20 cm (Ø x v)
230 ml 275 ml 320 ml 360 ml 380 ml 400 ml 420 ml
30044362 30045157 30044625 30044614 30044624 30044615 10039948
ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 39,48 € balenie 23,04 € balenie 25,02 € balenie 25,68 € balenie 25,02 € balenie 22,38 € balenie 65,94 €
3,29 € 3,84 € 4,17 € 4,28 € 4,17 € 3,73 € 10,99 €

11.4x10.8 cm (Ø x v)
340 ml
30044623
ks/bal. 6
balenie 23,70 €
3,95 €
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Barová lyžica 
Warren

Barová lyžica 
Waco

Barová lyžica 
West

28 cm (d) 27 cm (d) 30 cm (d)
30025732 30025731 30025730
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,39 € 4,94 € 4,94 €

VEGA
Barové lyžice
Na miešanie koktejlov. V 3 rôznych vyhotoveniach: Lyžica s 
vidličkou na opačnom konci, s tĺčikom na drvenie cukru, s 
diskom. Točená rúčka pre pohodlný úchop.
Materiál: oceľ 18/8 nehrdzavejúca!  
Vhodné do umývačky riadu!

Barová lyžica  
Warren
ks iba

4,

39

Pohár  
Ines

ks iba

1099

Sitko 
Wilson
ks od

769

Barové sitko  
Arizona

ks iba

1759

Moscow Mule
pohár  

Glendale
ks od

11,

54

VEGA
Pohár Ines
Obzvlášť robustný. Ideálny na každodenné používanie. Ťažký 
pohár s výbornou stabilitou. Moderná štruktúra z vonkajšej 
strany. Pasuje k sérii pohárov Ines.
Materiál: sklo. Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Jemné sitká Wilson
Dvojvrstvové sitká v okrúhlom vyhotovení. Hustota vlákien 
0.64 mm. S hákom na zavesenie.
Materiál: oceľ 18/8 nehrdzavejúca! Vhodné do umývačky 
riadu! Vysoko leštené!

VEGA
Barové sitko Arizona
Priemer Ø 8,5 cm. Integrované opierky zabraňujú šmýkaniu.
Materiál: oceľ 18/8. Vhodné do umývačky riadu!
Farba: strieborná

10.7x15 cm (Ø x v)
0.725 l
30024973
ks/bal. 4
balenie 43,96 €
10,99 €

8 cm (Ø) 10 cm (Ø)
30025828 30025831
ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,69 € 10,99 €

8.5x19 cm (Ø x d)
30025687
ks/bal. 1
17,59 €

Moscow Mule  
pohár hladký
8.6x10.1 cm (Ø x v)
9.2 cm (Ø max.)
550 ml
medená
30053717
ks/bal. 1
11,54 €

VEGA
Moscow Mule poháre Glendale
V atraktívnom tepanom vzhľade, z kvalitnej ocele. S praktickým uškom. Medené a čierne poháre 
sú povrchovo upravené, preto nie sú vhodné do umývačky riadu.
Materiál: oceľ 18/10. Brúsené vnútro! Strieborný pohár je vhodný do umývačky riadu!

Moscow Mule pohár tepaný
8.8x9.8 cm (Ø x v), 9.2 cm (Ø max.), 550 ml

medená čierna strieborná
30053722 30053721 30053719
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
11,54 € 11,54 € 11,54 €

Moscow Mule  
pohár kosoštvorcový
8.7x10 cm (Ø x v)
9.7 cm (Ø max.)
550 ml
medená
30053720
ks/bal. 1
15,17 €
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Výlevka 
Fastflow 

Výlevka 
Freeflow 

Uzáver 

3x11 cm (Ø x d) 3x11 cm (Ø x d) 1.2x5.8 cm (Ø x d)
30025710 30025713 30025716
ks/bal. 12 ks/bal. 10 ks/bal. 12
balenie 26,28 € balenie 21,90 € balenie 9,12 €
2,19 € 2,19 € 0,76 €

  Náhradný pohár 
10049068 

9.5x26 cm (Ø x v) 8.7x16 cm (Ø x v)
750 ml 400 ml
10049068 10049069
ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,59 € 7,14 €

Výlevka  
Owen
ks iba

219

Japonská odmerka  
Century

ks iba

967

Shaker  
Hove
ks iba

1759

strieborná medená strieborná medená
8.7x20.3 cm (Ø x v) 8.7x20.3 cm (Ø x v) 8.8x24 cm (Ø x v) 8.8x24 cm (Ø x v)
500 ml 500 ml 750 ml 750 ml
30025827 30025821 30025823 30025822
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,94 € 18,14 € 25,29 € 30,79 €

0.025 l objem (min)
0.05 l objem (max)
30025682
ks/bal. 1
9,67 €

VEGA
Barový shaker Baltimore
3-dielny barový shaker: pohár, násadka a vrchnák. Z kvalitnej nerez ocele s nízkou 
hmotnosťou. Násadka obsahuje sitko, aby neprešli väčšie kúsky do pohára. 
Medený pohár je povrchovo upravený, nie je vhodný do umývačky riadu.
Materiál: oceľ 18/8.  
Strieborný shaker je vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Japonská odmerka Century
Vysoká a úzka odmerka so zaoblenými okrajmi, stabilná a 
jednoduchá na uchytenie. S ryskou pre presné dávkovanie.
Materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/8, matná brúsená! 
Vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Shaker Hove
Perfektný pre profesionálne používanie. Vrátane pohára. 
Materiál: chróm-niklová nerez oceľ 18/10 a sklo. 
Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Výlevky Owen
Výlevky pre fľaše s priemerom hrdla od 17.5 do 21.5 mm. 
S dvomi rozdielnymi rýchlosťami nalievania.
Objednajte si k nim hneď aj uzáver! 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: polykorok

Barový shaker  
Baltimore

ks od

15,

94

Dvojitá odmerka 
Venice
ks iba

472
Caipirinha-tĺčik  

Princeton
ks iba

1407

0.02 l objem (min)
0.04 l objem (max)
30025833
ks/bal. 2
balenie 9,44 €
4,72 €

4x20.3 cm (Ø x d)
10059861
ks/bal. 1
14,07 €

VEGA
Dvojitá odmerka Venice
Barová odmerka s ryskou v klasickom tvare.
Materiál: oceľ 18/8 nehrdzavejúca! 
Vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Caipirinha-tĺčik Princeton
Umožňuje ľahké rozpučenie citrusových plodov vďaka 
pyramídovému zakončeniu konca.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10, 
umelá hmota vhodná pre styk s potravinami. 
Vhodný do umývačky riadu!

Vo viacerých veľkostiach

Shaker  
Green Bay

ks iba

2969

VEGA
Shaker Green Bay
Klasický shaker pozostávajúci z dvoch samostatných pohárov. 
Výborne kombinovateľný s univerzálnymi pohármi Sestriere.
Materiál: oceľ 18/8, vysoko leštená a nehrdzavejúca! 
Vhodný do umývačky riadu!

9x26 cm (Ø x v)
900 ml
30025755
ks/bal. 1
29,69 €
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11.2x5x4.7 cm (š x v x h)
30025743
ks/bal. 1
10,99 €

48.5x14 cm (d x š) 68.5x14 cm (d x š)
42.5 cm využiteľná dĺžka 62.5 cm využiteľná dĺžka
10049784 10049785
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 12,09 €

29.2x21.7 cm (Ø x v)
10 l
30025736
ks/bal. 1
48,39 €

18x1.5 cm (d x š)
30025750
ks/bal. 2
balenie 4,82 €
2,41 €

20 ml
10045076
ks/bal. 1
9,67 €

20 ml
10052044
ks/bal. 1
8,24 €

20 ml
10059704
ks/bal. 1
18,69 €

VEGA
Forma na ľad Michigan
Ponúka priestor na vytvorenie 6 kociek ľadu s veľkosťou 5x5 cm. 
Vďaka elastickému materiálu sa kocky jednoducho vyberajú.
Materiál: silikón 
Vhodná do umývačky riadu!
Farba: červená

VEGA
Držiaky na poháre Bogies
Z pochrómovaného kovu. Vhodné na všetky poháre na stopke 
do Ø 8.5 cm dna pohára. Šetria miesto a poháre sú po ruke. 
Dodávame s upevňovacím materiálom.
Materiál: pochrómovaný kov

VEGA
Nádoba na ľad Ottawa
S násadkou, kde sa ľad netopí.
Materiál: umelá hmota 
Násadka je vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Kliešte na ľad Oakland
Kliešte sú vyhotovené z jedného kusu. Úchopové lopatky majú 
ostré zúbky.
Materiál: oceľ 18/8. 
Vhodné do umývačky riadu!
Farba: strieborná

VEGA
Dávkovač Farida
Vhodný pre všetky nástenné držiaky. Pre profesionálne 
použitie v gastronómii. S lamelovým korkom pre všetky fľaše s 
objemom 0.7 až 1 l.
Materiál: umelá hmota

VEGA
Barová nálievka Geronimo
Automatická nálievka z umelej hmoty pre 0.7–1l fľaše. Rýchle 
a presné dávkovanie - žiadne kvapkanie, lepenie. Nevhodné na 
alkohol s vysokým obsahom cukru, napríklad likéry.
Materiál: umelá hmota

VEGA
Dávkovač Spirit-Master Farido
Vhodný pre všetky nástenné držiaky. Pre profesionálne 
použitie v gastronómii. S lamelovým korkom pre všetky fľaše s 
objemom 0.7 až 1 l. Poháre jednoducho vložíte pod dávkovač, 
pre naplnenie je potrebný tlak hore.
Materiál: umelá hmota

Držiak na poháre  
Bogies
ks od

9,

89

Kliešte na ľad  
Oakland

ks iba

241

Dávkovač 
Farida
ks iba

967

Barová nálievka
Geronimo

ks iba

824

Dávkovač 
Spirit-Master Farido

ks iba

1869

18 cm (d) 24 cm (d)
50 ml 240 ml
10008705 10008708
ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,14 € 16,49 €

VEGA
Univerzálne lopatky
 · materiál: brúsená oceľ 18/8
 · vhodné do umývačky riadu
 · všestranne použiteľné
 · ideálne na múku, cukor, ľad a iné

Univerzálna lopatka 
ks od

714

VEGA
Držiaky na fľaše Havanera
Zo stabilného hliníka. Vhodné pre fľaše 0.7-1 l. Upevnenie na stenu alebo so šróbovacím zverákom. Dodáva sa bez dávkovača a 
upevňovacieho materiálu. Pasujúce dávkovače Farido alebo Farida je potrebné doobjednať zvlášť.
Materiál: hliník 
Jednoduchá montáž!

Držiak  
Havanera

ks iba

857

Držiak so šróbovacím 
zverákom
4.5x31.7x15 cm (š x v x h)
10049478
ks/bal. 1
8,57 €

Nástenný držiak pre 5 fliaš
43.8x33x10 cm (š x v x h)
10059847
ks/bal. 1
47,29 €
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1x15 cm (Ø x d) 1x20 cm (Ø x d) 1x23 cm (Ø x d)
30043867 30043866 30043868
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,57 € 9,67 € 10,22 €

červená/biela zelená/biela
0.6x20 cm (Ø x d) 0.6x20 cm (Ø x d)
10030277 10030278
ks/bal. 500 ks/bal. 500
balenie 50,00 € balenie 50,00 €
0,10 € 0,10 €

VEGA
Sklenené slamky Liya 7-dielny set
Znovupoužiteľné, trvácne a pevné, odolné voči vysokým
teplotám. Možná personalizácia: Vaša šanca na reklamu. 
Dodávame vrátane čistiacej kefky.
Materiál: borosilikátové sklo. Šetrné k živ. prostrediu! 
Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Slamky Paja
V prúžkovanom retro dizajne. Každá slamka je zabalená zvlášť.
Materiál: stabilný papier! 
Recyklovateľné!

VEGA
Fingerfood špízy
Malé a všestranné. Ideálne na servírovanie. 
Špíz s tabuľkou je možné popísať.
Materiál: bambus 
Biologicky odbúrateľné a kompostovateľné!

VEGA
Dávkovacie fľaše Austin
4-dielne: nádoba, hrdlo fľaše, vrchnák a výlevka (s prívodom 
vzduchu pre jednoduché nalievanie). Odnímateľné dno poslúži 
aj ako vrchnák.
Materiál: polypropylén

Špíz  
ks od

003

Slamka  
Paja
ks iba

010

Dávkovacia fľaša  
Austin
ks iba

989

Špíz s uzlíkom Špíz s vlajkou Špíz so srdiečkom Špíz s tabuľkou
6 cm (d) 18 cm (d) 15 cm (d) 15 cm (d)
10027095 10027094 30114987 10006614
ks/bal. 250 ks/bal. 250 ks/bal. 100 ks/bal. 50
balenie 8,25 € balenie 11,00 € balenie 8,00 € balenie 21,50 €
0,03 € 0,04 € 0,08 € 0,43 €

Borosilikátové sklo

APS
Set misiek Remalia 4-dielny
Moderné a štýlové sety na oriešky, snacky alebo prílohy.
Materiál misky: odolný a ľahký melamín. 
Podnos: nehrdzavejúca matná chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Držiak na fľaše Denila
S otvormi pre upevnenie. Doručíme bez 
upevňovacieho materiálu a obsahu.
Materiál: chrómovaná oceľ 18/0

Set misiek  
Remalia

ks iba

2969

14x14x16 cm (d x š x v)
10022188
ks/bal. 1
29,69 €

56x10x16 cm (d x š x v)
10059898
ks/bal. 1
32,99 €

Dávkovacia fľaša
9x32.5 cm (Ø x v), 880 ml

červená pomarančová žltá zelená
30025762 30025761 30025759 30025760
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

Duni
Slamky Canudo FSC®-certifikát
Papierové slamky z 3-vrstvového prémiového papiera, FSC®-certifikát, bez 
umelých vlákien. Praktické a ekologické riešenie. Papierové slamky spĺňajú vysoké 
požiadavky BfR XXXVI-štandardov a sú recyklovateľné. 
Vhodné k studeným a alkoholickým nápojom.

Novinka

PARTNERSKÁ 
ZNAČKA

pre

slivková šedá čierna čierna
0.8x23 cm (Ø x d) 0.8x23 cm (Ø x d) 0.8x23 cm (Ø x d) 0.6x23 cm (Ø x d)
30108253 30108248 30115235 30108256
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 200
balenie 5,50 € balenie 5,50 € balenie 5,50 € balenie 10,00 €
0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,05 €
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šedá šedá biela šedá
30x20x2 cm (d x š x v) 35x23.6x1.2 cm (d x š x v) 40x30x2 cm (d x š x v) 50x30x2 cm (d x š x v)
30025815 30025812 10051007 30025816
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 25,29 € 28,59 € 38,49 €

40x30x2 cm 
(d x š x v)

50x30x2 cm 
(d x š x v)

60x40x2 cm 
(d x š x v)

10049862 10049864 10049863
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 34,09 € 43,99 €

22x7.5x4.5 cm (d 
x š x v)
30025916
ks/bal. 1
18,14 €

40x30x5 cm (d x š x v) 50x30x5 cm (d x š x v) 60x40x5 cm (d x š x v)
4.5 kg 4.7 kg 8.5 kg
10040116 10040117 10040128
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
49,49 € 71,49 € 109,99 €

VEGA
Dosky na krájanie s ryhou 
 · materiál: umelá hmota PE (polyetylén) 500
 · šetrné k nožom, vhodné do umývačky riadu
 · bez nožičiek, s ryhou

VEGA
Dosky na krájanie bez ryhy
 · materiál: umelá hmota PE (polyetylén) 500 
 · šetrné k nožom, vhodné do umývačky riadu 
 · bez nožičiek

Farba: biela

VEGA
Lis na citróny/limetky Murrietta
 · materiál: hliník 
 · lis 2 v 1 (s veľkou a malou nádobou) pre rýchle odšťavenie
 · kôstky ostanú v sitku
 · jednoduché čistenie, vhodný do umývačky riadu
Farba: čierna/červená

VEGA
Dosky na krájanie Hakanta
 · materiál: masívne dubové drevo
 · ležia pevne na každej pracovnej doske, bez šmýkania
 · obojstranne použiteľné, na jednej strane s praktickou ryhou
 · dostupné v troch veľkostiach

S praktickou 
odtokovou ryhou

VEGA
Kuchárske nože Messina
 · materiál: chróm-molybdén-vanádium-oceľ, extrémne odolné voči korózii
 · razená čepeľ s dlhodobou ostrosťou
 · ergonomicky tvarovaná rúčka z antibakteriálnej protišmykovej umelej hmoty 
 · absolútne hygienické a jednoduché čistenie

VEGA
Kuchárske nože Special
 · materiál: molybdén-vanádium-oceľ, špeciálne tvrdená a odolná voči korózii
 · kované čepele s perfektným rezom
 · ergonomická rúčka z umelej hmoty
 · zaoblený okraj čepele a rúčky redukuje nebezpečenstvo porezania
 · hygienické čistenie

Škrabka na zeleninu Lúpací nôž Nôž na zeleninu Špikovací nôž
16.1 cm (d) 17.5 cm (d) 19.5 cm (d) 21.5 cm (d)
6 cm (dĺžka čepele) 7 cm (dĺžka čepele) 9 cm (dĺžka čepele) 11 cm (dĺžka čepele)
10006495 10022772 10022773 10022774
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,39 € 5,49 € 6,04 € 6,59 €

Lúpací nôž Špikovací nôž Univerzálny nôž
17.2 cm (d) 19.2 cm (d) 27.5 cm (d)
7 cm (dĺžka čepele) 9 cm (dĺžka čepele) 15 cm (dĺžka čepele)
10022381 10022380 10022379
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
32,99 € 35,19 € 43,99 €

Doska na krájanie  
s ryhou  

 ks od

2309

Doska na krájanie  
Hakanta

ks od

4949

Doska na krájanie 
bez ryhy  

 ks od

2529

Lis na citróny/limetky  
Murrietta

ks iba

1814

Škrabka na zeleninu  
Messina

ks iba

439

Lúpací nôž  
Special
ks iba

3299
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9.6 cm (v)
10059879
ks/bal. 5
balenie 13,15 €
2,63 €

18x4 cm (d x š)
30025766
ks/bal. 4
balenie 28,12 €
7,03 €

49.5x15x9 cm 
(d x š x v)
10049139
ks/bal. 1
35,19 €

12 cm (d)
10059877
ks/bal. 1
8,79 €

VEGA
Výlevka na víno
Výlevka pre nalievanie vína bez kvapkania. Oválny tvar sa 
postará o jednoduchú manipuláciu a je vhodný pre všetky typy 
vínových fliaš.
Materiál: umelá hmota. Omývateľná a opakovane použiteľná!
Farba: strieborná

VEGA
Otvárak Omaha
S krúžkom pre upevnenie.
Materiál: nehrdzavejúca brúsená oceľ 18/8 s vinylovou 
protišmykovou rúčkou. Omývateľný vlhkou utierkou!
Farba: čierna/strieborná

VEGA
Vákuová pumpa Carimbo
Z hliníka s protišmykovou umelohmotnou rúčkou na 
uskladnenie otvorených vínových fliaš. S integrovaným
ventilom, ktorý vysaje vzduch a tým pádom nedochádza k 
oxidácii vína. Chuť a vôňa nápoja ostanú nezmenené. Dodáva 
sa vrátane 3 zátok.
Materiál: hliník. Umelohmotná protišmyková rúčka!

VEGA
Podložky Tilu
Matná alebo lesklá verzia.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10! 
Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Chladiče na fľaše Ice.Bag®

Jednoducho naplníte vodou alebo ľadom a vaše nápoje ostanú 
dlho studené. Maximálna nosnosť 4 kg.
Materiál: umelá hmota. Opakovane použiteľné! Na chladenie 
a prenos fliaš!

VEGA
Barová nádoba Widnes
 · materiál: umelá hmota
 · vrátane 6 nádob s objemom 0.5 l
 · nádoby sú vhodné do umývačky riadu

VEGA
Profi čašnícky nôž Jubba
Nerezový, s nerozbitnou čiernou plastovou rúčkou. Vývrtka má 
teflónový povrch. Otvárak na víno s dvojitou push-funkciou, 
ktorá umožní bezpečné odkorkovanie s minimom sily.
Materiál: oceľ, umelohmotná odolná rúčka.

Vákuová pumpa Zátky
14.5 cm (d) 10059891
10059890 ks/bal. 2
ks/bal. 1 balenie 9,88 €
41,79 € 4,94 €

Podložka lesklá Podložka matná
11.8 cm (Ø) 11.8 cm (Ø)
8 cm (Ø vnútro) 8 cm (Ø vnútro)
10008503 10008504
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 13,14 € balenie 13,14 €
2,19 € 2,19 €

22 cm (v) 25 cm (v)
 1 fľaša  1 fľaša
10029990 10029785
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 17,10 € balenie 20,40 €
2,85 € 3,40 €

Barová nádoba  
Widnes
ks iba

35,

19

Profi čašnícky nôž 
Jubba
ks iba

879

Otvárak 
Omaha
ks iba

703

Vákuová pumpa  
Carimbo

ks iba

4179

Podložka  
Tilu

ks iba

219

Výlevka na víno 
ks iba

263

Chladič na fľaše  
Ice.Bag®

ks od

285
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Umývačka na poháre s 
oplachom

Umývačka na poháre s 
oplachom

Náhradná kefa k 10081308 a 
10081309

Špeciálne čistiace 
tablety

30.5x34x17 cm (š x v x h) 37.5x36x20 cm (š x v x h) 15 cm (v) 1 cm (v)
19.5 cm (Ø nádoby s kefou vonk.) 19.5 cm (Ø nádoby s kefou vonk.) 10093304 10059595
18 cm (Ø nádoby s kefou vnút.) 18 cm (Ø nádoby s kefou vnút.) ks/bal. 1 ks/bal. 120
18 cm max. výška skla 25 cm max. výška skla 12,42 € balenie 25,20 €
10081308 10081309 0,21 €
ks/bal. 1 ks/bal. 1
104,49 € 109,99 €

Odkvapkávacia podložka s vaňou
1 podložka

Odkvapkávacia podložka s vaňou
2 podložky

47x37x5 cm (d x š x v) 67x47x5 cm (d x š x v)
10059896 10059875
ks/bal. 1 ks/bal. 1
38,49 € 49,49 €

VEGA
Umývačka na poháre Zerina 
Z umelej hmoty, poháre sa vykefujú, očistia a opláchnu tečúcou vodou. Jednoduchý prívod na 
vodu cez 3/8 palcový závit. Vďaka tomu ušetríte asi 70% vody. Dvojitá umývačka na poháre je 
vhodná do väčšieho umývadla. 2 roky záruka. Špeciálne čistiace kefy dezinfikujú a šetria vašu 
pokožku. Nezaťažuje životné prostredie, pretože až 90% je biologicky rozložiteľných. Umývačka
čistí tiež mastné fľaky a stopy po rúži.

Umývačka na poháre  
Zerina
ks od

104,

49

VEGA
Barová podložka Chesara
Gumená, s uzlíkmi. Vysoká stabilita pohárov pri príprave 
koktejlov. Zachytí prebytočnú tekutinu.
Materiál: guma.
Farba: čierna

VEGA
Barová podložka Danima
Z umelej hmoty na hygienické odkladanie pohárov podľa 
HACCP. Pohár nestojí priamo na stole, rýchlo sa vysuší 
pomocou cirkulácie vzduchu. Dodáva sa v 5 m rolke. Strihá sa 
podľa potreby. Omývateľná do 50° C.
Materiál: polyetylén
Farba: priehľadná

VEGA
Odkvapkávacia podložka s vaňou Aluente
Z umelej hmoty. Odkvapkaná voda sa zachytí v nádobe a 
neskôr sa jednoducho odstráni pomocou integrovanej výlevky. 
Cirkulácia vzduchu umožní rýchlejšie vysušenie pohárov.
Materiál: umelá hmota

VEGA
Odkvapkávací plech Sierra
S vaňou a mriežkou pre bezpečné zachytávanie tekutín. 
Materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/10! 
Vhodný do umývačky riadu!
Farba: strieborná

45x30x1.1 cm (d x š x v)
10049422
ks/bal. 1
17,59 €

500x61 cm (d x š)
10059760
ks/bal. 1
30,79 €

30x15x2.5 cm (d x š x v) 14.5x2.5 cm (Ø x v)
30025850 30101544
ks/bal. 1 ks/bal. 1
29,69 € 16,49 €

Barová podložka  
Chesara

ks iba

1759

Odkvapkávací plech 
 Sierra
ks od

1649

Barová podložka 
Danima

ks iba

3079
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VEGA
Podnosy Volta
Z pevného polypropylénu s protišmykovým povrchom. 
Šálky, poháre a fľaše sú úplne stabilné, nie sú ale prilepené. 
Nezachytávajú prach.
Materiál: polypropylén. Odolné a stohovateľné! 
Vhodné do umývačky riadu (do 85 °C)!
Farba: čierna

VEGA
Podnos Akron
Oválne podnosy z nehrdzavejúcej vysoko leštenej chróm-
niklovej ocele 18/10 (hrúbka materiálu 0.8 mm). S jemne 
vyvýšeným lemom. 
Stohovateľné a vhodné do umývačky riadu!
Farba: strieborná

VEGA
Podnosy Servezio 
Podnosy z robustného polypropylénu ponúkajú prvotriednu kvalitu za dobrú cenu. Špeciálna 
povrchová štruktúra bráni poškriabaniu. Podnosy sú vhodné na priamy styk s potravinami. 
Nazanechávajú zápach a netvoria sa na nich fľaky. Na spodnej strane majú malé nožičky pre 
optimálne vetranie podnosov. Vhodné do umývačky riadu do 85 °C!

VEGA
Podnosy Pasadena
Odolné a stabilné podnosy do barov a reštaurácií. Bezpečné 
prenášanie vďaka protišmykovému povrchu. Odolné teplotám 
od -10 do +100 °C (nevhodné do ohrevných vozíkov).
Materiál: sklenené vlákno. Stohovateľné! 
Vhodné do umývačky riadu!
Farba: čierna

VEGA
Podnosy z lisovaného dreva Ebena
Ľahko sa čistia a sú odolné voči vlhkosti. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: povrchovo upravené lisované drevo!
Farba: hnedá

37x1.5 cm (Ø x v) 45x1.5 cm (Ø x v)
10006088 10006089
ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,04 € 23,09 €

hnedá šedá zelená
46x36x2 cm (d x š x v) 46x36x2 cm (d x š x v) 46x36x2 cm (d x š x v)
10045069 10045070 10045071
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,24 € 8,24 € 8,24 €

20.5x15.3x1.7 cm (d x š x v) 24.8x17.5x1.9 cm (d x š x v)
30055851 30055852
ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,94 € 6,04 €

35.5x2 cm (Ø x v) 40.5x2 cm (Ø x v)
30025843 30025845
ks/bal. 1 ks/bal. 1
30,79 € 41,79 €

37x28x1.5 cm (d x š x v) 46x36x2 cm (d x š x v) 60x45x2 cm (d x š x v)
10049355 10049487 10049358
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,34 € 13,19 € 19,24 €

Podnos  
Volta
ks od

1704

Podnos  
Servezio

ks iba

824

Podnos  
Akron
ks od

494

Podnos  
Pasadena

ks od

3079

Podnos z lisovaného 
dreva 
Ebena
ks od

934

Protišmykové

Nárazuvzdorné

Protišmykové

Vo viacerých veľkostiach

Protišmykové

VEGA
Podnosy Fibra
Z odolného sklolaminátu s protišmykovým povrchom. Ľahko sa 
čistia, nepoškriabu sa a sú odolné voči vlhkosti. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: polypropylén. Odolné!
Farba: čierna

46x35.5x1.8 cm (d x š x v) 28x2.2 cm (Ø x v) 35.5x2.3 cm (Ø x v) 40x2.3 cm (Ø x v)
10040023 10040035 10040038 10040039
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,77 € 6,37 € 7,47 € 9,67 €

Podnos  
Fibra
ks od

637
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VEGA
Držanie na stôl Peros
Držiak je možné ľahko pripevniť na stôl.
Materiál: chrómovaná oceľ

VEGA
Chladič na fľaše Montuno
S dekoratívnymi rúčkami. Pasuje k stojanu obj. číslo 
10049452.
Materiál: chrómovaná oceľ 14/4. Vhodné do umývačky riadu!

VEGA
Vaňa na šampanské Pacific
Jednostenná vaňa na šampanské vo výzore tepaného kovu. S 
uškami. Vychladí cca. 6 fliaš šampanského alebo sektu.
Materiál: oceľ 18/8 
Vhodná do umývačky riadu!

VEGA
Vaňa na šampanské Rancho
Jednostenná vaňa na šampanské, v antickom medenom 
vzhľade. Vhodná pre vintage štýl. Vychladí cca. 8 fliaš 
šampanského alebo sektu.
Omývateľná vlhkou utierkou! 
Materiál: lakovaná oceľ

VEGA
Chladiče na fľaše
Dvojstenná izolácia pre dlhodobé chladenie.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ, 
obj. číslo 20090059 akryl

VEGA
Chladič na fľaše Spokane
Dvojstenná izolácia pre dlhodobé chladenie.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/8. 
Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Chladič na fľaše Gamay 
Jemný vzhľad. Pasuje k stojanu Gamay (obj. číslo 10044029).
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/8! 
Vhodný do umývačky riadu!

VEGA
Stojany pre chladiče na fľaše Gamay a Montuno
Jednoduchá manipulácia. Vhodné pre chladiče na fľaše Gamay a Montuno.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/8. 
Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru!

18.5x14.5 cm (Ø x v)
10049816
ks/bal. 1
12,64 €

19.5x19 cm (Ø x v)
14 cm (Ø spodný)
3.5 l
10049050
ks/bal. 1
21,99 €

50x35x24.5 cm 
(d x š x v)
24 l
30025912
ks/bal. 1
54,99 €

52x40x29.5 cm 
(d x š x v)
34 l
30025911
ks/bal. 1
60,49 €

12x19.5 cm (Ø x v)
1.4 l
30046232
ks/bal. 1
19,24 €

21.5x24.5 cm (Ø x v)
17 cm (Ø spodný)
5.5 l
10049815
ks/bal. 1
43,99 €

Držanie na stôl  
Peros
ks iba

1264

Chladič na fľaše  
Montuno

ks iba

21,

99

Vaňa na šampanské  
Pacific
ks iba

5499

Vaňa na šampanské  
Rancho

ks iba

60,

49

Chladič na fľaše  
Spokane

ks iba

1924

Chladič na fľaše  
Gamay
ks iba

4399

Stojan pre chladič na 
fľaše Gamay
26.5x65.5 cm (Ø x v)
18.4 cm (Ø horný vnútorný)
10044029
ks/bal. 1
49,49 €

Stojan pre chladič na 
fľaše Montuno
26x68 cm (Ø x v)
14 cm (Ø horný vnútorný)
10049452
ks/bal. 1
45,09 €

Stojan  
Montuno

ks iba

4509

Chladič na fľaše  
Torrafal

ks od

714

Torrafal Millesime Canbari
14x23 cm (Ø x v) 10.5x20 cm (Ø x v) 11x18.5 cm (Ø x v)
10.7 cm (Ø vnútorný) 10.5 cm (Ø vnútorný) 11 cm (Ø vnútorný)
akrylové sklo oceľ oceľ
20090059 10044004 10044002
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,14 € 15,94 € 19,79 €
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10.5x17.5 cm (d x š)
30003446
ks/bal. 1
48,39 €

18x9.5 cm (d x š)
10070242
ks/bal. 1
25,29 €

11.5x18.5 cm (d x š)
10085501
ks/bal. 1
29,69 €

23x13 cm (d x š)
10079085
ks/bal. 1
7,47 €

26x13 cm (d x š)
30003448
ks/bal. 1
38,49 €

Peňaženka  
Fred
ks iba

4839

Peňaženka  
Lacara
ks iba

2529

Cashholder  
Lipuro
ks iba

989

Peňaženka  
Salzburg

ks iba

2969

Cashholder  
ks iba

747

Púzdro na peňaženku  
Anton
ks iba

3849

JOBELINE
Peňaženka Fred
So 6 priečinkami na bankovky, 1 priečinkom na mince, 
1 priečinkom na zips a vonkajším vreckom. Praktické: 
nastaviteľné uzatváranie peňaženky podľa toho, aká je plná.
Materiál: koža
Farba: čierna

VEGA
Peňaženka Lacara
S nastaviteľným uzatváraním. So 7 priečinkami na bankovky, 1 
priečinkom na mince, 1 priečinkom na zips a vonkajším vreckom.
Materiál: robustná koža
Farba: čierna

VEGA
Peňaženka, cashholder a púzdro Lipuro
Štýl je, keď pasuje každý detail! Vybavte váš personál touto elegantnou a nadčasovou čašníckou 
peňaženkou. S veľkým priečinkom na mince, 5 priečinkami na bankovky a priečinkom na zips. 
Štýlovým detailom sú šedé švy. K peňaženke pasuje aj púzdro a cashholder.
Materiál: koženka 
Ozdobné švy! Jednoduchá údržba!

JOBELINE
Peňaženka Salzburg
Peňaženka so 6 vnútornými priečinkami na bankovky, 1 priečinkom na mince, 
priečinkom na zips a vonkajším vreckom.
Materiál: koža
Farba: čierna

VEGA
Cashholder
Kniha na účty z koženky, bez potlače.
Materiál: koženka
Farba: čierna

JOBELINE
Púzdro na peňaženku Anton
S 2 veľkými priečinkami na peňaženku a blok. Vzadu sa 
nachádza ešte jedno vrecko na suchý zips. Vpravo je pútko na 
pero, aby ste ho mali vždy poruke.
Materiál: koža
Farba: čierna

Pravá koža

Cashholder Peňaženka Púzdro
23x13.5x0.5 cm (d x š x v) 19x10.8 cm (d x š) 26x13.8 cm (d x š)
10029233 10029231 10029232
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 29,69 € 11,87 €

Pravá koža

Pravá koža

Pravá koža
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57.5x37x27.7 cm (d x š x v)
30067084
GN 1/1
284,90 €

VEGA
Chladiaca vitrína Natchez GN 1/1
s nerezovým podnosom
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/1 z masívneho 
dreva, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 
70°C, pasujúcej chladiacej fľaše z polyetylénu, stohovateľného 
podnosu z chróm-niklovej ocele 18/8 vo veľkosti 1/1 GN a
odolného rolovacieho poklopu Sturgis z odolného materiálu 
Tritan (bez obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie 
a zatváranie. Nerezový podnos je vhodný do umývačky riadu, 
ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

57.5x37x50.8 cm (d x š x v)
30067229
GN 1/1
379,50 €

VEGA
Dvojitý dispenzor na džús Natchez GN 1/1
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/1 z masívneho 
dreva, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 
70°C a dvojitého zásobníka Hampton z odolného materiálu 
Tritan (bez obsahu bisfenolu A). Celkový objem nádob 2x 4 
litre. Nerezový kohútik funguje na protitlak, ľahko odnímateľný
vzduchotesný vrchnák, vrátane štyroch chladiacich fliaš, ktoré 
sa umiestňujú do vrchnáka a spodnej časti. Odnímateľný 
nerezový odkvapkávací plech je vhodný do umývačky riadu. 
Ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

57.5x37x65 cm (d x š x v)
30067112
GN 1/1
357,50 €

VEGA
Dvojitý zásobník na müsli Natchez GN 1/1
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/1 z masívneho 
dreva, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 
70°C a dvojitého zásobníka Hamshire z odolného materiálu 
Tritan (bez obsahu bisfenolu A) vo vlastnom dizajne. Celkový 
objem nádob 8 litrov. Výška nádoby od podstavca 10 cm.
Ľahko ovládateľné koliesko na dávkovanie porcií zo silikónu, 
odnímateľný vzduchotesný vrchnák a odkvapkávací plech z 
nehrdzavejúcej ocele 18/10. Zásobník doručíme zmontovaný. 
Odkvapkávací plech je vhodný do umývačky riadu. Ostatné 
časti nie sú vhodné do umývačky.

37x31x27.7 cm (d x š x v)
30067094
GN 1/2
203,50 €

VEGA
Chladiaca vitrína Natchez GN 1/2 
s melamínovým podnosom
Pozostáva zo základného boxu GN 1/2 z masívneho dreva, 
základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, 
pasujúcej chladiacej fľaše z polyetylénu, stohovateľného 
čierneho podnosu z melamínu vo veľkosti 1/2 GN a
odolného rolovacieho poklopu Sturgis z odolného materiálu 
Tritan (bez obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie a 
zatváranie. Melamínový podnos je vhodný do umývačky riadu, 
ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

57.5x37x18.3 cm (d x š x v)
30067081
GN 1/1
229,90 €

VEGA
Box na 5 misiek Natchez GN 1/1
Pozostáva z vysokého základného boxu GN 1/1 z masívneho 
dreva, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou 
do 70°C, pasujúcej chladiacej fľaše z polyetylénu a masívnej 
dubovej násadky na misky s priemerom Ø 14 cm. Násadka je 
omývateľná vlhkou utierkou, nevhodná do umývačky riadu.

37x31x13.5 cm (d x š x v)
30067091
GN 1/2
152,90 €

VEGA
Box na príbory Natchez GN 1/2
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/2 z masívneho 
dreva, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou 
do 70°C, masívnej dubovej násadky na príbory a nerezových 
nádob na príbory v dvoch veľkostiach: 2x 10x8.5cm (Ø x v) a
2x 10x13cm. Nádoby môžete použiť aj na cukor alebo 
servítky. Drevené časti sú omývateľné vlhkou utierkou, nádoby 
na príbory sú vhodné do umývačky riadu.

VINTAGE štýl

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Pasujúca miska str. 166
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35.2x29x29.9 cm (d x š x v)
30067079
GN 1/2
196,90 €

VEGA
Chladiaca vitrína Portland GN 1/2 
s melamínovým podnosom
Pozostáva zo stohovateľného nízkeho základného boxu GN 1/2 
z práškovanej ocele, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou 
stálosťou do 70°C, pasujúcej chladiacej fľaše z polyetylénu, 
stohovateľného čierneho podnosu z melamínu vo veľkosti 
GN 1/2 a odolného rolovacieho poklopu Sturgis z odolného 
materiálu Tritan (bez obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché 
otváranie a zatváranie. Melamínový podnos je vhodný do 
umývačky riadu, ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

55.4x35.2x21.5 cm (d x š x v)
30067189
GN 1/1
225,50 €

VEGA
Box na 2 misky Portland GN 1/1
Pozostáva zo stohovateľného vysokého základného boxu 
GN 1/1 z práškovanej ocele, základnej vane z umelej hmoty 
s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej chladiacej fľaše z 
polyetylénu a masívnej bukovej násadky na misky s priemerom 
Ø 23 cm. Násadka je omývateľná vlhkou utierkou, nevhodná
do umývačky riadu.

35.2x29x53 cm (d x š x v)
30067080
GN 1/2
269,50 €

VEGA
Dispenzor na džús Portland GN 1/2
Pozostáva zo stohovateľného nízkeho základného boxu GN 1/2 
z práškovanej ocele, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou 
stálosťou do 70°C a jednoduchého zásobníka Hampton z 
odolného materiálu Tritan (bez obsahu bisfenolu A). Objem
nádoby 4 litre. Nerezový kohútik funguje na protitlak, ľahko 
odnímateľný vzduchotesný vrchnák, vrátane dvoch chladiacich 
fliaš, ktoré sa umiestňujú do vrchnáka a spodnej časti. 
Odnímateľný nerezový odkvapkávací plech je vhodný do 
umývačky riadu. Ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

55.4x35.2x21.5 cm (d x š x v)
30067168
GN 1/1
251,90 €

VEGA
Box na karafy Portland GN 1/1
Pozostáva zo stohovateľného vysokého základného boxu 
GN 1/1 z práškovanej ocele, základnej vane z umelej hmoty 
s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej chladiacej fľaše 
z polyetylénu a masívnej dubovej násadky na karafy s 
odkvapkávacím plechom z nehrdzavejúcej ocele 18/10 a 
odkvapkávacou miskou z umelej hmoty. Odnímateľný nerezový
odkvapkávací plech je vhodný do umývačky riadu. Ostatné 
časti nie sú vhodné do umývačky.

55.4x35.2x29.9 cm (d x š x v)
30067110
GN 1/1
148,50 €

VEGA
Box na krájanie chleba Portland GN 1/1
Pozostáva zo stohovateľného nízkeho základného boxu GN 1/1 
z práškovanej ocele, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou 
stálosťou do 70°C, masívnej bukovej dosky na krájanie chleba 
vo veľkosti GN 1/1  Drevená doska je omývateľná vlhkou 
utierkou. Všetky časti sú nevhodné do umývačky riadu!

55.4x35.2x29.9 cm (d x š x v)
30067150
GN 1/1
273,90 €

VEGA
Chladiaca vitrína na syr Portland GN 1/1
Pozostáva zo stohovateľného nízkeho základného boxu GN 1/1 
z práškovanej ocele, základnej vane z umelej hmoty s tepelnou 
stálosťou do 70°C, pasujúcej chladiacej fľaše z polyetylénu, 
masívnej dubovej dosky na syr vo veľkosti GN 1/1 s drážkou
pre rolovací vrchnák a odolného rolovacieho poklopu Sturgis z 
odolného materiálu Tritan (bez obsahu bisfenolu A) s úpravou 
pre tiché otváranie a zatváranie. Všetky časti nie sú vhodné do 
umývačky riadu.

B
U
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Box na krájanie chleba  
Portland

ks iba

14850

INDUSTRIAL chic

Pasujúca karafa str. 131Pasujúca miska str. 166
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57x36.5x27.4 cm (d x š x v)
30067116
GN 1/1
313,50 €

VEGA
Chladiaca vitrína Montana GN 1/1
s nerezovým podnosom
Pozostáva zo základného nízkeho boxu GN 1/1 z masívneho 
dubového dreva s antracitovým lemom, základnej vane 
z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu, stohovateľného podnosu z 
chróm-niklovej ocele 18/8 vo veľkosti 1/1 GN a odolného 
rolovacieho poklopu Sturgis z odolného materiálu Tritan
(bez obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie a 
zatváranie. Nerezový podnos je vhodný do umývačky riadu, 
ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

Jednoduché a FLEXIBILNÉ

36.5x30.5x27.4 cm (d x š x v)
30067164
GN 1/2
225,50 €

VEGA
Chladiaca vitrína na syr Montana GN 1/2
Pozostáva zo základného nízkeho boxu GN 1/2 z masívneho 
dubového dreva s antracitovým lemom, základnej vane 
z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu, masívnej dubovej dosky na syr 
vo veľkosti GN 1/2 s drážkou pre rolovací vrchnák a odolného 
rolovacieho poklopu Sturgis z odolného materiálu Tritan (bez 
obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie a zatváranie. 
Všetky časti nie sú vhodné do umývačky riadu.

57x36.5x18.5 cm (d x š x v)
30067142
GN 1/1
295,90 €

VEGA
Box na karafy Montana GN 1/1
Pozostáva zo základného vysokého boxu GN 1/1 z masívneho 
dubového dreva s antracitovým lemom, základnej vane 
z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu a masívnej dubovej násadky 
na karafy s odkvapkávacím plechom z nehrdzavejúcej ocele 
18/10 a odkvapkávacou miskou z umelej hmoty. Odnímateľný 
nerezový odkvapkávací plech je vhodný do umývačky riadu. 
Ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

57x36.5x27.4 cm (d x š x v)
30067144
GN 1/1
357,50 €

VEGA
Chladiaca vitrína Montana GN 1/1 
s melamínovými nádobami GN 1/3
Pozostáva zo základného vysokého boxu GN 1/1 z masívneho 
dubového dreva s antracitovým lemom, základnej vane 
z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu, 3 bielych 6.5 cm hlbokých 
melamínových gastro nádob GN 1/3 a odolného rolovacieho 
poklopu Sturgis z odolného materiálu Tritan (bez obsahu 
bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie a zatváranie.
Gastro nádoby sú vhodné do umývačky riadu, ostatné
časti nie sú vhodné do umývačky.

36.5x30.5x64.7 cm (d x š x v)
30067207
GN 1/2
240,90 €

VEGA
Zásobník na müsli Montana GN 1/2
Pozostáva zo základného nízkeho boxu GN 1/2 z masívneho 
dubového dreva s antracitovým lemom, základnej vane z 
umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C a zásobníka 
Hamshire z odolného materiálu Tritan (bez obsahu bisfenolu
A) vo vlastnom dizajne. Celkový objem nádoby je 4 litre. Výška 
nádoby od podstavca 10 cm. Ľahko ovládateľné koliesko 
na dávkovanie porcií zo silikónu, odnímateľný vzduchotesný 
vrchnák a odkvapkávací plech z nehrdzavejúcej ocele 18/10.
Zásobník doručíme zmontovaný. Odkvapkávací plech je vhodný 
do umývačky riadu. Ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

57x36.5x18.5 cm (d x š x v)
30067137
GN 1/1
262,90 €

VEGA
Box na 5 misiek Montana GN 1/1
Pozostáva zo základného vysokého boxu GN 1/1 z masívneho 
dubového dreva s antracitovým lemom, základnej vane 
z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu a masívnej dubovej násadky 
na misky s priemerom Ø 14cm. Drevené časti sú omývateľné 
vlhkou utierkou, nie sú vhodné do umývačky riadu.

Box na 5 misiek  
Montana

ks iba

26290

Pasujúce karafy str. 131Pasujúce misky str. 166
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63x42.5x27.4 cm (d x š x v)
30067250
GN 1/1
361,90 €

VEGA
Chladiaca vitrína Fundale GN 1/1 biela 
s nerezovým podnosom
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/1 z kvalitnej 
brúsenej ocele 18/10 s bielym laminátovým lemom, základnej 
vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu, stohovateľného podnosu z 
chróm-niklovej ocele 18/8 vo veľkosti 1/1 GN a odolného 
rolovacieho poklopu Sturgis z odolného materiálu Tritan (bez 
obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie a zatváranie. 
Nerezový podnos je vhodný do umývačky riadu, ostatné časti 
nie sú vhodné do umývačky.

63x42.5x27.4 cm (d x š x v)
30067270
GN 1/1
368,50 €

VEGA
Chladiaca vitrína Fundale GN 1/1 
antracitová s nerezovým podnosom
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/1 z kvalitnej 
brúsenej ocele 18/10 s antracitovým laminátovým lemom, 
základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, 
pasujúcej chladiacej fľaše z polyetylénu, stohovateľného 
podnosu z chróm-niklovej ocele 18/8 vo veľkosti 1/1 GN a 
odolného rolovacieho poklopu Sturgis z odolného materiálu 
Tritan (bez obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie 
a zatváranie. Nerezový podnos je vhodný do umývačky riadu, 
ostatné časti nie sú vhodné do umývačky.

57x36.5x27.4 cm (d x š x v)
30067221
GN 1/1
416,90 €

VEGA
Chladiaca vitrína Fundale GN 1/1 biela 
s melamínovými nádobami GN 1/3
Pozostáva z vysokého základného boxu GN 1/1 z kvalitnej 
brúsenej ocele 18/10 s bielym laminátovým lemom, základnej 
vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu, 3 čiernych melamínových 10 
cm hlbokých gastro nádob GN 1/3 a odolného rolovacieho 
poklopu Sturgis z odolného materiálu Tritan (bez obsahu 
bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie a zatváranie. Gastro 
nádoby sú vhodné do umývačky riadu, ostatné časti nie sú 
vhodné do umývačky.

63x42.5x50.5 cm (d x š x v)
30067243
GN 1/1
438,90 €

VEGA
Dvojitý zásobník na müsli Fundale GN 1/1 
antracitový 
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/1 z kvalitnej 
brúsenej ocele 18/10 s antracitovým laminátovým lemom, 
základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 
70°C a dvojitého zásobníka Hamshire z odolného materiálu 
Tritan (bez obsahu bisfenolu A) vo vlastnom dizajne. Celkový 
objem nádob 2x 4 litre. Výška nádoby od podstavca 10 cm. 
Ľahko ovládateľné koliesko na dávkovanie porcií zo silikónu, 
odnímateľný vzduchotesný vrchnák a odkvapkávací plech z 
nehrdzavejúcej ocele 18/10. Zásobník doručíme zmontovaný. 
Odkvapkávací plech je vhodný do umývačky riadu. Ostatné 
časti nie sú vhodné do umývačky.

63x42.5x27.4 cm (d x š x v)
30067165
GN 1/1
350,90 €

VEGA
Chladiaca vitrína na syr Fundale   
GN 1/1 biela
Pozostáva z nízkeho základného boxu z kvalitnej brúsenej 
ocele 18/10 s bielym laminátovým lemom, základnej vane 
z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C, pasujúcej 
chladiacej fľaše z polyetylénu, masívnej dubovej dosky na syr 
vo veľkosti GN 1/1 s drážkou pre rolovací vrchnák a odolného 
rolovacieho poklopu Sturgis z odolného materiálu Tritan (bez 
obsahu bisfenolu A) s úpravou pre tiché otváranie a zatváranie. 
Všetky časti nie sú vhodné do umývačky riadu.

42.5x31.5x50.5 cm (d x š x v)
30067230
GN 1/2
328,90 €

VEGA
Dispenzor na džús Fundale GN 1/2
antracitový
Pozostáva z nízkeho základného boxu GN 1/2 z kvalitnej 
brúsenej ocele 18/10 s antracitovým laminátovým lemom, 
základnej vane z umelej hmoty s tepelnou stálosťou do 70°C a 
jednoduchého zásobníka Hampton z odolného materiálu Tritan 
(bez obsahu bisfenolu A). Objem nádoby 4 litre. Nerezový
kohútik funguje na protitlak, ľahko odnímateľný vzduchotesný 
vrchnák, vrátane dvoch chladiacich fliaš, ktoré sa umiestňujú 
do vrchnáka a spodnej časti. Odnímateľný nerezový 
odkvapkávací plech je vhodný do umývačky riadu. Ostatné 
časti nie sú vhodné do umývačky.

Dispenzor na džús  
Fundale antracitový

ks iba

32890
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VEGA
Bufetový systém Ardenna
 · materiál: Základné boxy: masívny jaseň. Kovové rúčky a vzpery: chróm-niklová nerez oceľ 18/10.
 · takto budete bufet prezentovať štýlovo
 · kombinovateľný so všetkými našimi bufetovými doplnkami ako dispenzor na džús Hampton, drevené násadky, 
GN podnosy
 · vhodný pre gastro nádoby vo veľkostiach 1/1, 1/2, 1/3, 2/4 alebo 2/8
 · kovové vzpery sú potrebné pri výstavbe druhého poschodia 
 · kovové rúčky zjednodušujú manipuláciu so základným boxom
 · základné boxy: omývateľné vlhkou utierkou, nevhodné do umývačky riadu. Kovové vzpery a rúčky: vhodné do 
umývačky riadu
 · VEGA vlastný dizajn – dostupný iba u nás

VEGA
Chladiaca vitrína Ardenna okrúhla
 · materiál: masívny jaseň
 · vrátane základnej vane, chladiacej fľaše a 
podnosu
 · akrylový poklop alebo ochranu Bradano je 
potrebné objednať zvlášť
 · omývateľná vlhkou utierkou, nevhodná do 
umývačky riadu. 
 · podnos je vhodný do umývačky riadu
 · VEGA vlastný dizajn -dostupná iba u nás 

Základný box GN 1/1
jaseň
58x37.8x4.8 cm (d x š x v)
30108702
ks/bal. 1
65,99 €

Základný box GN 1/2
jaseň
31.6x37.8x4.8 cm (d x š x v)
30108701
ks/bal. 1
54,99 €

Základný box GN 2/4
jaseň
58x21.5x4.8 cm (d x š x v)
30108704
ks/bal. 1
54,99 €

Prídavný podstavec
čierna
55.2x34.9x6.5 cm (d x š x v)
30110270
ks/bal. 1
32,99 €

Vitrína okrúhla
jaseň/čierna/strieborná
42.2x5.5 cm (Ø x v)
30124325
ks/bal. 1
126,46 €

Akrylový 
poklop okrúhly
priehľadná
39x22 cm (Ø x v)
30003351
ks/bal. 1
37,39 €

Praktická GN-veľkosť

Modulárny systém

Vhodné pre styk 
s potravinami

Etažér
jaseň
37.8x60.1x40.9 cm 
(š x v x h)
30108703
ks/bal. 1
76,99 €

18.5x1.2x5.4 cm 
(d x š x v)
30108708
ks/bal. 2
balenie 17,58 €
8,79 €

20.3x20x0.3 cm 
(d x š x v)
30108705
ks/bal. 2
balenie 43,98 €
21,99 €

Kovová vzpera
 strieborná

Kovová rúčka
 strieborná

34.8x1.2x5.4 cm 
(d x š x v)
30108707
ks/bal. 2
balenie 21,98 €
10,99 €

29x22.5x0.3 cm 
(d x š x v)
30108706
ks/bal. 2
balenie 49,48 €
24,74 €

Základná vaňa  
Anza
ks od

1979

Novinka

Novinka

Bufetové doplnky od str. 166
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VEGA
Základné vane Anza
 · materiál: kvalitná umelá hmota
 · potrebný základný prvok pri násadkách 
na karafy, doskách, nádobách a 
prezentačných podnosoch v GN veľkosti
 · stohovateľné
 · odolné teplotám do 70 °C
 · pre gastro nádoby a prezentačné podnosy 
s výškou 2 cm 

Farba: čierna

VEGA
Hygienická ochrana Bradano
Hygienická ochrana na bufet. Jednoducho ju umiestnite nad bufetové boxy, koše alebo podnosy. Vyhotovená je z kvalitného akrylového 
skla, ktoré je upevnené na hliníkový profil so stabilnými oceľovými nožičkami 18/0. Na spodnej strane nožičiek sú protišmykové násadky. 
Jednoduchá montáž, doručíme rozložené. 
Malá ochrana: pre boxy vo veľkosti GN 1/2. Šírka: 33,0 cm.
Stredná ochrana: pre boxy vo veľkosti GN 1/1 alebo 2x GN 1/2. Šírka: 60,4 cm
Veľká ochrana: pre boxy vo veľkosti 2x GN 1/1 alebo 4x GN 1/2. Šírka: 124,4 cm
Farba: strieborná

GN 1/2
31.7x25.5x4.6 cm (d x š x v)
30108696
ks/bal. 1
19,79 €

Hyg. ochrana malá
37x52.5x41.6 cm (š x v x h)
30107991
ks/bal. 1
109,99 €

Hyg. ochrana stredná
64.4x52.5x41.6 cm (š x v x h)
30107989
ks/bal. 1
130,90 €

Hyg. ochrana veľká
128.4x52.5x41.6 cm (š x v x h)
30107990
ks/bal. 1
218,90 €

PERFEKTNE kombinovateľné

GN 1/1
52x31.7x4.6 cm (d x š x v)
30108698
ks/bal. 1
21,99 €

GN 2/4
52x15.5x4.6 cm (d x š x v)
30108697
ks/bal. 1
19,79 €

Základná vaňa Anza

Kovové vzpery Ardenna

Základný box Ardenna

Novinka

VEGA
Chladiace fľaše Avisio
 · materiál: polyetylén, zhotovené z 1 kusu
 · odolné a nestarnúce
 · chladiaca fľaša: dáva sa do mrazničky

Farba: modrá

48.2x11x2 cm (d x š x v)
30108713
ks/bal. 1
16,49 €

Chladiaca fľaša hranatá

48.2x28.2x2 cm (d x š x v)
30108711
ks/bal. 1
27,49 €

21.8x28.2x2 cm (d x š x v)
30108712
ks/bal. 1
16,49 €

Novinka

Novinka
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VEGA
Etažér Natchez
Kvalitný a robustný etažér v aktuálnom vintage štýle, veľmi dobre dopĺňa náš bufetový systém 
Natchez. Protišmykové silikónové lamely na spodnej strane. Melamínové podnosy si určite 
objednajte tiež. Potrebná veľkosť melamínových podnosov: dole 2/4, v strede 1.5/4, hore 1/4. 
Nevhodný do umývačky riadu!
Materiál: masívne lakované drevo. Sklápací! Omývateľný vlhkou utierkou!
 Farba: vintage biela

43.3x44.8x20.6 cm (š x v x h)
30045322
ks/bal. 1
49,49 €

Melamínové podnosy str. 169

VEGA
Paletový regál Portland
 · materiál: práškovaná oceľ
 · výškovo nastaviteľné ramená s protišmykovými gumičkami 
pre fixáciu
 · jednoduchá montáž (doručíme rozložené)
 · vhodný pre všetky násadky, palety a podnosy s veľkosťou 
GN 1/1
 · prídavné ramená si doobjednajte zvlášť
Farba: antracitová

Prídavné ramená (2 ks)
33.5x4x4 cm (š x v x h)
30002396
ks/bal. 2
balenie 19,56 €
9,78 €

Etažér  
Natchez

ks iba

49,

49

VEGA
Základné boxy Natchez
 · materiál: masívne drevo vo vintage vzhľade
 · kvalitné a robustné prevedenie
 · kombinovateľné so všetkými doplnkami
 Farba: vintage biela

Zákl. box nízky GN 1/1
57.5x37x8.8 cm (d x š x v)
30025914
ks/bal. 1
93,49 €

Základný box 
Natchez

ks od

7149

VEGA
Základné boxy a dosky Portland
 · materiál: práškovaná oceľ; Pasujúce dosky (ihneď si doobjednajte tiež): masívne bukové 
olejované drevo
 · stohovateľné
 · kombinovateľné so všetkými doplnkami
 · nevhodné do umývačky riadu
 · omývateľné vlhkou utierkou
 Farba: antracitová, buk

Zákl. box nízky GN 1/1
55.4x35.2x11 cm (d x š x v)
30002394
ks/bal. 1
93,49 €

Zákl. doska GN 1/1
50.6x30.4x1.5 cm (d x š x v)
30033040
ks/bal. 1
37,39 €

Modulárny základ pre Váš BUFET

Paletový regál  
Portland

ks iba

13090

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Paletový regál
48.9x57.5x43.6 cm (š x v x h)
30002399
ks/bal. 1
130,90 €

Zákl. box vysoký GN 1/1
55.4x35.2x19 cm (d x š x v)
30002395
ks/bal. 1
119,90 €

Zákl. box nízky GN 1/2
35.2x29x11 cm (d x š x v)
30030680
ks/bal. 1
71,49 €

Zákl. doska GN 1/2
30.4x24.1x1.5 cm (d x š x v)
30033048
ks/bal. 1
21,99 €

Zákl. box vysoký GN 1/1
57.5x37x15.8 cm (d x š x v)
30025913
ks/bal. 1
119,90 €

Zákl. box nízky GN 1/2
37x31x8.8 cm (d x š x v)
30025915
ks/bal. 1
71,49 €
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Podnosy Dearborn str. 177

VEGA
Etažér Montana
VEGA vlastný dizajn – dostupný iba u nás. S protišmykovou silikónovou podložkou na spodnej 
strane. Pasujúce melamínové podnosy (GN 1/4, GN 1.5/4 a GN 2/4) si objednajte samostatne. 
Nevhodný do umývačky riadu!
Materiál konštrukcia: masívne dubové olejované drevo  
Podstavec: lakovaná MDF doska. Omývateľný vlhkou utierkou! 
Farba: dub/antracitová

48x46.2x25.8 cm (š x v x h)
30044430
ks/bal. 1
96,79 €

Etažér  
Montana

ks iba

9679

VEGA
Základné boxy Montana
 · materiál: masívne drevo; okraj MDF lakovaný
 · dubový box má antracitový okraj
 · kvalitné prevedenie
 · kombinovateľné so všetkými doplnkami

Farba: dub

Zákl. box nízky GN 1/1
57x36.5x8.5 cm (d x š x v)
30002393
ks/bal. 1
119,90 €

VEGA
Etažér na taniere Anthea
3-stupňový etažér, s protišmykovými gumovými nožičkami. Pre malý etažér sú vhodné taniere 
s veľkosťou 12-16.5 cm, pre stredný etažér 16-20 cm a pre veľký etažér taniere 20-28.5 cm. 
Dodávame bez tanierov.
Materiál: pochrómovaný kov

26 cm (v) 35 cm (v) 43 cm (v)
10049796 30099973 10049795
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,25 € 23,09 € 29,69 €

Základný box 
Montana

ks od

8689

Etažér na taniere  
Anthea
ks od

1825

Základný box  
Fundale

ks od

13090

VEGA
Základné boxy Fundale
 · materiál: kvalitný nerezový brúsený rám 18/10, okraj: laminát
 · kombinovateľné so všetkými doplnkami

Základný box nízky GN 1/1
antracitová biela
63x42.5x8.5 cm (d x š x v)  63x42.5x8.5 cm (d x š x v)
10006307 10006306
ks/bal. 1 ks/bal. 1
181,50 € 181,50 €

Zákl. box vysoký GN 1/1
57x36.5x16 cm (d x š x v)
30002397
ks/bal. 1
152,90 €

Zákl. box nízky GN 1/2
36.5x30.5x8.5 cm (d x š x v)
30030681
ks/bal. 1
86,89 €

Základný box vysoký GN 1/1
antracitová biela
63x42.5x15 cm (d x š x v) 63x42.5x15 cm (d x š x v)
10006309 10006308
ks/bal. 1 ks/bal. 1
218,90 € 218,90 €

Základný box nízky GN 1/2
antracitová biela
 42.5x31.5x8.5 cm (d x š x v)  42.5x31.5x8.5 cm (d x š x v)
30030763 30030679
ks/bal. 1 ks/bal. 1
130,90 € 130,90 €

Od pohára až po 
kompletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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VEGA
Misky a ochranné poklopy
 · materiál ochranný poklop: akryl, sklápací, nevhodný do umývačky riadu
 · materiál misky: melamín, sklo alebo oceľ 18/8, vhodné do umývačky riadu
 · misky sú vhodné do násadok na bufetové systémy

VEGA
Násadky na bufetové misky
 · materiál: masívne olejované drevo
 · násadky sú vhodné do našich bufetových systémov
 · omývateľné vlhkou utierkou, nevhodné do umývačky riadu

53x34x2.5 cm (d x š x v)

VEGA
Dosky na syr a krájanie chleba
 · materiál: masívne drevo
 · sú vhodné do našich bufetových systémov
 · s extra drážkou pre fixáciu rolltop poklopu
 · optimálne použiteľné so zákl. vaňou GN 1/2 alebo GN 1/1 ako nádobou na omrvinky alebo s chladiacou fľašou pre prezentáciu syrov
 · nevhodné do umývačky riadu, omývateľné vlhkou utierkou

VEGA
Nádoby na príbory
 · materiál: oceľ 18/0
 · nádoby sú vhodné do násadok na bufetové systémy
 · sú použiteľné aj bez násadky
 · poháre môžete použiť aj na obrúsky alebo balený cukor
 · vhodné do umývačky riadu
Farba: strieborná

VEGA
Násadka na príbory GN 1/2
 · materiál: masívne olejované drevo
 · násadky sú vhodné do našich bufetových systémov
 · omývateľné vlhkou utierkou 
 · nevhodné do umývačky riadu

32.5x26.5x7.2 cm (d x š x v)

14.5 cm (Ø) 23.5 cm (Ø)
10040326 10040327
ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,94 € 17,04 €

buk dub
30033047 30033042
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 42,89 €

buk dub
30033057 30033054
ks/bal. 1 ks/bal. 1
38,49 € 43,99 €

buk dub
30033043 30033044
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 42,89 €

buk dub
53x34x2.5 cm (d x š x v) 53x34x2.5 cm (d x š x v)
10006334 30003993
ks/bal. 1 ks/bal. 1
39,59 € 45,09 €

buk dub
53x34x2.5 cm (d x š x v) 53x34x2.5 cm (d x š x v)
10006330 30003998
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 42,89 €

buk dub
34x26x2.5 cm (d x š x v) 34x26x2.5 cm (d x š x v)
30047199 30047197
ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 37,39 €

10x8.5 cm (Ø x v)
30033051
ks/bal. 1
6,04 €

Ochranný poklop s výrezom
Farba: priehľadná

Násadka pre 2 misky Ø 23 cm

Doska na krájanie chleba GN 1/1 Doska na syr GN 1/1 Doska na syr GN 1/2

čierna čierna biela biela
14x6.5 cm (Ø x v) 23x10 cm (Ø x v) 14x6.5 cm (Ø x v) 23x10 cm (Ø x v)
350 ml 2600 ml 350 ml 2600 ml
30033028 30033026 10049682 10049756
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,84 € 9,23 € 3,84 € 9,23 €

Melamínová miska

14x6.2 cm (Ø x v) 23x9.5 cm (Ø x v)
625 ml 2900 ml
10039327 10039330
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 9,18 € balenie 20,40 €
1,53 € 3,40 €

Sklenená miska
Farba: priehľadná

14x6 cm (Ø x v) 23x10.5 cm (Ø x v)
500 ml 2400 ml
10006144 10006145
ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 23,09 €

Miska oceľ 18/8
Farba: strieborná

Násadka pre 5 misiek Ø 14 cm

10x13 cm (Ø x v)
30033052
ks/bal. 1
8,24 €

Sklenená miska  
Lou

ks od

153

166-167_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   166 15.02.22   18:19



167www.palazzo.sk

 B
U

FE
T

VEGA
Zásobník na nápoje Hampton
 · materiál: odkvapkávací plech: oceľ 18/10, nádoba: tritan, bez obsahu bisfenolu A
 · vhodný do našich bufetových systémov
 · odkvapkávací podnos je nerezový 18/10, ľahko odnímateľný a vhodný do umývačky riadu
 · VEGA vlastný dizajn - dostupné iba u nás
 · kohútik je nerezový a funguje na protitlak
 · ľahko odnímateľný, vzduchotesný vrchnák
 · objem dvojitého zásobníka 2x 4 l
 · doručíme zmontovaný

Farba: strieborná

VEGA
Zásobník Hamshire
 · materiál: odkvapkávací plech: oceľ 18/10, nádoba: tritan, bez obsahu bisfenolu A
 · vhodný do našich bufetových systémov
 · výška nádoby od podstavca: 10 cm 
 · VEGA vlastný dizajn - dostupné iba u nás
 · ľahko odnímateľný, vzduchotesný vrchnák
 · objem dvojitého zásobníka 2x 4 l
 · doručíme zmontovaný
Farba: strieborná

Zásobník GN 1/2 vrátane 
2 chladiacich fliaš

Dvojitý zásobník GN 1/1 
vrátane 4 chladiacich fliaš

Zásobník na müsli 
GN 1/2

27.6x18.9x33.7 cm (š x v x h) 54x18.9x33.7 cm (š x v x h)
30047067 30047066
ks/bal. 1 ks/bal. 1
67,09 € 85,79 €

GN 1/1 GN 1/2
52.5x32x15 cm (d x š x v) 31.7x25.5x6.8 cm (d x š x v)
10030204 30023831
ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 21,99 €

GN 1/1 GN 1/1
52.5x32x6.8 cm (d x š x v) 52.5x32x10 cm (d x š x v)
10030202 10030203
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 31,89 €

VEGA
Násadky na karafy, odkvapkávací 
plech a nádoba
 · materiál: násadka na karafy: masívne drevo; odkvapkávací plech: 
oceľ; odkvapkávacia nádoba: umelá hmota
 · pasujú do našich bufetových systémov
 · optimálne použiteľné s 10030204 a chladiacou fľašou

VEGA
Rolltop poklop Sturgis
 · materiál: tritan, obzvlášť odolný 
 · vhodný pre všetky podnosy, nádoby a dosky vo veľkosti GN 1/1, GN 1/2
 · jednoduché otváranie a zatváranie s protišmykovým gumovaním
 · bez obsahu bisfenolu A
 · nie je vhodný do umývačky riadu
Farba: priehľadná

28.2x21.8x4 cm (d x š x v) 48x28x4 cm (d x š x v)
30033031 10006338
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 49,49 €

28.2x21.8x4 cm (d x š x v) 48x28x4 cm (d x š x v)
30033032 30033033
ks/bal. 1 ks/bal. 1
30,79 € 60,49 €

Chladiaca fľaša
Farba: modrá

Ohrevná fľaša
Farba: červená

VEGA
Chladiace a ohrevné fľaše
 · materiál: polyetylén, zhotovené z jedného kusu
 · odolné a nestarnúce
 · chladiaca fľaša sa dáva do mrazničky
 · ohrevná fľaša: jednoducho nahrejte v trúbe alebo vodnom kúpeli

VEGA
Základné vane
 · materiál: kvalitná umelá hmota
 · potrebný základný prvok pri násadkách na karafy, doskách, 
nádobách a prezentačných podnosoch v GN veľkosti
 · stohovateľné
 · odolné teplotám do 70°C
 · pre gastro nádoby a prezentačné podnosy s nasledujúcimi výškami:  
2 cm = 30023831 + 10030202;  
6.5 cm = 10030203;  
10 cm = 10030204

Farba: čierna

10006332
ks/bal. 1
12,09 €

buk dub
10006331 30003995
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 42,89 €

Násadka na karafy GN 1/1
53x32.5x2.5 cm (d x š x v)

Odkvapkávací plech
Farba: strieborná
46.5x10.9x0.3 cm (d x š x v)

10006333
ks/bal. 1
18,14 €

Odkvapk. nádoba
Farba: čierna
46.5x10.9x1 cm (d x š x v)

Chladiaca fľaša
ks od

2529
Vo viacerých veľkostiach

26.5x32.5x42 cm (d x š x v)
4 l
30026556
ks/bal. 1
192,50 €

53x32.5x42 cm (d x š x v)
8 l
30026553
ks/bal. 1
273,90 €

26.5x32.5x56.2 cm (d x š x v)
4 l
30045355
ks/bal. 1
141,90 €

Dvojitý zásobník na 
müsli GN 1/1

53x32.5x56.2 cm (d x š x v)
8 l
30045354
ks/bal. 1
251,90 €
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VEGA
Gastro nádoby pre bufetové systémy
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · hrúbka materiálu: 0.8 mm
 · s praktickými výstupkami pre ľahšie rozdeľovanie do seba 
uskladnených nádob
 · dierované alebo s držadlom nájdete na www.palazzo.sk
 · vhodné do umývačky riadu
Farba: strieborná

Gastro nádoba GN 1/1
53x32.5x6.5 cm  
(d x š x h)

53x32.5x10 cm  
(d x š x h)

10081630 10081633
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,58 € 23,09 €

VEGA
Polypropylénové gastro nádoby 
 · materiál: transparentný, pre styk s potravinami vhodný 
polypropylén
 · s objemom na vonkajšej strane
 · stabilné a odolné
 · vhodné do umývačky riadu a mikrovlnnej rúry
 · použiteľné pri teplotách -40° C až +95° C
 · bez vrchnákov a odkvapkávacej podložky, potrebné objednať 
zvlášť
 · pasujúce vrchnáky nájdete na www.palazzo.sk
 · bez obsahu bisfenolu A
Farba: priehľadná

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3
53x32.5x10 cm (d x š x h) 32.5x26.5x10 cm (d x š x h) 32.5x17.6x10 cm (d x š x h)
10010374 10010378 10010400
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 8,13 € 6,26 €

VEGA
Melamínové gastro nádoby
 · materiál: melamín
 · pasujú do našich bufetových systémov
 · teplotné rozmedzie: -30 °C až +70 °C
 · stohovateľné
 · odolné
 · vhodné do umývačky riadu

Gastro nádoba GN 3/6
čierna biela čierna biela
35.3x32.5x6.5 cm  
(d x š x h)

35.3x32.5x6.5 cm  
(d x š x h)

35.3x32.5x10 cm  
(d x š x h)

35.3x32.5x10 cm  
(d x š x h)

30045415 30045416 30045352 30045351
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 25,29 € 31,89 € 31,89 €

Gastro nádoba GN 2/4
čierna biela čierna biela
 53x16.2x6.5 cm  
(d x š x h)

53x16.2x6.5 cm  
(d x š x h)

 53x16.2x10 cm  
(d x š x h)

 53x16.2x10 cm  
(d x š x h)

30033038 30033039 30033034 30033035
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 25,29 € 31,89 € 31,89 €

Gastro nádoba GN 1/2
čierna biela čierna biela
 32.5x26.5x6.5 cm  
(d x š x h)

 32.5x26.5x6.5 cm  
(d x š x h)

 32.5x26.5x10 cm  
(d x š x h)

 32.5x26.5x10 cm  
(d x š x h)

10006325 10006316 10006328 10006319
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,24 € 19,24 € 23,09 € 23,09 €

Gastro nádoba 
ks od

1000

Polypropylénová 
gastro nádoba  

ks od

626

Melamínová 
gastro nádoba  

ks od

1682

Robustné

GASTRO NÁDOBY
Výstupky pre stohovanie

Gastro nádoba GN 1/1
čierna biela čierna biela
53x32.5x6.5 cm  
(d x š x h)

53x32.5x6.5 cm  
(d x š x h)

53x32.5x10 cm  
(d x š x h)

53x32.5x10 cm  
(d x š x h)

10006324 10006315 10006327 10006318
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 37,39 € 40,69 € 40,69 €

Gastro nádoba GN 1/3
čierna biela čierna biela
32.5x17.6x6.5 cm  
(d x š x h)

32.5x17.6x6.5 cm  
(d x š x h)

32.5x17.6x10 cm  
(d x š x h)

32.5x17.6x10 cm  
(d x š x h)

10006326 10006317 10006329 10006320
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,82 € 16,82 € 18,14 € 18,14 €

Gastro nádoba GN 1/2
32.5x26.5x6.5 cm  
(d x š x h)

32.5x26.5x10 cm  
(d x š x h)

10081631 10081634
ks/bal. 1 ks/bal. 1
11,21 € 14,29 €

Gastro nádoba GN 1/3
32.5x17.6x6.5 cm  
(d x š x h)

32.5x17.6x10 cm  
(d x š x h)

10081632 10081635
ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,00 € 12,42 €

Gastro nádoba GN 2/8
32.5x13.2x6.5 cm  
(d x š x h)

32.5x13.2x10 cm  
(d x š x h)

30032942 30032943
ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,95 € 18,58 €

Nárazuvzdorné
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Gastro nádoba GN 1/1
béžová šedá tyrkysová biela
53x32.5x2.5 cm  
(d x š x h)

53x32.5x2.5 cm  
(d x š x h)

53x32.5x2.5 cm  
(d x š x h)

53x32.5x2.5 cm  
(d x š x h)

30037248 30037243 30037245 30037241
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
67,09 € 67,09 € 67,09 € 57,19 €

Gastro nádoba GN 1/1
biela
53x32.5x6.5 cm  
(d x š x h)
30037258
ks/bal. 1
60,49 €

VEGA
Podnosy a gastro nádoby Alessia
 · materiál: porcelán
 · gastro nádoby v rôznych veľkostiach s nepravidelnými 
frkancami
 · atraktívne farby
 · stohovateľné
 · vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry
 · vhodné do rúry do teploty 300 °C
 · ďalšie časti série nájdete na www.palazzo.sk

Gastro nádoba GN 1/3
béžová šedá tyrkysová biela
32.5x17.6x2.5 cm  
(d x š x h)

32.5x17.6x2.5 cm  
(d x š x h)

32.5x17.6x2.5 cm  
(d x š x h)

32.5x17.6x2.5 cm  
(d x š x h)

30037254 30037242 30037244 30037256
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
40,69 € 40,69 € 40,69 € 24,19 €

VEGA
GN nerezové prezentačné podnosy
 · materiál: chróm-niklová oceľ 18/8
 · stohovateľné
 · s protišmykovými nožičkami
 · vhodné do našich bufetových systémov
 · vhodné do umývačky riadu

Farba: strieborná
GN nerezové podnosy
53x32.5x1.4 cm (d x š x h) 32.5x26.5x1.4 cm (d x š x h)
10006310 10006311
ks/bal. 1 ks/bal. 1
49,49 € 27,49 €

Prezentačný podnos 
ks od

2419

Melamínový podnos GN 1/1
čierna biela
53x32.5x3 cm  
(d x š x h)

53x32.5x3 cm  
(d x š x h)

10006321 10006312
ks/bal. 1 ks/bal. 1
43,99 € 43,99 €

VEGA
GN melamínové prezentačné podnosy
 · materiál: melamín
 · vhodné do našich bufetových systémov
 · teplotné rozmedzie: -30 °C až +70 °C
 · stohovateľné
 · odolné
 · vhodné do umývačky riadu

Melamínový podnos GN 1/3
čierna biela
32.5x17.6x3 cm  
(d x š x h)

 32.5x17.6x3 cm  
(d x š x h)

10006323 10006314
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,14 € 18,14 €

VEGA
Servírovacie kliešte
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0
 · nešmýkajú sa v ruke
 · ovládanie jednou rukou

Farba: strieborná

Melamínový 
prezentačný podnos 

ks od

1814

Servírovacie 
kliešte okrúhle

Servírovacie 
kliešte 19 cm

Servírovacie 
kliešte polkruhové

 23 cm (d)  19 cm (d)  23 cm (d)
10020727 10021339 10020728
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,28 € 4,06 € 3,84 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Gastro nádoba GN 1/2
biela
32.5x26.5x6.5 cm 
(d x š x h)
30037253
ks/bal. 1
37,39 €

Gastro nádoba GN 1/2
béžová šedá tyrkysová biela
32.5x26.5x2.5 cm  
(d x š x h)

32.5x26.5x2.5 cm  
(d x š x h)

32.5x26.5x2.5 cm  
(d x š x h)

32.5x26.5x2.5 cm  
(d x š x h)

30038796 30037251 30037252 30037250
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
45,09 € 45,09 € 45,09 € 35,19 €

Gastro nádoba GN 1/3
biela
32.5x17.6x6.5 cm  
(d x š x h)
30037255
 ks/bal. 1
26,39 €

Melamínový podnos GN 2/4
čierna biela
53x16.2x3 cm  
(d x š x h)

53x16.2x3 cm  
(d x š x h)

30033036 30033037
ks/bal. 1 ks/bal. 1
28,59 € 28,59 €

Melamínový podnos GN 1/2
čierna biela
32.5x26.5x3 cm  
(d x š x h)

32.5x26.5x3 cm  
(d x š x h)

10006322 10006313
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 25,29 €

Melamínový podnos GN 1/4
čierna biela
 26.5x16.2x3 cm  
(d x š x h)

 26.5x16.2x3 cm  
(d x š x h)

30044387 30044388
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 21,99 €

Melamínový podnos GN 1,5/4
čierna biela
39.7x16.2x3 cm  
(d x š x h)

39.7x16.2x3 cm  
(d x š x h)

30044385 30044386
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 25,29 €

Protišmykové

Praktická GN veľkosť

 B
U

FE
T
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26.7x30.5 cm (Ø x v)
30051447
ks/bal. 1
31,89 €

Etažér 2-stupňový Etažér 3-stupňový
25.4x27.1 cm (Ø x v) 30.5x41 cm (Ø x v)
30045348 30045347
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 37,39 €

VEGA
Etažér Anie
S tromi podnosmi veľkými Ø 16.5 cm, 21.8 cm a 26.7 cm. S protišmykovou gumovou nožičkou.
Kvalitné vyhotovenie. Dodávame rozložený – jednoduchá montáž.
Materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/5. Jednoduchá údržba!

VEGA
Etažér Leonie 3-stupňový
Na štýlovú prezentáciu muffinov a malých dezertov na bufete. S protišmykovou gumovou 
nožičkou.
Materiál: sklo a oceľ. Sklenené podnosy sú vhodné do umývačky riadu!

20.5x31 cm (Ø x v)
30025967
ks/bal. 1
36,29 €

VEGA
Etažéry Kara 
Drevené etažéry s praktickým zárezom pre tabuľku na vrchole.
Dodávame rozložené - jednoduchá montáž. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: masívne akáciové drevo 
Vhodné pre styk s potravinami, 
lakované!

VEGA
Etažéry Palime okrúhly
S protišmykovou nožičkou pre potrebnú stabilitu. Dodávame rozložené - jednoduchá montáž. 
Vhodné pre styk s potravinami, lakované. Nevhodné do umývačky riadu! 
Materiál: preglejka. VEGA vlastný dizajn! Omývateľné vlhkou utierkou!

čierna biela
25x26 cm (Ø x v) 25x26 cm (Ø x v)
30044426 30044427
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 €

Etažér  
Leonie
ks iba

3629

Etažér  
Anie
ks iba

3189

Etažér  
Kara
ks od

2529

Etažér  
Palime
ks iba

2419
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Etažér 2-stupňový
23.3x35x21.4 cm  
(š x v x h)
30055853
ks/bal. 1
12,09 €

VEGA
Etažéry na taniere Owosso 
Etažéry na taniere z práškovanej ocele. S protišmykovými gumovými nožičkami. VEGA dizajn – dostupné len u nás. Omývateľné 
vlhkou utierkou, nevhodné do umývačky riadu. Dodávame bez tanierov. Pre 2-stupňový etažér sú vhodné taniere s veľkosťou 
15-19 cm a pre 3-stupňový etažér 20-28 cm.
Farba:  čierna

VEGA
Etažér Troy
Jednoduchá montáž a ľahká údržba. Nevhodný do umývačky 
riadu.
Materiál: práškovaná oceľ. Jednoduchá montáž.
Farba:  čierna

čierna
28x40 cm (Ø x v)
30047235
ks/bal. 1
21,99 €

Etažér 3-stupňový
30.8x50.8x30.4 cm  
(š x v x h)
30055854
ks/bal. 1
20,67 €

Etažér Finesse, 2-stupňový
38x30 cm (Ø x v)
30081918
ks/bal. 1
60,49 €

Etažér Finesse, 3-stupňový
48x50 cm (Ø x v)
30081886
ks/bal. 1
98,99 €

APS
Etažéry Finesse
3 alebo 2-poschodové etažéry z oceľových podnosov v strede s pozlátenou mosadznou 
rukoväťou. Dodávame rozložené - jednoduchá montáž.
Farba:  strieborná

APS
Etažér 2-stupňový
2-stupňový etažér z dvoch bridlicových podnosov a kovového stĺpiku v strede vám ponúka 
dostatok miesta na vaše kreácie. Nevhodný do umývačky riadu.
Farba:  čierna

APS
Etažér 3-stupňový
Kvalitný 3-poschodový etažér z bridlicových podnosov a dreveného stĺpika. Horný podnos má 
priemer 20 cm, stredný 25 cm a spodný 30 cm.
Farba:  čierna

25x24 cm (Ø x v)
30081057
ks/bal. 1
14,29 €

30x34 cm (Ø x v)
30080890
ks/bal. 1
27,49 €

Etažér  
Finesse

ks od

6049

Etažér 2-stupňový 
ks iba

1429

Etažér 3-stupňový 
ks iba

2749

NovinkaNovinka

Novinka
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PERFEKTNE naaranžované

VEGA
Chladiaci podnos Vogan
S týmto chladiacim podnosom z chrómovanej ocele 18/0 môžete bez váhania vaše 
prezentačné podnosy, karafy s nápojmi a iné udržať dlhší čas chladené. Podnos je 
dvojdielny, dá sa jednoducho rozdeliť a medzi diely vložíte chladiacu fľašu. Chladiaca 
fľaša je súčasťou produktu.
Materiál: chrómovaná oceľ 18/0. Vhodný do umývačky riadu!
50.6x30.6x3.2 cm (d x š x v)

VEGA
Bufetový stojan Cedrino 
 · materiál: práškovaná oceľ
 · pre misky s priemerom 10-25 cm
 · s týmto stojanom rýchlo naaranžujete rôzne výšky na prezentovanom bufete
 · nevhodný do umývačky riadu
22.2x12.4 cm (Ø x v)
Farba: čierna

VEGA
Bufetové koše Igato 
Z polypropylénu. Na nerozoznanie od prírodného materiálu. Koše sú vhodné pre 
priamy styk s potravinami, sú vodeodolné a  vhodné do umývačky riadu. Perfektné pre 
používanie v gastronómii. 
Vhodné do umývačky riadu! Výška predu: 10 cm, výška vzadu: 15 cm
46x31x15 cm (d x š x v)

30109146
ks/bal. 1
76,99 €

30110349
ks/bal. 1
10,99 €

béžová hnedá čierna
30109218 30109220 30109215
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 18,69 € 18,69 €

Novinka

Novinka

Novinka

Príklady kombinácie:
Bufetový stojan  

Cedrino
ks iba

1099

Bufetový kôš 
Igato
ks iba

1869

Chladiaci podnos  
Vogan
ks iba

7699

Miska Jalon str. 183 Miska Ippari str. 71
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30109309
ks/bal. 1
10,99 €

30109349
ks/bal. 1
4,94 €

30109383
ks/bal. 1
10,99 €

32.5x26.5x8 cm (d x š x v) 53x32.5x10 cm (d x š x v)
30109288 30109320
ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,24 € 16,49 €

VEGA
Podložka na lyžicu Monroe 
 · materiál: melamín
 · dlhotrvácna, stabilná a odolná
 · odkladacia podložka vedľa chafingov na bufete alebo v kuchyni pri sporáku
 · použiteľná pri teplotách od -30°C do + 70°C

21x13.5x5.5 cm (d x š x v)
Farba: šedá

PULSIVA
Drevený box Gautier bez otvorov
 · materiál: lakovaná borovica
 · univerzálne použiteľné napríklad ako nádoba na chlieb, ako prezentačný box, nádoba na prenos
 · vhodný pre styk s potravinami
 · omývateľné vlhkou utierkou, nevhodné do umývačky riadu

15x15x10 cm (d x š x v)
Farba: hnedá

PULSIVA
Zásobník na príbory Gautier
Rustikálny zásobník na príbory z borovicového dreva, vhodný pre styk s potravinami, lakovaný. 
6 vysokých a 2 nízke priečinky. Drevené produkty nie sú vhodné do umývačky riadu! 
Dodávame bez obsahu.
22.5x15.5x11.5 cm (d x š x v)
Farba: hnedá

PULSIVA
Drevené boxy Gautier s otvormi pre úchop
 · materiál: lakovaná borovica
 · univerzálne použiteľné napríklad ako nádoba na chlieb, ako prezentačný box, nádoba na prenos
 · vhodné pre styk s potravinami
 · GN veľkosti
 · omývateľné vlhkou utierkou, nevhodné do umývačky riadu
 · nosnosť do 5 kg

Farba: hnedá

PULSIVA
Set drevených boxov bez otvorov
 · materiál: lakovaná borovica
 · univerzálne použiteľný napríklad ako nádoba na chlieb, ako prezentačný box, nádoba na prenos
 · vhodný pre styk s potravinami
 · veľkosti d x š x v: 15x15x5,8 cm a 25x25x6 cm
 · omývateľný vlhkou utierkou, nevhodný do umývačky riadu

Farba: hnedá

30107350
ks/bal. 1
5,49 €

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
Novinka

Podložka na lyžicu  
Monroe

ks iba

549
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Celková cena €: 69,28

Celková cena €: 108,64 Celková cena €: 65,98

Príklad možnej kombinácie:

VEGA
Bufetový systém Torresso
 · materiál: rám: chróm-niklová oceľ 18/5. Doska: masívny dub, olejovaný
 · modulárne kombinovateľný
 · stohovateľný
 · v kombinácii so základnou vaňou použiteľný aj pre chladenie alebo ohrev jedál (okrem veľkosti 
GN 1/3)
 · pre GN-nádoby a podnosy je nutné použiť drevenú násadku na rám
 · rámy GN 1/1 a GN 1/2 sú kombinovateľné aj s debničkami Wantage
 · Vega vlastný dizajn – dostupné iba u nás
 · doručíme rozložené - jednoduchá montáž
 · nie je vhodný do umývačky riadu

Rám GN 1/1 
nízky

Rám GN 1/1 
nízky

Rám GN 1/3 
nízky

strieborná strieborná strieborná
59.4x36x10 cm (d x š x v)  32.9x36x10 cm (d x š x v)  24x36x10 cm (d x š x v)
30051431 30051441 30051439
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 35,19 € 34,09 €

Rám GN 1/1 vysoký Rám GN 1/2 vysoký Rám GN 1/3 vysoký
strieborná strieborná strieborná
59.4x36x16 cm (d x š x v)  32.9x36x16 cm (d x š x v)  24x36x16 cm (d x š x v)
30051433 30051435 30051442
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 35,19 € 34,09 €

Nádoba na pečivo GN 1/1 Nádoba na pečivo GN 1/2 Nádoba na pečivo GN 1/3
dub dub dub
55.4x35x8.5 cm (d x š x v)  28.9x35x7.5 cm (d x š x v)  20x35x6.5 cm (d x š x v)
30051429 30051428 30051432
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
49,49 € 37,39 € 31,89 €

Podnos GN 1/1 Podnos GN 1/2 Podnos GN 1/3
dub dub dub
55.4x36x1.5 cm (d x š x v)  28.9x36x1.5 cm (d x š x v)  20x36x1.5 cm (d x š x v)
30051437 30051436 30051434
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
42,89 € 34,09 € 25,29 €

Násadka GN 1/1 Násadka GN 1/2 Násadka GN 1/3
dub dub dub
55.4x36x1.5 cm (d x š x v)  28.9x36x1.5 cm (d x š x v)  20x36x1.5 cm (d x š x v)
30051430 30051438 30051440
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,67 € 18,25 € 14,62 €

POČETNÉ
možnosti kombinovania

Bufetový stôl 
Torresso

ks od

5938

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Olejovaný

Debničky Wantage str. 187 Melamínové bufetové gastro-nádoby str. 162
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45x32.6x3.2 cm (d x š x v)
30045365
ks/bal. 1
43,99 €

Úložná kombinácia Oceľový plech 2-ks balenie
55.9x35.2x18.3 cm (d x š x v) 44.2x0.3x18.1 cm (d x š x v)
30045441 30045448
ks/bal. 1 ks/bal. 2
kus 109,99 € balenie 30,56 €
109,99 € 15,28 €
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VEGA
Doska na krájanie chleba Tabligbo
 · materiál: masívne drevo morené, lakované
 · integrované zárezy pre omrvinky, pre vyprázdnenie 
jednoducho otočte
 · zárez pre jednoduché uchopenie
 · 4 protišmykové gumené nožičky
 · omývateľná vlhkou utierkou, nevhodná do umývačky riadu 
 · exkluzívne dostupná iba u nás

čerešňa orech
46x32x3 cm (d x š x v) 46x32x3 cm (d x š x v)
30045372 30045371
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 37,39 €

VEGA
Doska na krájanie chleba Bafilo
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0, lakované drevené lamely
 · nevhodná do umývačky riadu
 · omývateľná vlhkou utierkou
 · sklápacia
 · 4 protišmykové gumené nožičky
 · exkluzívne dostupná iba u nás

farba: hnedá/strieborná

VEGA
Nádoba na príbory Greenwood
 · materiál: kartáčované píniové drevo, morené a lakované
 · praktická pomôcka na uloženie príborov, ale aj menáží
 · s výrezmi pre jednoduchšie vyberanie obsahu
 · stabilná konštrukcia
 · vhodná len do interiéru
 · omývateľná vlhkou utierkou, nevhodná do umývačky riadu

farba: pínia rustikálna

42x30.6x12.5 cm (d x š x v)
30043133
ks/bal. 1
73,69 €

VEGA
Doska na krájanie chleba Biloxi
 · materiál: masívny olejovaný dub alebo buk
 · 4 protišmykové gumové nožičky
 · doska nie je vhodná do umývačky riadu
 · nádoba na omrvinky s magnetom, je vhodná do umývačky 
riadu

buk dub
46x30x3 cm (d x š x v) 46x30x3 cm (d x š x v)
30026501 30026481
ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 109,99 €

VEGA
Úložná kombinácia Badou
 · materiál: olejovaný masívny dub. Oceľový plech: chróm-niklová oceľ 18/10
 · vhodná na uloženie príborov, cukrov a iných potrebných doplnkov
 · vhodná aj na ovocie alebo pečivo
 · vhodná pre gastro nádoby vo veľkosti 1/1, 1/2, 1/3, 2/4 alebo 2/8
 · oceľový plech pomôže vytvoriť druhé podlažie
 · úložná nádoba: omývateľná vlhkou utierkou, nevhodná do umývačky riadu.
Oceľový plech je vhodný do umývačky riadu.
 · VEGA vlastný dizajn – dostupná iba u nás

farba: dub, strieborná

Úložná kombinácia 
Badou
ks iba

10999

Doska na krájanie chleba 
Bafilo
ks iba

4399

Doska na krájanie chleba  
Tabligbo

ks iba

3739

Na omrvinky

Sklápacia

Olejované

Olejované
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VEGA
Melamínová séria Portage
 · materiál: melamín
 · dlhotrvácny a odolný
 · použiteľný pri teplotách od -30 °C do +70 °C
 · stohovateľný
 · vhodný do umývačky riadu
farba: šedá

Miska oválna Miska hranatá Miska okrúhla Miska okrúhla Tanier plytký Tanier hlboký Tanier hlboký
24.2x20.6x9.3 cm (d x š x v) 7.2x7.2x3 cm (d x š x v) 9.5x4.6 cm (Ø x v) 10.8x5.2 cm (Ø x v) 25.6x3.7 cm (Ø x v) 17.7x4.4 cm (Ø x v) 24x5.5 cm (Ø x v)
30045740 30045743 30045736 30045735 30045748 30045750 30045741
ks/bal. 6 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 108,84 € balenie 38,16 € balenie 44,76 € balenie 44,76 € balenie 72,54 € balenie 51,42 € balenie 72,54 €
18,14 € 3,18 € 3,73 € 3,73 € 12,09 € 8,57 € 12,09 €

Podnos s okrajom
53x32.5x2 cm (d x š x v) 32.5x26.5x2 cm (d x š x v) 53x16.2x2 cm (d x š x v) 39.7x16.2x2 cm (d x š x v) 32.5x17.6x2 cm (d x š x v) 26.5x16.2x2 cm (d x š x v)
GN 1/1 GN 1/2 GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30045745 30045749 30045744 30045746 30045747 30045751
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 135,27 € balenie 85,77 € balenie 85,77 € balenie 69,27 € balenie 108,84 € balenie 51,12 €
45,09 € 28,59 € 28,59 € 23,09 € 18,14 € 17,04 €

Podnos hranatý
35x23.8x4.1 cm (d x š x v)
30045742
ks/bal. 3
balenie 62,01 €
20,67 €

VEGA
Melamínové podnosy Taylor
 · materiál: melamín vo výzore bridlice
 · v rôznych GN-veľkostiach
 · dlhotrvácne vďaka pevnosti a nárazuvzdornosti 
 · použiteľné pri teplotách od -30 °C do +70 °C  
 · stohovateľné 
 · vhodné do umývačky riadu
 · nepoužívajte nôž priamo na podnosoch
farba: biela

Podnos
53x32.5x2 cm (d x š x v) 32.5x26.5x2 cm (d x š x v) 53x16.2x2 cm (d x š x v) 39.7x16.2x2 cm (d x š x v) 32.5x17.6x2 cm (d x š x v) 26.5x16.2x2 cm (d x š x v)
GN 1/1 GN 1/2 GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30108012 30108011 30108003 30108009 30108004 30108007
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 65,98 € balenie 37,38 € balenie 37,38 € balenie 26,38 € balenie 26,38 € balenie 17,58 €
32,99 € 18,69 € 18,69 € 13,19 € 13,19 € 8,79 €

Melamínová séria  
Portage

ks od

318

Podnos  
Taylor
ks od

8,

79

Vo viacerých veľkostiach

Nárazuvzdorná

Stabilná a odolná

Nárazuvzdorné

Stabilné a odolné

Vo viacerých veľkostiach

Novinka
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VEGA
Melamínová séria Clawson
 · materiál: melamín s výzorom kameňa
 · dlhotrvácny a odolný
 · použiteľný pri teplotách od -30 °C do +70 °C
 · stohovateľný
 · vhodný do umývačky riadu

farba: šedá

Podnos s okrajom
53x32.5x2 cm (d x š x v) 32.5x26.5x2 cm (d x š x v) 53x16.2x2 cm (d x š x v) 39.7x16.2x2 cm (d x š x v) 32.5x17.6x2 cm (d x š x v) 26.5x16.2x2 cm (d x š x v)
GN 1/1 GN 1/2 GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30045650 30045649 30045654 30045651 30045653 30045652
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 128,67 € balenie 72,57 € balenie 85,77 € balenie 65,97 € balenie 95,64 € balenie 47,82 €
42,89 € 24,19 € 28,59 € 21,99 € 15,94 € 15,94 €

Podnos štvorcový Miska okrúhla Miska okrúhla
25x25x4.1 cm (d x š x v) 20x20x3.3 cm (d x š x v) 20.8x10 cm (Ø x v) 31.5x8 cm (Ø x v)
30045758 30045756 30045896 30045757
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 3
balenie 72,54 € balenie 51,42 € balenie 48,36 € balenie 75,87 €
12,09 € 8,57 € 12,09 € 25,29 €

Podnos s okrajom
53x16.2x2 cm (d x š x v) 39.7x16.2x2 cm (d x š x v) 32.5x17.6x2 cm (d x š x v) 26.5x16.2x2 cm (d x š x v)
GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30045716 30045715 30045723 30045722
ks/bal. 3 ks/bal. 3 ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 82,47 € balenie 65,97 € balenie 95,64 € balenie 47,82 €
27,49 € 21,99 € 15,94 € 15,94 €

VEGA
Melamínové podnosy Dearborn
 · materiál: melamín s výzorom porcelánu
 · v rôznych GN-veľkostiach
 · dlhotrvácne a odolné
 · použiteľné pri teplotách od -30 °C do +70 °C 
 · stohovateľné
 · vhodné do umývačky riadu
 · nepoužívajte nôž priamo na podnosoch
farba: tyrkysová

Podnos s okrajom
53x32.5x2 cm (d x š x v) 32.5x26.5x2 cm (d x š x v)
GN 1/1 GN 1/2
30045719 30045721
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 128,67 € balenie 72,57 €
42,89 € 24,19 €

Podnos  
Clawson

ks od

8 ,

57

Nárazuvzdorné

Stabilné a odolné

Vo viacerých veľkostiach

Podnos  
Dearborn

ks od

1594

Nárazuvzdorná

Stabilná a odolná

Vo viacerých veľkostiach
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Podnos s okrajom
29x18x4 cm (d x š x v) 34.5x22x2.8 cm (d x š x v)
30026477 30026465
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 72,54 € balenie 108,84 €
12,09 € 18,14 €

VEGA
Melamínová séria Brandon
 · materiál: melamín vo výzore mramoru
 · dlhotrvácny a odolný
 · použiteľný pri teplotách od –30 °C do +70 °C
 · stohovateľný
 · vhodný do umývačky riadu
farba: čierna

Podnos bez okraja
28.5x28x1 cm (d x š x v) 35x28.5x1 cm (d x š x v) 43x28.5x1 cm (d x š x v) 53x32x1 cm (d x š x v)
30026447 30026445 30026442 30026484
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 108,84 € balenie 151,74 € balenie 191,34 € balenie 112,17 €
18,14 € 25,29 € 31,89 € 37,39 €

Melamínová séria  
Brandon

ks od

604

VEGA
Melamínová séria Wayne
 · materiál: melamín
 · dlhotrvácny a odolný
 · použiteľný pri teplotách od –30 °C do +70 °C
 · stohovateľný
 · vhodný do umývačky riadu
farba: biela

Tanier
22.5x2.5 cm (Ø x v) 28x3 cm (Ø x v)
30108715 30108716
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 13,16 € balenie 17,56 €
3,29 € 4,39 €

Miska
14.8x7.3 cm (Ø x v)
30108714
ks/bal. 4
balenie 13,16 €
3,29 €

Hrnček
8.5x10.8 cm (Ø x v)
30108709
ks/bal. 4
balenie 17,56 €
4,39 €

Melamínová séria  
Wayne
ks od

329

MELAMÍN:
robustný, nárazuvzdorný a dlhotrvácny

Podnos štvorcový
15x15x1.5 cm (d x š x v) 22.5x22.5x2.5 cm (d x š x v)
30026489 30037051
ks/bal. 10 ks/bal. 6
balenie 60,40 € balenie 59,34 €
6,04 € 9,89 €

Podnos s rúčkou
31x19.5x1.5 cm (d x š x v) 36x25x1.5 cm (d x š x v)
30026466 30026463
ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 108,84 € balenie 75,87 €
18,14 € 25,29 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Nárazuvzdorná

Stabilná a odolná

Vo viacerých veľkostiach

Nárazuvzdorná

Stabilná a odolná

Novinka
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VEGA
Melamínová séria Grenada
 · materiál: melamín vo výzore dreva
 · dlhotrvácny a odolný
 · použiteľný pri teplotách od –30 °C do +70 °C
 · stohovateľný
 · vhodný do umývačky riadu

farba: hnedá akácia

Podnos bez okraja
28.5x28x1 cm (d x š x v) 35x28.5x1 cm (d x š x v) 43x28.5x1 cm (d x š x v) 53x32x1 cm (d x š x v)
30032992 30033001 30032995 30032997
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 108,84 € balenie 151,74 € balenie 191,34 € balenie 112,17 €
18,14 € 25,29 € 31,89 € 37,39 €

Podnos s okrajom
29x18x4 cm (d x š x v) 34.5x22x2.8 cm (d x š x v)
30032993 30032994
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 72,54 € balenie 108,84 €
12,09 € 18,14 €

Podnos štvorcový
15x15x1.5 cm (d x š x v) 22.5x22.5x2.5 cm (d x š x v)
30033005 30037049
ks/bal. 10 ks/bal. 6
balenie 60,40 € balenie 59,34 €
6,04 € 9,89 €

Podnos s rúčkou
30x19.5x1.5 cm (d x š x v) 36x25x1.5 cm (d x š x v)
30032999 30033000
ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 108,84 € balenie 75,87 €
18,14 € 25,29 €

 B
U

FE
T

Melamínová séria  
Grenada

ks od

604

VEGA
Melamínová séria Tupelo
 · materiál: melamín s výzorom dreva/mramoru
 · dlhotrvácny a odolný
 · použiteľný pri teplotách od –30 °C do +70 °C
 · stohovateľný
 · vhodný do umývačky riadu

farba: biela/hnedá

Podnos bez okraja
28.5x28x1 cm (d x š x v) 35x28x1 cm (d x š x v) 43x28.5x1 cm (d x š x v) 53x32x1 cm (d x š x v)
30026478 30026500 30026497 30026453
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 108,84 € balenie 151,74 € balenie 191,34 € balenie 112,17 €
18,14 € 25,29 € 31,89 € 37,39 €

Podnos s okrajom
29x18x4 cm (d x š x v) 34.5x22x2.8 cm (d x š x v)
30026448 30026446
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 73,20 € balenie 108,84 €
12,20 € 18,14 €

Podnos štvorcový
15x15x1.5 cm (d x š x v) 22.5x22.5x2.5 cm (d x š x v)
30026476 30037050
ks/bal. 10 ks/bal. 6
balenie 60,40 € balenie 58,68 €
6,04 € 9,78 €

Podnos s rúčkou
32x19.5x1.5 cm (d x š x v) 36x25x1.5 cm (d x š x v)
30026457 30026483
ks/bal. 6 ks/bal. 3
balenie 108,84 € balenie 75,87 €
18,14 € 25,29 €

Melamínová séria  
Tupelo
ks od

604

Nárazuvzdorná

Stabilná a odolná

Vo viacerých veľkostiach
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Cloche  
Hamilton

ks od

1869

Tortový podnos 
Gavia
ks iba

1979

VEGA
Sklenené Cloche Hamilton
Štýlové sklenené cloche v rôznych veľkostiach sa hodia k našim 
podnosom zo skla, porcelánu a melamínu.
materiál: krištáľové sklo, fúkané. Vhodné do umývačky riadu!
farba: priehľadná

18x14 cm (Ø x v) 27.5x22 cm (Ø x v) 29x23 cm (Ø x v)
10030073 10030074 10030075
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 28,59 € 34,09 €

29x33 cm (Ø x v)
10030069
ks/bal. 1
36,29 €

Cloche Cloche

VEGA
Cloche Loger
Jednoduché Cloche pre všestranné použitie. Vhodné do 
umývačky riadu!
materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10
farba: strieborná
26x16 cm (Ø x v)

VEGA
Tortový podnos Lana
Elegantný tortový podnos z porcelánu na nožičke
na prezentáciu zákuskov na bufete.
materiál: porcelán. Vhodný do umývačky riadu!
farba: biela
31.5x10 cm (Ø x v)

VEGA
Tortový podnos Eva
Bez nožičky. S dekoratívnym vintage-reliéfom na 
spodnej strane. Podnos dobre padne do ruky! Robustný 
a kvalitný.
materiál: sklo. Stohovateľný! Vhodný do umývačky riadu!
farba: priehľadná
33 cm (Ø)

VEGA
Tortový podnos Gavia
Tortový podnos z bieleho melamínu na torty, zákusky,
pečivo a iné sladkosti. Odolný voči nárazom a 
dlhotrvácny. Odolný teplotám od -30 °C do +70 °C.
materiál: melamín. Vhodný do umývačky riadu!
farba: biela
32.5x9 cm (Ø x v)

10044031
ks/bal. 1
34,09 €

10013936
ks/bal. 1
16,71 €

30045591
ks/bal. 1
12,42 €

30026493
ks/bal. 1
19,79 €

Nárazuvzdorný 
a dlhotrvácny: 
šetrí peniaze!

Krištáľové sklo

Fúkané
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Tortový podnos  
Nora
ks od

3409

VEGA
Sklenené Cloche Helina
Obzvlášť veľké Cloche, ktoré je vhodné na extra
veľké tortové podnosy. Vysoká priehľadnosť.
materiál: krištáľové sklo,  fúkané. Vhodné do umývačky 
riadu!
farba: priehľadná

VEGA
Tortové podnosy Nora
Extra veľké tortové podnosy, perfektne použiteľné
pod veľké torty. Vysoká priehľadnosť. Pri variantoch
s nožičkou extra stabilné prevedenie.
materiál: krištáľové sklo,  fúkané. Vhodné do umývačky 
riadu!
farba: priehľadná

VEGA
Vintage Cloche s podnosom Hilma
Dve časti, jedna cena: Cloche a podnos vo vintage štýle na 
prezentáciu cupcakes, muffinov alebo iných sladkostí na bufete. 
Kvalitné prevedenie, vysoká priehľadnosť.
materiál: krištáľové sklo, fúkané. Vhodné do umývačky riadu!
farba: priehľadná

32x24.5 cm (Ø x v) 34.5x26 cm (Ø x v)
30025723 30025722
ks/bal. 1 ks/bal. 1
38,49 € 43,99 €

33.5x7.5 cm (Ø x v) 38x15 cm (Ø x v)
30025744 30025745
ks/bal. 1 ks/bal. 1
34,09 € 36,29 €

25x18 cm (Ø x v) 30x21.5 cm (Ø x v)
30025718 30025717
ks/bal. 1 ks/bal. 1
35,19 € 39,59 €

Cloche Tortový podnos na nožičkeCloche Tortový podnos

VEGA
Mini Cloche Lea
Mini Cloche s pasujúcim tanierom na 
prezentáciu malých cupcakes a dezertov.
materiál: sklo. Vhodné do umývačky riadu!
farba: priehľadná
15x10 cm (Ø x v)

VEGA
Cloche s podnosom Marilia
Tortový podnos na nožičke a sklenené Cloche, oba z krištáľového 
skla v praktickom sete.
materiál: krištáľové sklo, fúkané. Vhodné do umývačky riadu!
farba: priehľadná
28x30 cm (Ø x v)

30026461
ks/bal. 1
15,17 €

10097764
ks/bal. 1
43,99 €

38x26 cm (Ø x v)
30026045
ks/bal. 1
49,49 €

40x4 cm (Ø x v)
30025751
ks/bal. 1
42,89 €

Krištáľové sklo

Fúkané

Krištáľové sklo

Fúkané

Krištáľové sklo

Fúkané

Krištáľové sklo

Fúkané
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Nárezová vidlička Chafingová lyžica Chafingová lyžica dierovaná
10028009 10028004 10028003
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,18 € 8,46 € 8,46 €

Dressingová naberačka Vidlica na mäso Obracačka Šalátové kliešte
10028001 10028008 10028006 10028010
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,34 € 7,58 € 8,79 € 13,96 €

Naberačka na omáčky Servírovacia lyžica Naberačka na polievku Tortová naberačka
10028000 10028005 10028002 10028007
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,26 € 8,79 € 10,88 € 6,37 €

VEGA 
Sklenené misky Lou
 · materiál: robustné a odolné tvrdené 
sklo
 · stohovateľné
 · vhodné do umývačky riadu
 · možnosť potlače
farba: priehľadná

VEGA 
Misky Vira
 · materiál: sklo, stabilné a odolné 
 · moderné misky s nepravidelným okrajom
 · vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej 
rúry
 · stohovateľné
farba: priehľadná

VEGA 
Sklenené misky Milena
 · materiál: sklo, stabilné a odolné
 · vhodné do umývačky riadu
 · kvalitné a stabilné misky
farba: priehľadná

VEGA
Sklenené misky Girona
 · materiál: borosilikátové sklo, odolné voči teplotným šokom
 · vhodné do umývačky riadu
 · vhodné do rúry, mikrovlnnej rúry i mrazničky

farba: priehľadná

VEGA
Servírovací príbor Carving
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez 
oceľ 18/10, vysoko leštená
 · nadčasový tvar bez hákov na zavesenie
 · hrúbka materiálu 3 mm, okrem tortovej 
naberačky a nárezovej vidličky - 2 mm
 · vhodné do umývačky riadu
farba: strieborná

6x2.2 cm (Ø x v) 7.5x3.2 cm (Ø x v) 10x4.2 cm (Ø x v) 12x5.2 cm (Ø x v) 14x6.2 cm (Ø x v) 17x7.5 cm (Ø x v) 20x8.7 cm (Ø x v) 23x9.5 cm (Ø x v) 26x10.5 cm (Ø x v)
35 ml 75 ml 240 ml 385 ml 625 ml 1100 ml 1800 ml 2900 ml 4300 ml
10039323 10039324 10039325 10039326 10039327 10039328 10039329 10039330 10039331
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 4,56 € balenie 5,22 € balenie 5,88 € balenie 6,54 € balenie 9,18 € balenie 11,82 € balenie 17,10 € balenie 20,40 € balenie 30,30 €
0,76 € 0,87 € 0,98 € 1,09 € 1,53 € 1,97 € 2,85 € 3,40 € 5,05 €

APS
Ochranný poklop 
Lou s výrezom
 · materiál: akryl s chrómovou 
úchytkou
 · nevhodný do umývačky riadu
farba: priehľadná

14.5 cm (Ø) 23.5 cm (Ø)
10040326 10040327
ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,94 € 17,04 €

9.5x5 cm (Ø x v) 12x6 cm (Ø x v)
220 ml 300 ml
10030151 10029842
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 7,20 € balenie 7,86 €
1,20 € 1,31 €

11.5x7 cm (Ø x v) 15x9 cm (Ø x v) 18.5x11 cm (Ø x v) 22x13 cm (Ø x v)
420 ml 1000 ml 1900 ml 3300 ml
10029821 10029822 10029823 10029824
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 15,78 € balenie 18,42 € balenie 22,38 € balenie 32,28 €
2,63 € 3,07 € 3,73 € 5,38 €

13.5x7 cm (Ø x v) 20x9 cm (Ø x v)
550 ml 1500 ml
30045622 30045619
ks/bal. 6 ks/bal. 1
balenie 27,00 €
4,50 € 9,12 €

Bez vzoru, moderný dizajn

Borosilikátové sklo

Sklenená miska  
Lou

ks od

076

Sklenená miska  
Girona
ks od

263
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VEGA 
Misky Galway
Stohovateľné! Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
materiál: porcelán
farba: biela

VEGA 
Misky Base kónické
Kónické porcelánové misky. Vhodné do mikrovlnnej rúry a do umývačky riadu. 
farba: biela

VEGA 
Misky  
Melbourne
Štvorcové misky, vhodné 
na každý bufet. Vhodné 
do umývačky riadu a do 
mikrovlnnej rúry!
materiál: porcelán
farba: biela

VEGA 
Misky Bevel
Moderné misky so skoseným okrajom. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry!
materiál: porcelán
farba: biela

VEGA 
Misky Ovalize
farba: biela

VEGA 
Misky Base
farba: biela

VEGA 
Misky Bali
farba: biela

VEGA 
Misky Amsterdam
Stabilná kvalita. Vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej 
rúry!
materiál: porcelán
farba: biela

Miska okrúhla
10.3x6 cm (Ø x v)
300 ml
10082980
ks/bal. 4
balenie 10,52 €
2,63 €

Miska
12x12x6.5 cm 
(d x š x v)
490 ml
10011659
ks/bal. 6
balenie 48,78 €
8,13 €

20.5x16x7.5 cm 
(d x š x v)

26x20.8x9 cm 
(d x š x v)

31x25x11.2 cm 
(d x š x v)

500 ml 1000 ml 1800 ml
10012306 10012305 10012304
ks/bal. 4 ks/bal. 3 ks/bal. 2
balenie 29,00 € balenie 35,94 € balenie 31,22 €
7,25 € 11,98 € 15,61 €

16x6 cm (Ø x v) 19.5x7 cm (Ø x v) 23x8.5 cm (Ø x v) 25.5x10 cm (Ø x v)
600 ml 1000 ml 1700 ml 2600 ml
30108163 30108164 30108166 30108165
ks/bal. 6 ks/bal. 4 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 32,94 € balenie 23,72 € balenie 13,18 € balenie 15,38 €
5,49 € 5,93 € 6,59 € 7,69 €

Miska
16x5.3 cm (Ø x v) 22x10 cm (Ø x v) 27.5x12 cm (Ø x v)
550 ml 2000 ml 4000 ml
10013864 10013865 10013866
ks/bal. 6 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 39,54 € balenie 25,50 € balenie 40,46 €
6,59 € 12,75 € 20,23 €

8.5x8.5x4.5 cm 
(d x š x v)

11x11x5.5 cm 
(d x š x v)

14.5x14.5x7 cm 
(d x š x v)

18x18x9 cm 
(d x š x v)

150 ml 340 ml 650 ml 1500 ml
10010700 10010701 10010702 10010703
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 11,82 € balenie 21,06 € balenie 27,00 € balenie 25,92 €
1,97 € 3,51 € 4,50 € 6,48 €

18.5x18.5x4 cm (d x š x v) 22.5x22.5x8.2 cm (d x š x v)
770 ml 1800 ml
10012196 10013711
ks/bal. 6 ks/bal. 2
balenie 52,74 € balenie 26,82 €
8,79 € 13,41 €

17x8 cm (Ø x v) 21x11 cm (Ø x v) 23x12.5 cm (Ø x v) 27x15 cm (Ø x v)
250 ml 800 ml 1300 ml 2000 ml
10010322 30040042 10010324 10010325
ks/bal. 6 ks/bal. 3 ks/bal. 4 ks/bal. 2
balenie 43,50 € balenie 29,01 € balenie 57,16 € balenie 43,10 €
7,25 € 9,67 € 14,29 € 21,55 €

VEGA 
Misky Jalon
Bufetové misky v rôznych 
veľkostiach. Stohovateľné! 
Vhodné do umývačky riadu a 
do mikrovlnnej rúry!
materiál: porcelán 
farba: biela

20x7.5 cm (Ø x v) 25x9.5 cm (Ø x v) 30x11.5 cm (Ø x v)
1500 ml 2900 ml 4900 ml
30046355 30046356 30046357
ks/bal. 4 ks/bal. 3 ks/bal. 2
balenie 33,40 € balenie 32,31 € balenie 31,22 €
8,35 € 10,77 € 15,61 €

Veľmi stabilné

Miska okrúhla
18x7 cm (Ø x v) 22x8 cm (Ø x v)
1300 ml 2000 ml
10082981 10082982
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 9,44 € balenie 11,64 €
4,72 € 5,82 €

Miska
19x19x10 cm 
(d x š x v)

26x26x10 cm 
(d x š x v)

1800 ml 3300 ml
10011658 10011657
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 64,62 € balenie 110,16 €
10,77 € 18,36 €

Misky
12x7.5 cm (Ø x v)
480 ml
10013863
ks/bal. 6
balenie 30,96 €
5,16 €
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VEGA
Stojany Trinita
 · materiál: masívne drevo olejované alebo lakované
 · ideálne riešenie na raňajkový bufet, napríklad na cereálie alebo pečivo, ale aj na šaláty a iné 
prílohy
 · dekoratívne a miesto šetriace
 · dajú sa jednoducho zložiť povytiahnutím nerezovej tyče
 · tri výrezy sú opatrené silikónom, ktorý garantuje pevné držanie misiek, vhodné pre misky s Ø 
23 cm

Stojan
dub vintage biela
66.4x25.5x43.2 cm (d x š x v) 66.4x25.5x43.2 cm (d x š x v)
10030256 30025098
ks/bal. 1 ks/bal. 1
85,79 € 73,69 €

Miska (sklo)
priehľadná
23x9.5 cm (Ø x v)
10039330
ks/bal. 6
balenie 20,40 €
3,40 €

Miska (melamín)
čierna biela
23x10 cm (Ø x v) 23x10 cm (Ø x v)
30033026 10049756
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,23 € 9,23 €

Miska (oceľ 18/8)
strieborná
23x10.5 cm (Ø x v)
10006145
ks/bal. 1
23,09 €

Stojan  
Trinita
ks od

73,

69

VEGA
Bufetové kocky Khartum
 · materiál: olejované dýhované drevo, dub
 · prezentačné kocky v 4 veľkostiach
 · šetria miesto vďaka stohovaniu do seba
 · rozmery jednotlivých kociek (š x v x h): 20.0x20.0x20.0 cm, 17.7x17.7x17.7 cm, 
15.3x15.3x15.3 cm, 12.9x12.9x12.9 cm
 · nevhodné do umývačky riadu

Bufetové kocky
dub
20x20x20 cm 
(d x š x v)
30001442
ks/bal. 1
98,99 €

Bufetové kocky 
Khartum

set iba

9899 Do seba 
stohovateľné

Sklápací
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Bufetový systém Holma
 · materiál: dub, orech alebo lakovaná breza
 · multifunkčný alebo variabilný
 · kombinovateľný s nerezovými doplnkami
 · drevené časti: nevhodné do umývačky riadu
 · nerezové časti: vhodné do umývačky riadu

Malá kocka
dub orech vintage biela
30x30x30 cm (š x v x h) 30x30x30 cm (š x v x h) 30x30x30 cm (š x v x h)
10051042 10051044 30014096
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
104,49 € 119,90 € 85,79 €

Veľká kocka
dub orech vintage biela
45x45x30 cm (š x v x h) 45x45x30 cm (š x v x h) 45x45x30 cm (š x v x h)
10051043 10051045 30014097
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
141,90 € 163,90 € 109,99 €

Most
strieborný
90.25x12x30 cm (š x v x h)
10051046
ks/bal. 1
61,59 €

Most
strieborný
35x4x15 cm (š x v x h)
10051047
ks/bal. 1
18,14 €

VEGA
Koše Mana
 · materiál: masívne dubové drevo
 · kvalitné koše na pečivo a bagety
 · vyklopiteľná lišta pre jednoduché odstraňovanie   
nadrobeného pečiva
 · nevhodné do umývačky riadu

farba:  dub

Kôš na bagety
dub
24x24x45 cm (d x š x v)
10040114
ks/bal. 1
85,79 €

Kôš na pečivo
dub
50x50x20 cm (d x š x v)
10040115
ks/bal. 1
109,99 €

Bufetová kocka  
Holma
ks od

8579

Kôš  
Mana
ks od

8579

Príklady použitia

Malá kocka

Veľká kocka

Vyklopiteľná lišta
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Všestrannosť
ŠTÝLOVEJ
ČIERNEJ

Perfektne aranžovateľná a univer-
zálne použiteľná: Ako transportný 
box, na servírovanie alebo ako ko-
šík na pečivo, túto debničku naozaj 
využijete.

 vhodná pre styk s 
potravinami  všestranne použiteľná

aj v praktických 
GN veľkostiach

VEGA
Debničky Wantage
 · materiál: masívny dub alebo lakovaná akácia
 · použiteľné ako košíky na pečivo, prezentačné boxy, 
univerzálne podnosy alebo aj stojany na mlynčeky
 · vhodné pre styk s potravinami
 · od výšky 18 cm doručíme rozložené ( jednoduchá 
montáž)
 · dostupné aj v GN veľkostiach
 · otierateľné vlhkou utierkou, nevhodné do umývačky 
riadu

dub čierny
55.2x34.7x10 cm  
(d x š x v)
30108433
ks/bal. 1
71,49 €

Debnička s rúčkou

dub čierny dub čierny
15x10x8 cm  
(d x š x v)

20x15x10 cm  
(d x š x v)

30108434 30108432
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 27,49 €

Debnička bez rúčky Podnos

dub čierny dub čierny
25x18x3 cm  
(d x š x v)

38x27x3.5 cm  
(d x š x v)

30108435 30108436
ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 49,49 €

Novinka

NÁŠ

tip
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Podnosy a gastro nádoby Alessia str. 169

Debnička s rúčkou
dub

28.3x34.7x10 cm 
(d x š x v)

28.3x34.7x15 cm 
(d x š x v)

30x25x18 cm (d 
x š x v)

55.2x34.7x10 cm 
(d x š x v)

55.2x34.7x15 cm 
(d x š x v)

60x40x20 cm 
(d x š x v)

30043559 30043555 30043553 30043557 30043554 30043558
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
35,19 € 37,39 € 31,89 € 49,49 € 54,99 € 65,99 €

Debnička s rúčkou
hnedá akácia

28.3x34.7x10 cm 
(d x š x v)

28.3x34.7x15 cm 
(d x š x v)

30x25x18 cm 
(d x š x v)

55.2x34.7x10 cm 
(d x š x v)

55.2x34.7x15 cm 
(d x š x v)

60x40x20 cm 
(d x š x v)

30043570 30043571 10009352 30002413 10009351 10009350
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
59,39 € 61,59 € 49,49 € 71,49 € 73,69 € 97,89 €

Debnička bez rúčky
 
hnedá akácia

Debnička bez rúčky  
s predelením
dub

Debnička bez rúčky  
s predelením
hnedá akácia

15x10x8 cm  
(d x š x v)

20x15x10 cm  
(d x š x v)

30x18x18 cm  
(d x š x v)

35x15x10 cm  
(d x š x v)

30043562 30043563 30043566 30043564
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,09 € 15,94 € 29,69 € 21,99 €

35x15x10 cm  
(d x š x v)
30043572
ks/bal. 1
42,89 €

35x15x10 cm  
(d x š x v)
30043565
ks/bal. 1
29,69 €

25x18x3 cm  
(d x š x v)

38x27x3.5 cm  
(d x š x v)

30043588 30043587
ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,09 € 21,88 €

Podnos 

hnedá akácia

15x10x8 cm  
(d x š x v)

20x15x10 cm  
(d x š x v)

30x18x18 cm  
(d x š x v)

35x15x10 cm  
(d x š x v)

10009356 10009355 10009353 10009354
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,14 € 25,29 € 42,89 € 37,39 €

Debnička  
bez rúčky
dub

25x18x3 cm  
(d x š x v)

38x27x3.5 cm  
(d x š x v)

30043573 10009357
ks/bal. 1  ks/bal. 1
25,29 € 49,49 €

Podnos

dub
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PULSIVA
Izolačná kanvica Basic Pro
 · materiál: chróm-niklová nerez oceľ 18/10
 · ovládanie jednou rukou, so sklenenou 
násadkou 
 · nevhodná do umývačky riadu, umývajte 
len čistou vodou 
 · kapacita: 1,0 l

Farba: strieborná/čierna
16.5x27 cm (Ø x v)

PULSIVA
Izolačná kanvica Basic 
 · izolačná kanvica z 
nehrdzavejúcej ocele 
 · so stabilnou nerezovou násadkou 
a umelohmotnou vrchnou časťou 
s ovládaním jednou rukou 
 · ideálna na stoly
 · nevhodná do umývačky riadu, 
umývajte len čistou vodou
 · kapacita: 0.5 l

Farba: strieborná
 10x19.5 cm (Ø x v)

VEGA
Izolačná kanvica Rita 
 · materiál: chróm-niklová nerez oceľ 18/10 s 
dvojstennou izoláciou
 · izolačná kanvica s nerezovou násadkou
 · nevhodná do umývačky riadu, umývajte len 
čistou vodou
 · kapacita: 1.0 alebo 2.0 l
Farba: strieborná

VEGA
Izolačná kanvica Gerro 
 · materiál: chróm-niklová nerez oceľ 18/10 s 
dvojstennou izoláciou
 · dlhotrvácna
 · klasický dizajn 
 · nevhodná do umývačky riadu, umývajte len čistou 
vodou
 · kapacita: 1.0 l alebo 1.5 l

Farba: strieborná

30014276
ks/bal. 1
10,99 €

20071058
ks/bal. 1
8,57 €

13.6x19.5 cm (Ø x v) 13.6x23.5 cm (Ø x v)
1 l 1.5 l
10008926 10008927
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 31,89 €

14.1x18 cm (Ø x v) 14.1x25.4 cm (Ø x v)
1 l 2 l
10049324 10049013
ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,09 € 25,29 €

Vo viacerých veľkostiach

Dvojstenná

Dvojstenná

Ovládanie jednou rukou

Izolačná kanvica Thermoboy 
Thermoboy - izolačná kanvica od Helios má santoprénové tesnenie a je preto vhodná aj do priemyselných umývačiek riadu 
do 95°C. Vďaka tomu je vhodná do gastronomického priemyslu, ako aj do nemocničného priestoru. Táto izolačná kanvica 
má robustný kryt z vysoko lesklého tvrdého plastu a odklápacie veko, ktoré umožňuje ovládanie jednou rukou.
* počet šálok: 2,5 alebo 5
* záručná doba pre udržiavanie tepla izolačnej násadky: 5 rokov
* pokles tepla po 6 hodinách: 60° C / 65° C
* vákuovo stabilná sklenená násadka
* vhodná do umývačky riadu

Nerezová izolačná 
kanvica Supreme 
Helios nerezová izolačná kanvica s 
ovládaním pomocou jednej ruky. Výlevka 
a rúčka sú pochrómované. Telo kanvice je 
matné. Profesionálne vyhotovenie. Veľmi 
dobré udržiavanie tepla vďaka dvojvrstvovej 
nerezovej násadke. Kanvica je vhodná do 
umývačky riadu a je odolná.

béžová béžová modrá modrá červená červená biela biela
16.7 cm (v) 19.6 cm (v) 16.7 cm (v) 19.6 cm (v) 16.7 cm (v) 19.6 cm (v) 16.7 cm (v) 19.6 cm (v)
0.3 l 0.6 l 0.3 l 0.6 l 0.3 l 0.6 l 0.3 l 0.6 l
30069339 30069324 30069359 30069374 30069329 30069344 30069410 30069428
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 14,84 € 14,29 € 14,84 € 14,29 € 14,84 € 14,29 € 14,84 €

16.2 cm (v) 19.2 cm (v) 22.4 cm (v)
0.6 l 1 l 1.5 l
30069485 30069477 30069348
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
48,39 € 50,59 € 54,99 €

Nerezová izolačná kanvica  
Meeting 
Helios nerezová izolačná kanvica s otočným uzáverom. 
Výlevka a rúčka sú pochrómované. Telo kanvice 
je matné. Profesionálne vyhotovenie. Veľmi dobré 
udržiavanie tepla vďaka dvojvrstvovej nerezovej 
násadke. Kanvica je vhodná do umývačky riadu a je 
odolná.

15.7 cm (v) 20.4 cm (v) 26.5 cm (v)
0.6 l 1 l 1.5 l
30069315 30069205 30069378
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
42,89 € 46,19 € 49,49 €

Novinka

NovinkaNovinka

Horúce aj studené
Izolačné kanvice od spoločnosti Helios sú už viac ako 100 rokov spoľahlivým 
partnerom. Či už horúca káva alebo ľadový čaj, kanvice sú  kvalitné a 
funkčné.

pre

PARTNERSKÁ 
ZNAČKA
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Izolačná kanvica Asotis 
 · materiál: oceľ
 · so sklenenou násadkou, umývajte len 
čistou vodou
 · nevhodná do umývačky riadu
 · kapacita: 1.0 l

Farba: medená
14x26 cm (Ø x v)

VEGA
Izolačná kanvica Izoterma 
 · praktická izolačná kanvica
 · ovládanie jednou rukou, silikónová rúčka a 
silikónová spodná časť pre bezpečné uloženie
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0
 · nevhodná do umývačky riadu, umývajte len čistou 
vodou
 · možnosť personalizácie

Farba: antracitová

10008924
ks/bal. 1
37,39 €

13.7x26.5 cm (Ø x v) 14.8x29.5 cm (Ø x v)
1 l 1.5 l
10006284 10006285
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 42,89 €

Ovládanie jednou rukouDvojstenná

Ovládanie jednou rukou

VEGA
Pumpovacia kanvica Lomé 
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0
 · s otočným podstavcom a blokovateľným 
pumpovacím mechanizmom
 · dvojstenná izolácia
 · udržiava teplotu od 60 do 70 stupňov až po 
dobu 6 hodín
 · nevhodná do umývačky riadu, umývajte len 
čistou vodou
 · vhodná pre styk s potravinami

Farba: strieborná

17x34 cm (Ø x v) 17x38 cm (Ø x v) 17x43 cm (Ø x v)
3 l 4 l 5 l
30045339 30045340 30045341
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 37,39 € 42,89 €

Dvojstenná

Pumpovacia

Vo viacerých 
veľkostiach

modrá modrá modrá modrá
19.1 cm (v) 22.3 cm (v) 25.1 cm (v) 27.9 cm (v)
30069439 30069460 30069271 30069489
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

hnedá hnedá hnedá hnedá
19.1 cm (v) 22.3 cm (v) 25.1 cm (v) 27.9 cm (v)
30069327 30069490 30069479 30069333
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

vanilková vanilková vanilková vanilková
19.1 cm (v) 22.3 cm (v) 25.1 cm (v) 27.9 cm (v)
30069265 30069283 30069299 30069318
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

kiwi kiwi kiwi kiwi
19.1 cm (v) 22.3 cm (v) 25.1 cm (v) 27.9 cm (v)
30069274 30069496 30069340 30069317
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

červená červená červená červená
19.1 cm (v) 22.3 cm (v) 25.1 cm (v) 27.9 cm (v)
30069350 30069368 30069386 30069416
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

biela biela biela biela
19.1 cm (v) 22.3 cm (v) 25.1 cm (v) 27.9 cm (v)
30069351 30069366 30069209 30069466
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

čierna čierna čierna čierna
19.1 cm (v) 22.3 cm (v) 25.1 cm (v) 27.9 cm (v)
30069288 30069296 30069381 30069330
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

Izolačná kanvica Wave 
Helios umelohmotná izolačná kanvica s ergonomickým uzáverom.
Profesionálne vyhotovenie. Veľmi dobré udržiavanie tepla vďaka vákuovanej a 
striebrenej Q100 sklenenej násadke. Kanvica je vďaka santoprénovému tesneniu 
vhodná do umývačky riadu.

Izolačná kanvica Wash Pro 
* vhodné do umývačky riadu, profesionálna
* počet šálok: 8
* ovládanie jednou rukou: nie
* nárazuvzdorná: nie
* držanie tepla po 6h DIN EN 12546-1: 66° C
* záručná doba pre udržiavanie tepla izolačnej násadky: 5 rokov

Model Wash Pro je vylepšením úspešného modelu Wash. Izolačná kanvica má 
santoprénové tesnenie a je preto vhodná aj do priemyselných umývačiek riadu do 95°C.
Izolačná násadka z vákuovo stabilného skla pre dlhodobé držanie teploty nápojov. Veľkou 
výhodou modelu Wash Pro je extra veľký plniaci otvor, prispôsobená rúčka a jednoduché 
čistenie.
19.1 cm (v)
1 l

Izolačná kanvica Wash
* vhodné do umývačky riadu, profesionálna
* počet šálok: 8
* ovládanie jednou rukou: nie
* nárazuvzdorná: nie
* držanie tepla po 6h DIN EN 12546-1: 75° C
* záručná doba pre udržiavanie tepla izolačnej násadky: 5 rokov

Izolačná kanvica Wash od Helios je umelohmotná izolačná kanvica v profesionálnom vyhotovení 
s ergonomickým uzáverom. Vákuovaná a striebrená Q100 sklenená násadka sa postará o 
optimálne držanie tepla. Izolačná kanvica je vďaka santoprénovému tesneniu vhodná do 
umývačky riadu. Ideálna do veľkých kuchýň, hotelov, reštaurácií, nemocníc a domovov pre 
seniorov.
23.8 cm (v)
1 l

modrá šedá červená čierna vanilková biela
30069408 30069415 30069326 30069319 30069235 30069414
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,39 € 15,39 € 15,39 € 15,39 € 15,39 € 15,39 €

modrá biela
30069290 30069491
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 18,69 €

NovinkaNovinka

Novinka
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VEGA
Chafing Niles
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/5, vysoko leštená
 · stabilný a kvalitne spracovaný
 · s držadlom na vrchnák
 · s objemovou stupnicou základnej vane
 · súčasť dodávky: rám, vrchnák, základná vaňa, 2 držiaky na pastu,                                       
1/1 GN-nádoba hlboká 65 mm, kompletne zmontovaný
 · možné delenie: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN alebo 3x 1/3 GN do hĺbky 65 mm 
 · možnosť doobjednať elektrický ohrev Novi
 · gastro nádoba a základná vaňa sú vhodné do umývačky riadu

64x35x34 cm (š x h x v)
 hranatý
9 l
30047237
ks/bal. 1
141,90 €

VEGA
Chafing Berkley
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/5, vysoko leštená
 · stabilný a kvalitne spracovaný
 · s objemovou stupnicou základnej vane
 · súčasť dodávky: rám, rolltop vrchnák, základná vaňa, 2 držiaky na pastu,                                 
1/1 GN-nádoba hlboká 65 mm, kompletne zmontovaný
 · možné delenie chafing 1/1 GN: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN alebo 3x 1/3 GN do hĺbky 65 mm
 · možné delenie chafing 1/2 GN: 1x 1/2 GN alebo 2x 1/4 do hĺbky 65 mm 
 · možnosť doobjednať elektrický ohrev Novi
 · gastro nádoba a základná vaňa sú vhodné do umývačky riadu

37.5x37.1x37.4 cm (š x h x v) 63.5x35.5x37 cm (š x h x v)
GN 1/2 GN 1/1
 hranatý hranatý
4.5 l 9 l
30047239 30047238
ks/bal. 1 ks/bal. 1
141,90 € 240,90 €

VEGA
Chafing Tacoma
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0
 · vrátane 1/1 gastro nádoby 65 mm hlbokej, s vrchnákom a 2 držiakmi na pasty
 · možné delenie aj 2x 1/2 GN alebo 3x 1/3 GN do hĺbky 65 mm 
 · gastro nádoba a vaňa na vodu sú vhodné do umývačky riadu 
 · doručíme zmontovaný

55x35x32 cm (š x h x v)
 hranatý
9 l
10080109
ks/bal. 1
73,69 €

VEGA
Chafing Westland
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/5, vysoko leštená
 · stabilný a kvalitne spracovaný
 · s objemovou stupnicou základnej vane
 · odnímateľný pántový vrchnák pre jednoduché otváranie a čistenie
 · súčasť dodávky: rám, pántový vrchnák, základná vaňa, 2 držiaky na pastu, 1/1 GN-nádoba 
hlboká 65 mm, kompletne zmontovaný
 · možné delenie: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN alebo 3x 1/3 GN do hĺbky 65 mm 
 · možnosť doobjednať elektrický ohrev Novi
 · gastro nádoba a vaňa na vodu sú vhodné do umývačky riadu

67x38.5x29 cm (š x h x v)
 hranatý
9 l
30047271
ks/bal. 1
163,90 €

Chafing  
Westland

ks iba

16390

Chafing  
Tacoma

ks iba

7369

Chafing  
Niles
ks iba

14190

Chafing  
Berkley

ks od

14190
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VEGA
Chafing Grandville
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10, vysoko leštená
 · stabilný a kvalitne spracovaný
 · s objemovou stupnicou základnej vane
 · pomalé zatváranie vrchnáka
 · vrchnák sklopný do 180°
 · možné delenie hranatého chafingu: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN alebo 3x 1/3 GN
 · hĺbka do max. 65 mm
 · doručíme zmontovaný, s 2 držiakmi na pastu pri hranatom modeli, s 1 držiakom pri okrúhlom 
modeli
 · možnosť doobjednať elektrický ohrev Novi
 · gastro nádoba a základná vaňa sú vhodné do umývačky riadu

52x54x46 cm (š x h x v)
 okrúhly
7.5 l
30047275
ks/bal. 1
482,90 €

66x48x42 cm (š x h x v)
 hranatý
9 l
30047273
ks/bal. 1
548,90 €

Chafing 
Grandville

ks od

48290

VEGA
Elektrický ohrev Novi
 · materiál: hliník
 · vhodný pre chafingy Grandville, Niles, 
Berkley a Westland
 · nastaviteľná teplota ohrevu
 · 2 roky záruka

21.5x20x1.5 cm (d x š x v) 25x20x1.5 cm (d x š x v)
  GN 1/2   GN 1/1
  500 W / 230 V   700 W / 230 V
30054823 30047240
ks/bal. 1 ks/bal. 1
130,90 € 141,90 €

Elektrický ohrev  
Novi
ks od

13090

VEGA
Horiaca pasta
 · neodmysliteľná súčasť chafingu
 · do 80 °C
 · 200-g dóza vydrží cca. 2 hodiny

VEGA
Náhradný držiak na pasty
 · náhradný držiak na horiace pasty
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0
 · vhodný pre všetky chafingy

VEGA
Plniaca fľaša k 
chafingom
 · umelohmotná fľaša s tekutinou 
do chafingov. S praktickým 
bezpečnostným uzáverom.Horiaca pasta

  200 g
10009331
ks/bal. 1
0,87 €

Horiaca pasta 48ks balenie
  200 g
10009330
ks/bal. 48
balenie 41,76 €
0,87 €

8.9x9 cm (Ø x v)
10080447
ks/bal. 1
5,38 €

   1000 ml
10009332
ks/bal. 3
balenie 11,52 €
3,84 €

Horiaca pasta
ks iba

087
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VEGA
Chafing Fenton
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10, vysoko leštená
 · stabilné a kvalitné spracovanie
 · chafing so sendvičovým dnom, spätným systémom kondenzovanej vody, označením maximálneho objemu v základnej vani                          
a odnímateľným vrchnákom
 · vrchnák s hydraulickým kĺbom a sklenenou vložkou
 · súčasť dodávky: základná vaňa so sendvičovým dnom, vrchnák s hydraulickým kĺbom, gastro nádoba 1/1, 2/3 alebo okrúhla nádoba, 
držiak na pasty: 2x pri veľkosti 1/1 GN alebo 1x pri veľkosti 2/3 GN a okrúhlom chafingu
 · možné delenie chafingu 1/1 GN: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN alebo 3x 1/3 GN do hĺbky 65 mm
 · možné delenie chafingu 2/3 GN: 1x 2/3 GN alebo 2x 1/3 GN do hĺbky 65 mm
 · pasujúci ohrev: Midland objednajte si hneď k chafingu
 · gastro nádoby sú vhodné do umývačky riadu
 · doručíme zmontovaný
 · stohovateľný a vhodný pre styk s potravinami

Chafing GN 1/1
58x48x16 cm (š x h x v)
9 l
30047248
ks/bal. 1
537,90 €

Chafing GN 2/3
41x48x16 cm (š x h x v)
6 l
30047249
ks/bal. 1
482,90 €

Chafing okrúhly
44x54x16 cm (š x h x v)
6 l
30047252
ks/bal. 1
427,90 €

Rám pre chafing GN 1/1
67x38x24 cm (š x h x v)
30047254
ks/bal. 1
174,90 €

Rám pre chafing GN 2/3
49x38x24 cm (š x h x v)
30047255
ks/bal. 1
174,90 €

Rám pre Chafing okrúhly
44x44x24 cm (š x h x v)
30047251
ks/bal. 1
163,90 €

22x4 cm (Ø x v)
  500 W / 230 V
30047253
ks/bal. 1
130,90 €

VEGA
Elektrický ohrev   Midland
 · materiál: hliník
 · ohrev pre chafing Fenton
 · nastaviteľný výkon ohrevu
 · 2 roky záruka

10x15x6 cm (d x š x v)
10070414
ks/bal. 5
balenie 18,65 €
3,73 €

VEGA
Bufetová tabuľka
 · z umelej hmoty
farba: biela

30047248 + 
30047254

30047249 + 
30047255

30047252 + 
30047251

Chafing  
Fenton
ks od

591,

80

Jemné zatváranie bez hluku

S vrchnákom

Nastaviteľný 
výkon ohrevu

 Stohovateľný

 Chafing je použiteľný 
aj bez rámu

 Optimálny rozvod tepla 
vďaka sendvičovému dnu

Dvojitý zásobník na müsli Fundale GN 1/1 str. 161
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VEGA
Bufetové stojany a tabuľka Dorrea
 · materiál: brúsená nerez oceľ 18/0 s hliníkovou nožičkou
 · odnímateľnú akrylovú tabuľku je potrebné objednať zvlášť 
 · tabuľka drží vďaka magnetom na zadnej strane 
 · na popis môžete použiť naše VEGA fixky
 · tabuľka sa jednoducho čistí pomocou vlhkej handričky

Akrylová tabuľka 5 cm
čierna
9x5 cm (d x š)
10027974
ks/bal. 1
1,42 €

Bufetový stojan
5x24 cm (š x v) 6x45 cm (š x v)
10027971 10027970
ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,79 € 28,59 €

Bufetový stojan  
Dorrea
ks od

1979

Akrylová tabuľka  
Dorrea
ks iba

142

VEGA
Melamínové gastro-nádoby GN 3/6
 · materiál: melamín
 · v špeciálnom tvare
 · v bielej a čiernej farbe
 · vhodné pre naše bufetové systémy
 · podľa noriem
 · použiteľné pri teplotách od -30 °C do +70 °C
 · odolné
 · stohovateľné
 · vhodné do umývačky  
riadu

Gastro-nádoba GN 3/6
čierna biela
35.3x32.5x6.5 cm (d x š x h) 35.3x32.5x6.5 cm (d x š x h)
30045415 30045416
ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 25,29 €

Gastro-nádoba 1/1
béžová šedá tyrkysová biela
53x32.5x2.5 cm 
(d x š x h)

53x32.5x2.5 cm 
(d x š x h)

53x32.5x2.5 cm 
(d x š x h)

53x32.5x2.5 cm 
(d x š x h)

30037248 30037243 30037245 30037241
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
67,09 € 67,09 € 67,09 € 57,19 €

VEGA
Prezentačné podnosy a gastro-nádoby Alessia
 · materiál: porcelán
 · gastro nádoby v rôznych veľkostiach s nepravidelnými frkancami
 · atraktívne farby
 · stohovateľné
 · vhodné do umývačky riadu a do mikrovlnnej rúry
 · vhodné do rúry do 300 °C
 · ďalšie časti porcelánovej série na www.palazzo.sk

Gastro-nádoba 1/2
béžová šedá tyrkysová biela
32.5x26.5x2.5 
cm (d x š x h)

32.5x26.5x2.5 
cm (d x š x h)

32.5x26.5x2.5 
cm (d x š x h)

32.5x26.5x2.5 
cm (d x š x h)

30038796 30037251 30037252 30037250
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
45,09 € 45,09 € 45,09 € 35,19 €

Prezentačné podnosy a 
gastro-nádoby 

ks od

2419

B
U

FE
T

Gastro-nádo-
ba 1/1 vysoká
biela
53x32.5x6.5 cm 
(d x š x h)
30037258
ks/bal. 1
60,49 €

Gastro-nádo-
ba 1/2 vysoká
biela
32.5x26.5x6.5 
cm (d x š x h)
30037253
ks/bal. 1
37,39 €

Gastro-nádoba 1/3
béžová šedá tyrkysová biela
32.5x17.6x2.5 
cm (d x š x h)

32.5x17.6x2.5 
cm (d x š x h)

32.5x17.6x2.5 
cm (d x š x h)

32.5x17.6x2.5 
cm (d x š x h)

30037254 30037242 30037244 30037256
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
40,69 € 40,69 € 40,69 € 24,19 €

Gastro-nádo-
ba 1/3 vysoká
biela
32.5x17.6x6.5 
cm (d x š x h)
30037255
ks/bal. 1
26,39 €

VEGA
Gastro-nádoby Premium
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · hrúbka materiálu: 0.8 mm
 · s praktickými výstupkami pre ľahšie rozdeľovanie do seba 
uskladnených nádob
 · klasické vyhotovenie, s rúčkami alebo dierované
 · vhodné do umývačky riadu
 · od výšky 4 cm aj s objemovou stupnicou

Gastro-nádoba bez rúčok 1/1
53x32.5x2 cm (d x š x h) 53x32.5x4 cm (d x š x h) 53x32.5x6.5 cm (d x š x h)
10081655 10081656 10081630
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,16 € 17,37 € 18,58 €

Gastro-nádoba bez rúčok 1/2
32.5x26.5x4 cm 
(d x š x h)

32.5x26.5x6.5 cm 
(d x š x h)

10081523 10081631
ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,55 € 11,21 €

Gastro-nádoba bez rúčok 1/3
32.5x17.6x4 cm 
(d x š x h)

32.5x17.6x6.5 cm 
(d x š x h)

10081646 10081632
ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,68 € 10,00 €

GN-deliaca lišta krátka
32.5 cm (d)
10081670
ks/bal. 1
3,84 €

GN-deliaca lišta dlhá
53 cm (d)
10081671
ks/bal. 1
4,94 €

Ďalšie veľkosti na strane 509.

Gastro-nádoba  
Premium

ks od

868

Melamínová 
gastro-nádoba  

ks iba

2529
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PULSIVA
Poháre To Go
Ideálne na prenos nápojov. Pasujúce vrchnáky z umelej hmoty si 
určite objednajte tiež.
Materiál: lepenka, vrchnák z umelej hmoty

VEGA
Poháre s novinovou potlačou
Vhodné do mikrovlnnej rúry, chladničky i mrazničky. Pre teplé i studené pokrmy. 
Jeden vrchnák pre všetky veľkosti pohárov, objednajte si ho tiež.
Materiál hrnček: pevná lepenka, vrchnák: umelá hmota!

VEGA
Jednorázový riad Nature
Optimálny pre balenie jedál To Go. Vyhotovený je z kvalitnej a životné prostredie 
šetriacej bagasy, odpadovej látky, ktorá vzniká pri výrobe cukru. Riad má pekný tvar, 
je ľahký, ale stabilný. Zodpovedá všetkým požiadavkám normy EN 13432 a garantuje 
kompostovateľnosť. Je stohovateľný, nepriepustný, odolný voči tukom a olejom, vysokým i 
nízkym teplotám. Vhodný do mikrovlnnej rúry do 90°C. Teplotne stály od -40 do 70°C. 
Materiál: bagasa (cukrová trstina), vrchnák z 80% recyklovaných PET fliaš a 20% PET. 
Vhodný do mikrovlnnej rúry!  
Kompostovateľný! 
Biologicky odbúrateľný!

18.5x13.5x6.5 cm 
(d x š x v)

22.5x20x9 cm 
(d x š x v)

600 ml 1100 ml
30089563 30089565
ks/bal. 50 ks/bal. 25
balenie 13,00 € balenie 13,25 €
0,26 € 0,53 €

30089562
ks/bal. 50
balenie 16,00 €
0,32 €

30089566
ks/bal. 50
balenie 14,50 €
0,29 €

30089564
ks/bal. 25
balenie 14,25 €
0,57 €

30089570
ks/bal. 25
balenie 11,00 €
0,44 €

30089572
ks/bal. 25
balenie 12,00 €
0,48 €

30089571
ks/bal. 25
balenie 14,25 €
0,57 €

30107191
ks/bal. 50
balenie 3,00 €
0,06 €

30107183
ks/bal. 50
balenie 3,50 €
0,07 €

30107192
ks/bal. 50
balenie 2,50 €
0,05 €

Pohár na 
cafe crema
Farba: hnedá
7.3x7.5 cm (Ø x v)
200 ml

Pohár na 
cafe lungo
Farba: hnedá
8x9.2 cm (Ø x v)
280 ml

Pohár na 
espresso
Farba: hnedá
6.2x5.5 cm (Ø x v)
110 ml

30107200
ks/bal. 50
balenie 4,00 €
0,08 €

30107209
ks/bal. 50
balenie 5,00 €
0,10 €

30107206
ks/bal. 50
balenie 5,00 €
0,10 €

Pohár na 
cafe melange
Farba: hnedá
8x12.1 cm (Ø x v)
330 ml

Pohár na 
cappuccino
Farba: hnedá
9x10.6 cm (Ø x v)
420 ml

Pohár na 
latte macciato
Farba: hnedá
9x14.7 cm (Ø x v)
510 ml

čierna biela
30107187 30107185
ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 4,00 € balenie 4,00 €
0,04 € 0,04 €

čierna biela
30107180 30107179
ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 4,00 € balenie 4,00 €
0,04 € 0,04 €

Vrchnák pre pohár
To Go cappuccino, lat-
te macchiato, 
Take Away 0,3l
9x1.8 cm (Ø x v)

čierna biela
30107202 30107203
ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 3,00 € balenie 3,00 €
0,03 € 0,03 €

Vrchnák pre pohár
 To Go cafe crema
7.3x1.8 cm (Ø x v)

čierna biela
30107207 30107196
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 2,00 € balenie 2,00 €
0,04 € 0,04 €

Vrchnák pre pohár 
To Go espresso
6.2x1.5 cm (Ø x v)

Vrchnák pre pohár To 
Go cafe lungo, cafe 
melange, Take Away 
0,2 l
8x1.8 cm (Ø x v)

Lunchbox hranatý
Farba: biela

Burger box
Farba: biela
15x15x8 cm (d x š x v)

Lunchbox
Farba: biela
17x12.5x4.9 cm 
(d x š x v)
450 ml

Lunchbox 
štvorcový
Farba:  biela
23x23x8.5 cm (d x š x v)
1300 ml

Lunchbox 2-dielny
Farba: biela
24.5x16x6.8 cm (d x š x v)
1000 ml

Lunchbox 3-dielny 
hranatý
Farba: biela
22.5x20x9 cm (d x š x v)
1100 ml

Lunchbox 3-dielny 
štvorcový
Farba: biela
23x23x8.5 cm (d x š x v)
1350 ml

30089568
ks/bal. 40
balenie 14,40 €
0,36 €

rPET vrchnák
Farba: priehľadná
20.3x3.6 cm (Ø x v)

30089569
ks/bal. 40
balenie 12,00 €
0,30 €

Okrúhla miska
Farba: biela
19.4x5.2 cm (Ø x v)
900 ml

30089560
ks/bal. 25
balenie 6,50 €
0,26 €

30089567
ks/bal. 25
balenie 4,50 €
0,18 €

Okrúhly pohár
Farba: biela
10.8x8.5 cm (Ø x v)
425 ml

Vrchnák
Farba: biela
11x1.2 cm (Ø x v)

11.2x5.1 cm (Ø x v) 11.4x7.2 cm (Ø x v) 11.3x8.6 cm (Ø x v) 11.3x9.8 cm (Ø x v)
350 ml 500 ml 600 ml 650 ml
10006589 10006590 10006591 10006592
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 12,00 € balenie 15,00 € balenie 15,50 € balenie 16,00 €
0,24 € 0,30 € 0,31 € 0,32 €

10006593
ks/bal. 50
balenie 10,50 €
0,21 €

10006594
ks/bal. 25
balenie 4,50 €
0,18 €

Plochý 
vrchnák
 priehľadná

Polkruhový 
vrchnák
 priehľadná

VEGA
Poháre Take Away
Ideálne na prenos nápojov. Pasujúce vrchnáky z umelej hmoty 
si určite objednajte tiež.
Materiál: lepenka, vrchnák z umelej hmoty

10027253
ks/bal. 50
balenie 5,00 €
0,10 €

10027861
ks/bal. 50
balenie 6,50 €
0,13 €

Pohár 0.2l
 Farba: béžová
8.1x9.4 cm (Ø x v)
200 ml

Pohár 0.3l
Farba:  béžová
9.1x11.4 cm (Ø x v)
300 ml
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30089507
ks/bal. 40
balenie 18,80 €
0,47 €

30089534
ks/bal. 50
balenie 32,50 €
0,65 €

30089521
ks/bal. 150
balenie 24,00 €
0,16 €

Vrchnák
Farba: biela
7x8 cm (Ø x v)

30089533
ks/bal. 50
balenie 24,00 €
0,48 €

Menubox 2-dielny
Farba: biela
24.1x16.3x6.5 cm (d x š x v)
770 ml

30089517
ks/bal. 150
balenie 31,50 €
0,21 €

Miska 
na dressing
Farba: biela
6.5x3.2 cm (Ø x v)
60 ml

Vrchnák
Farba: hnedá
19.4x2.7 cm (Ø x v)

30089513
ks/bal. 50
balenie 16,00 €
0,32 €

Vrchnák na 
polievku
Farba: biela
12x1 cm (Ø x v)

Menubox 3-dielny
Farba: biela
22.5x20.1x8.5 cm (d x š x v)
455 ml

DUNI
Drevený príbor a palička Wudio
Jednorázový produkt: nôž, vidlička, obrúsok a 
palička. Vyrobené z FSC®-certifikovaného, biologicky 
odbúrateľného brezového dreva.
Farba: breza

30100030
ks/bal. 250
balenie 107,50 €
0,43 €

Set 
príbor
16.5 cm (d)

30108269
ks/bal. 250
balenie 107,50 €
0,43 €

Set príbor aj 
s lyžičkou
16.5 cm (d)

30100031
ks/bal. 100
balenie 3,00 €
0,03 €

Palička
11 cm (d)

20.2x16x3.7 
cm (d x š x v)

24.4x19.2x3.2 
cm (d x š x v)

29x23.3x4.2 
cm (d x š x v)

30089526 30089527 30089528
ks/bal. 80 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 25,60 € balenie 22,00 € balenie 27,00 €
0,32 € 0,44 € 0,54 €

Vrchnák
Farba:  hnedá

19.4x4.8 cm 
(Ø x v)

19.4x6 cm 
(Ø x v)

19.4x6.5 cm 
(Ø x v)

30089509 30089510 30089508
ks/bal. 40 ks/bal. 40 ks/bal. 40
balenie 17,60 € balenie 17,60 € balenie 20,00 €
0,44 € 0,44 € 0,50 €

Miska
Farba: hnedá

16.2x15.2x8 
cm (d x š x v)

18.5x14.3x6.2 
cm (d x š x v)

23.9x15.6x6.3 
cm (d x š x v)

22.5x20.1x8.5 
cm (d x š x v)

475 ml 530 ml 850 ml 1000 ml
30089531 30089530 30089529 30089532
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 60 ks/bal. 50
balenie 21,50 € balenie 16,00 € balenie 27,00 € balenie 32,50 €
0,43 € 0,32 € 0,45 € 0,65 €

Menubox
Farba: biela

15.2x15.2x3.8 
cm (d x š x v)

18.3x18.3x4.2 
cm (d x š x v)

22.4x22.4x4.2 
cm (d x š x v)

400 ml 650 ml 1000 ml
30089524 30089523 30089522
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 16,00 € balenie 17,50 € balenie 27,00 €
0,32 € 0,35 € 0,54 €

Box
Farba: hnedá

8x8 cm (Ø x v) 8x9.7 cm (Ø x v) 9x11.4 cm (Ø x v)
180 ml 240 ml 350 ml
30089576 30089577 30089575
ks/bal. 50 ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 10,50 € balenie 12,00 € balenie 16,00 €
0,21 € 0,24 € 0,32 €

Pohár
Farba:  hnedá

11.5x7.7 cm 
(Ø x v)

11.5x14.8 cm 
(Ø x v)

550 ml 950 ml
30089511 30089512
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 16,00 € balenie 22,00 €
0,32 € 0,44 €

Pohár na polievku
Farba: hnedá

14.5x10 cm 
(Ø x v)

18.5x7 cm 
(Ø x v)

575 ml 750 ml
30108251 30108252
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 27,50 € balenie 27,50 €
0,55 € 0,55 €

Snackbox
Farba: hnedá

PARTNERSKÁ 
ZNAČKA

8.2x1.9 cm 
(Ø x v)

9.3x1.9 cm 
(Ø x v)

30089578 30089579
ks/bal. 50 ks/bal. 75
balenie 9,00 € balenie 15,75 €
0,18 € 0,21 €

Vrchnák na pohár
Farba: biela

Novinka

Novinka

20.5x10.7x7.9 
cm (d x š x v)

17.8x16x7.5 cm 
(d x š x v)

1100 ml 1300 ml
30108249 30108263
ks/bal. 45 ks/bal. 60
balenie 24,30 € balenie 39,00 €
0,54 € 0,65 €

FSC® kartón-Menubox Clam
Farba: hnedá

Novinka

30108255
ks/bal. 200
balenie 130,00 €
0,65 €

FSC® lepenka-
Menubox Eco s 
PLA-okienkom
Farba: hnedá
20x15.5x4.5 cm (d x š x v)
 1200 ml

Novinka Novinka

30108250
ks/bal. 650
balenie 208,00 €
0,32 €

Box na sendvič Eco s 
PLA-okienkom
Farba: hnedá
17.5x17.5x9 cm (d x š x v)
590 ml

30108259
ks/bal. 276
balenie 118,68 €
0,43 €

Šalátový box 
Salti
Farba: hnedá
18.4x6.5 cm (Ø x v)
1260 ml

Novinka

30108266
ks/bal. 40
balenie 10,40 €
0,26 €

Pohár na 
polievku Sop
Farba: biela
9.7x9.9 cm (Ø x v)
485 ml

Novinka

30108265
ks/bal. 25
balenie 7,25 €
0,29 €

Vrchnák na pohár 
na polievku
Farba: biela
9.7x1.6 cm (Ø x v)

Novinka

30108268
ks/bal. 80
balenie 16,80 €
0,21 €

APET vrchnák pre 
šalátový box Salti
Farba: priehľadná
19x2.8 cm (Ø x v)

Novinka

DUNI
Jednorázový riad Eco, Salti, Sop a Clam
Optimálny pre balenie jedál To Go. Vyhotovený je z kvalitnej a životné prostredie šetriacej bagasy, 
odpadovej látky, ktorá vzniká pri výrobe cukru. Táto látka je ľahko biologicky odbúrateľná. Transparentné 
vrchnáky sú z CPLA - modifikovanej polymliečnej kyseliny. Ide o umelú hmotu na biologickej báze, ktorá 
sa v porovnaní s plastami na ropnej báze kompletne rozloží v oveľa kratšom čase. Certifikovaný podľa 
EN13432. Miska na šalát a pohár na polievku sú z lepenky s vnútornou PE úpravou. Lunch- /menubox 
sú z FSC® certifikovaného kartónu - bez plastov a povrchovej úpravy. Menubox je z FSC® lepenky a 
priehľadného PLA. Riad je stohovateľný, nepriepustný, odolný voči tukom, odolný voči vysokým aj nízkym 
teplotám. Vhodný do mikrovlnnej rúry do 100°C. Šalátový box, menubox z FSC® lepenky je teplotne stály 
od 0° do + 40, pohár na polievku od 0° C do +120°C, je vhodný do mikrovlnnej rúry.
Materiál: bagasa (cukrová trstina), vrchnák z CPLA, šalátová miska, pohár na polievku a vrchnák lepenka/
vnútorná PE úprava, APET vrchnák amorfný polyester, FSC® kartón a lepenka 
Vhodný do mikrovlnnej rúry! 
Kompostovateľný!

pre
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Miska
farba: hnedá

Vrchnák z kraftového papiera
farba: hnedá

Vrchnák rPET
farba: priehľadná

PULSIVA
Wrap box Nature Kraft
Wrap box zo série Nature z kraftového papiera je 
vhodný na balenie wrapov zo sebou. Jednoduchá, 
rýchla a k prostrediu šetrná náhrada originálnych 
nádob na wrap.
Farba: hnedá

PULSIVA
Miska Nature Kraft s vrchnákom
Ideálne balenie jedál so sebou. Prírodná miska na šaláty a vrchnák z čistých panenských vlákien šetrná k životnému prostrediu. 100% 
kompostovateľné a vďaka PLA-úprave nenasiakavé. Spĺňajú normu EN 13432 a garantujú kompostovateľnosť. Transparentný vrchnák je z 
recyklovanej umelej hmoty. Stohovateľné.

6x10 cm (Ø x v) 6x13.5 cm (Ø x v)
200 ml 500 ml
30107116 30107120
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 6,00 € balenie 6,50 €
0,12 € 0,13 €

15x7.8 cm (Ø x v) 18.5x6.6 cm (Ø x v)
1000 ml 1300 ml
30107118 30107239
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 32,50 € balenie 38,00 €
0,65 € 0,76 €

18x11x35 cm 
(d x š x v)

15x10x32 cm 
(d x š x v)

13x8x25 cm 
(d x š x v)

6930 ml 4800 ml 2600 ml
30108585 30108587 30108586
ks/bal. 500 ks/bal. 1000 ks/bal. 1000
balenie 90,00 € balenie 90,00 € 70,00 €
0,18 € 0,09 € 0,07 €

32x38 cm (š x v) 22x28 cm (š x v)
10008617 10008615
ks/bal. 250 ks/bal. 250
balenie 72,50 € balenie 45,00 €
0,29 € 0,18 €

25x15x30 cm 
(d x š x v)

16x10x32 cm 
(d x š x v)

30108576 30108575
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 16,49 €

32x22x25.5 cm 
(d x š x v)
10006621
ks/bal. 250
balenie 92,50 €
0,37 €

15 cm (Ø) 18 cm (Ø)
30107117 30107247
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 27,00 € balenie 32,50 €
0,54 € 0,65 €

15x2 cm (Ø x v) 18.5x1.2 cm (Ø x v)
30107245 30107246
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 13,00 € balenie 14,00 €
0,26 € 0,28 €

17.5x11x6 cm 
(d x š x v)

14x9.5x5 cm 
(d x š x v)

10029747 10029745
ks/bal. 100 ks/bal. 240
balenie 68,00 € balenie 153,60 €
0,68 € 0,64 €

PULSIVA
Lunchbox Nature Kraft 
s PLA okienkom
Box z kraftového papiera vhodný k baleniu 
jedál.  Špeciálna povrchová úprava na 
vodnej báze robí box nepriepustným voči 
vode a tuku.
Farba: hnedá
21.5x16.2x6.4 cm (d x š x v)

VEGA
Formy na pečenie
Umožňujú pečenie v rúre alebo mikrovlnke a 
vďaka dvojstennej so silikónom potiahnutej 
vložke, ktorá sa dodáva s formou, neprepúšťajú 
vlhkosť. Stohovateľné formy sa vyrábajú z 
kvalitného topoľového dreva. Odolné voči 
teplotám od -40° C do +240° C. Farba: hnedá

VEGA
Vrecká z kraftového papiera Baggu
Vrecká z kraftového papiera 50 g / m² s bočnými klinmi 
(klin 10 cm) s optimálnou stabilitou. Kraftový papier 
je bezpečný a vhodný na balenie potravín, ovocia a 
orechov. Je kompletne biologicky odbúrateľný a šetrný k 
životnému prostrediu. Recyklovateľný.
Farba: hnedá

VEGA
Tašky
Klasika medzi modernými taškami 
– prírodné a praktické. Nosnosť 
do 2.5 kg.
Materiál: pevný kraftový papier! 
Recyklovateľné!
Farba: hnedá

VEGA
Lunch vrecko Aniene
S týmto vreckom transportujete jedlá 
a nápoje obzvlášť šetrne k prostrediu. 
Perfektne použiteľné aj na balenie raňajok. 
Vďaka uzáveru na suchý zips je vrecko 
vždy bezpečne uzavreté . Vrecko je odolné 
voči tvorbe fľakov, jednoducho sa čistí a je 
nepremokavé.
Materiál: prateľný papier. Jednoduchá údržba! 
Pranie pri 30°!
Farba: hnedá

VEGA
Taška 250ks balenie
Dlhotrvácna a opakovane 
použiteľná. Nosnosť do 4 kg.
Materiál: papier, vo vnútri 
hnedý. Recyklovateľná!
Farba: čierna

PULSIVA
Burgerbox s tukovou  
bariérou
Box na burger z hnedej vlnitej lepenky, 
s tukovou bariérou, bez obsahu plastov, 
biologicky odbúrateľný. Vhodný pre styk s 
potravinami a chuťovo neutrálny.
Farba: hnedá
11x11x9 cm (d x š x v)

PULSIVA
Snack nádoba na 
wrap s tukovou bariérou
Papierová nádoba bez obsahu plastov, 
šetrná k životnému prostrediu. Nádoba 
je recyklovateľná a môžete ju zatriediť 
medzi papierový odpad.
Farba: hnedá
3.9x7.5x10 cm (d x š x v)

PULSIVA
Pohár na polievku 
Nature Kraft
Pohár na polievku z kraftového 
papiera „Nature Kraft“ je vhodný 
na polievky a podobné pokrmy. 
Stohovateľný.
Farba: hnedá
9.7x9.6 cm (Ø x v)
500 ml

PULSIVA
Vrchnák Nature 
Kraft na polievku
Tento vrchnák uzavrie pohár 
na polievku veľmi dobre.
Farba: hnedá
9.7 cm (Ø)

30107234
ks/bal. 50
balenie 60,00 €
1,20 €

30108261
ks/bal. 50
balenie 11,00 €
0,22 €

30107177
ks/bal. 50
balenie 5,00 €
0,10 €

30107121
ks/bal. 25
balenie 10,00 €
0,40 €

30107115
ks/bal. 25
balenie 8,25 €
0,33 €

Novinka
Novinka

Novinka

Novinka

NovinkaNovinka

NovinkaNovinka Novinka

Novinka

Novinka

13x10.5x6.5 cm 
(d x š x v)

16.2x13.2x6.4 cm 
(d x š x v)

30107109 30107106
ks/bal. 50 ks/bal. 50
balenie 38,50 € balenie 49,00 €
0,77 € 0,98 €

PULSIVA
Lunchbox Nature Kraft
Kvalitný a k životnému prostrediu šetrný 
Lunchbox s uzáverom. Neprepúšťa tuky a je 
vhodný pre styk s potravinami. Optimálny pre 
fingerfood, snacky, atď..
Farba: hnedá

Novinka

Novinka

VEGA
Burger/snack boxy
Vhodné pre burgre, sendviče, šaláty, cestovinové jedlá a 
mnoho iných.
Materiál: kartón s vnútornou polyetylénovou úpravou. 
Neprepúšťajú vodu ani tuky. Vhodné do mikrovlnnej rúry! Držia 
teplotu: 70 °C – až do 2 h, 100 °C – do 15 min.

Burgerbox
farba: hnedá
14.5x13.5x8.2 cm (d x š x v)
10008865
ks/bal. 50
balenie 25,50 €
0,51 €

Snackbox 
50ks balenie
farba: hnedá
8x10 cm (Ø x v)
30107749
ks/bal. 50
balenie 16,00 €
0,32 €
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Termo transportná taška
farba: čierna

Termo pizza taška
farba: čierna

PULSIVA
Transportné tašky Porter
Robustné izolačné tašky špeciálne pre profesionálny rozvoz teplých i studených jedál. S 
molitanom a fóliovou podšívkou pre lepšie udržanie teploty jedál. Vrátane rúčok a malých 
vreciek pre založenie objednávok s adresou.

Nádoba hranatá
11x8.4x4.1 cm 
(d x š x v)
450 ml
10040269
ks/bal. 100
balenie 10,00 €
0,10 €

Hliníkový vrchnák 
k nádobe 450 ml
13.9x11.4 cm (d x š)
10040270
ks/bal. 100
balenie 7,00 €
0,07 €

Hliníkový vrchnák 
k nádobe 860 ml

Hliníkový vrchnák 
k nádobe 900 ml

Hliníkový vrchnák 
k nádobe 1020 ml 

Hliníkový okrúhly vrch-
nák k nádobe 770 ml

21.2x14.8 cm (d x š) 21x10.7 cm (d x š) 22.5x17.5 cm (d x š) 18 cm (Ø)
20070811 20070813 20070810 20070814
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 9,00 € balenie 9,00 € 10,00 € 9,00 €
0,09 € 0,09 € 0,10 € 0,09 €

Nádoba dvojdielna
22.5x17.5x4 cm (d x š x v)
1020 ml
20070823
ks/bal. 100
balenie 22,00 €
0,22 €

Nádoba okrúhla
18x4.6 cm (Ø x v)
770 ml
20070821
ks/bal. 100
balenie 17,00 €
0,17 €

Umelohmotný vrchnák 
k nádobe 770 ml
18x4.4 cm (Ø x v)
10040201
ks/bal. 100
balenie 21,00 €
0,21 €

33x31x28 cm (d x š x v) 54x30x28 cm (d x š x v) 44x38x36 cm (d x š x v) 69x39x39 cm (d x š x v)
25 l 39 l 51 l 81 l
30107266 30107267 30107268 30107269
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
40,69 € 49,49 € 54,99 € 71,49 €

40x40x20 cm (d x š x v)
29 l
30107262
ks/bal. 1
49,49 €

60x40x4 cm (d x š x v)
10008746
ks/bal. 50
balenie 55,00 €
1,10 €

VEGA
Pizza krabice
Kartón je robustný a umožňuje komfortný prevoz, jednoduché skladanie.
Farba: červená/biela

Nádoba hranatá
21.2x14.8x4 cm (d x š x v) 21x10.7x5.5 cm (d x š x v)
860 ml 900 ml
20070822 20070812
ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 21,00 € 22,00 €
0,21 € 0,22 €

Novinka

VEGA
Opakovane použiteľný  
Menubox Yari
Opakovane použiteľný dvojdielny menubox z polypropylénu, 
ideálny na balenie jedál so sebou. Vyrobený v Európe. Celkový 
objem 1.2 l. Voči prostrediu šetrná alternatíva k jednorázovým 
produktom, ktorá ponúka dostatok miesta a stabilitu pri 
prevoze. Box je opakovane použiteľný, 100% recyklovateľný a 
bez obsahu BPA. Vhodný do mikrovlnnej rúry, umývačky riadu 
i chladničky. Stohovateľný. Od 100 ks je možné dodanie aj s 
vlastným logom.
Materiál: polypropylén
Farba: čierna
20.3x25.2x8.4 cm (d x š x v)

1200 ml
30114665
ks/bal. 25
balenie 137,25 €
5,49 €

VEGA
Opakovane použiteľný  
Menubox Takao
Opakovane použiteľný dvojdielny menubox z polypropylénu, 
ideálny na balenie jedál so sebou. Vyrobený v Európe. Celkový 
objem 2 l. Voči prostrediu šetrná alternatíva k jednorázovým 
produktom, ktorá ponúka dostatok miesta a stabilitu pri 
prevoze. Box je opakovane použiteľný, 100% recyklovateľný a 
bez obsahu BPA. Vhodný do mikrovlnnej rúry, umývačky riadu 
i chladničky. Stohovateľný. Od 100 ks je možné dodanie aj s 
vlastným logom.
Materiál: polypropylén
Farba: priehľadná/zelená
22x21x7 cm (d x š x v)

2000 ml
30114659
ks/bal. 25
balenie 118,00 €
4,72 €

VEGA
Hliníkové nádoby
 · materiál: hliník, vrchnák 10040201 z umelej 
hmoty
 · ideálne na predaj jedál so sebou
 · chuťovo neutrálne
 · vhodné do rúry i do mrazničky
 · dodávame bez vrchnáka – potrebné objednať 
zvlášť

Farba: strieborná, priehľadná

32.5x32.5x3 cm (d x š x v)
30052966
ks/bal. 100
balenie 33,00 €
0,33 €

Novinka
Novinka

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk
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svetlá šedá

OBRUSY A TEXTIL

Robustné a dlhotrvácne 
vďaka prímesi ľanu

Savý zmiešaný materiál  
v trendovom tkaní vo 
vzore rybacej kosti

Tvarovo stále
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ERWIN M. 
Séria textilu Glan 
Textil v populárnom vzore rybacej kosti zo zmiešaného materiálu s prímesou ľanu. Trvácny, 
pevný, savý a tvarovo stály. Vďaka špeciálnemu tkaniu vzniká pekný prúžkovaný vzor. 
Obliečka na vankúš so zipsom.
58 % bavlna, 42 % ľan. Hmotnosť cca. 230 g/m².
farba: svetlá šedá, ľanová béžová, vintage biela

ERWIN M.
Kruh na obrúsky Billund 
Trendové kruhy na obrúsky z kože vo viacerých atraktívnych farbách. Kruh uzavriete jednoducho 
prevlečením jednej časti cez druhú. Šetria miesto. Perfektné pre modernú prezentáciu látkových 
obrúskov.
100 % koža.
farba: staroružová, antracitová, koňaková, tmavá hnedá, piesková, čierna
1.5x24 cm (š x d)

 T
E

X
T
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IE

piesková tmavá hnedá antracitovástaroružová čierna

vintage biela

svetlá šedá

svetlá šedá

ľanová béžová

Perový vankúš str. 511

Obrúsok  
Glan
ks iba

461

Obliečka na vankúš Obrúsok Naperón
40x40 cm (š x d) 50x50 cm (š x d) 50x130 cm (š x d)
126312 126308 126306
ks/bal. 2 ks/bal. 6 ks/bal. 2
balenie 21,10 € balenie 27,66 € balenie 23,30 €
10,55 € 4,61 € 11,65 €

127495
ks/bal. 6
balenie 19,08 €
3,18 €

Viac info na:

www.palazzo.sk

koňaková

Jednoduché použitie

 Trvácny, pevný

Z pravej kože
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prírodná/modrá

prírodná/hnedá

 Robustné a dlhotrvácne 
vďaka prímesi ľanu

Savá zmiešaná kvalita v trendovom 
tkaní so vzorom rybacej kosti
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modrá šedá

šedá

šedá

hnedá

prírodná/modrá prírodná/šedá prírodná/hnedá

ERWIN M.
Naperóny a obrúsky Laurin
Naperóny a obrúsky dostupné v šiestich atraktívnych farbách – tým vzniká veľa možností na 
kombinovanie. Sú vyhotovené z dlhých ľanových vlákien, preto sú trvácne, pevné a bez tvorby 
žmolkov.
100 % ľan. Hmotnosť cca. 200 g/m².
 Farba: modrá, hnedá, šedá, prírodná/modrá, prírodná/hnedá, prírodná/šedá

VEGA
Kruhy na servítky
Vyhotovené z chróm-niklovej ocele 18/8 alebo chrómovanej 
ocele.
Vhodné do umývačky riadu! (okrem kruhu na obrúsky Spirale)

Naperón  
Laurin
ks od

11,

65

Naperón Obrúsok
50x130 cm (š x d) 50x50 cm (š x d)
120225 118989
ks/bal. 1 ks/bal. 6
kus 11,65 € balenie 27,66 €
11,65 € 4,61 €

Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm (šxØxv) 10 cm (Ø) 4x4x3 cm (d x š x v) 5.2x4.5 cm (d x Ø)
oceľ 18/8 oceľ 18/8 oceľ 18/8 chrómovaná oceľ
100338 106910 106911 106909
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 7,44 € balenie 11,40 € balenie 15,36 € kus 11,40 €
1,86 € 2,85 € 3,84 € 2,85 €
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Kruh na obrúsky  
Spirale
ks iba

285

Kruh na obrúsky
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antracitová

biela

S overlock lemom v kontrastnej farbe

Vhodné do sušičky i na manglovanie

Zmes ľanu a bavlny
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ERWIN M. 
Séria obrusov Breda
Obrusy Breda sú absolútnou nutnosťou pre trendových gastronómov. Atraktívny overlok lem pritiahne pohľady hostí. Zmes ľanu a bavlny sa 
nemusí žehliť a získa tak svoj šarm. Metráž je bez overlok lemu.
70 % bavlna, 30 % ľan. Hmotnosť cca. 190 g/m².
Farba: antracitová, bordová, medová, mentolová, šedohnedá, biela
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IEObrúsok  

Breda
ks iba

461

biela

biela

medová

medová

mentolová

mentolová

bordová

bordová

šedohnedá

šedohnedá

antracitová

antracitová

piesková tmavá hnedá antracitovástaroružová čierna

Návod na:

www.palazzo.sk

koňaková

126261 126260 126258 126252
meter 1 ks/bal. 6 ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,27 € balenie 27,66 € kus 24,19 € kus 10,55 €

4,61 € 24,19 € 10,55 €

Obrusy a textil Breda šité 
na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
126266
meter 15,17 €

ERWIN M.
Kruhy na obrúsky Billund 
Trendové kruhy na obrúsky z kože vo viacerých atraktívnych farbách. Kruh uzavriete jednoducho 
prevlečením jednej časti cez druhú. Šetria miesto. Perfektné pre modernú prezentáciu látkových 
obrúskov.
100 % koža
Farba: staroružová, antracitová, koňaková, tmavá hnedá, piesková, čierna
1.5x24 cm (š x d)

127495
ks/bal. 6
balenie 19,08 €
3,18 €

Metráž
160 cm (š)

Obrúsok
50x50 cm (š x d)

Obrus
130x130 cm (š x d)

Naperón
40x130 cm (š x d)

Jednoduchá manipulácia

 Trvácne, pevné

Z pravej kože
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Naperón  
Skagen

ks iba

659

svetlá šedá

svetlá šedá
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ERWIN M. 
Séria obrusov Skagen
Obrusy a textil v jednofarebnom prevedení alebo v prúžkovanom dizajne. Chambray-tkanie 
pre trendový a elegantný ľanový vzhľad. Pretože je bavlna farbená už vo forme vlákien, sú 
obrusy farebne stále a zároveň ich môžete aj vyvárať. Nízka hmotnosť – ušetríte pri praní v 
práčovniach. Dostupné vo viacerých elegantných farbách.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 135 g/m².
farba: tmavá modrá, svetlá šedá, červená

Metráž  
prúžky

Metráž 
uni

Obrúsky 
prúžky

Obrúsky  
uni

Obrus hranatý  
prúžky

Obrus hranatý  
uni

Naperón 
prúžky

Naperón 
uni

140 cm 
(š)

140 cm 
(š)

50x50 cm 
(š x d)

50x50 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

40x130 cm 
(š x d)

40x130 cm 
(š x d)

127235 127237 127234 127238 127232 127232 127239 127239 127231 127241
meter 1 meter 1 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 2 ks/bal. 2

balenie 19,74 € balenie 19,74 € kus 15,39 € kus 18,69 € kus 15,39 € kus 18,69 € balenie 13,18 € kus 13,18 €
9,89 € 9,89 € 3,29 € 3,29 € 15,39 € 18,69 € 15,39 € 18,69 € 6,59 € 6,59 €

tmavá modrá

krémová

šedá

tmavá modrá

červená

svetlá šedá

tmavá modrá

svetlá šedá

tmavá modrá

červená

Obrusy a textil Skagen prúžky 
šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
127236
meter 13,19 €

Obrusy a textil Skagen uni 
šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
127242
meter 13,19 €

ERWIN M. 
Dekoračné kožušiny Bergen
Absolútny pútač v gastronómii! Všestranne použiteľné: ako vankúše na lavice a stoličky, 
prestieranie na stôl alebo ako predložka. Vnesú do každej miestnosti pohodlnú atmosféru. Umelá 
kožušina, ktorá nepúšťa vlákna, je možnú ju prať i sušiť v sušičke. Mäkká a jemná na dotyk.
100 % polyakryl, spodná strana 100 % polyester.
farba: krémová, šedá

Dekoračná obliečka 30x50 cm Dekoračná obliečka 40x40 cm Naperón
50x30 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 30x80 cm (š x d)
161516 161515 161513
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,57 € 8,57 € 11,98 €

Ďalšie farby a veľkosti na str. 254

Perfektne 
kombinovateľné

s obliečkami
Bergen

NovinkaNovinkaNovinka
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Obrus  
Ambiente

ks od

1066

biela

Dlhotrvácny damašek

 Brilantný lesk

Farebne stále
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Obrus hranatý
130x190 cm (š x d) 130x220 cm (š x d) 130x250 cm (š x d) 130x280 cm (š x d)
121188 121188 121188 121188
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 38,49 € 40,69 € 45,09 €

ERWIN M. 
Séria obrusov Ambiente
Damaškové obrusy v trendových farbách s lesklou bordúrou. Kvalitné, hrubo tkané obrusy sú obzvlášť pevné a dlhotrvácne. 
Farebne stále, odolné voči chlóru. Metráž s atlasovou bordúrou po dlhších stranách. Možná výšivka loga. Iné veľkosti na 
vyžiadanie. 
100 % bavlna, damašek. Hmotnosť cca. 195 g/m².
 farba: staroružová, antracitová, béžová, bordová, svetlá zelená, mango, krémová, kameňovo šedá, tmavá zelená, šedohnedá, 
vanilková, biela

ERWIN M. 
Dekoračné obliečky na vankúš Samara
Zamat, látka kráľov! S našimi obliečkami na vankúše Samara očaríte vašich hostí. Obliečky sú dostupné vo viacerých pekných 
farbách, predná aj zadná strana sú identické. Zoberte do úvahy, že farba zamatu môže pôsobiť niekedy svetlejšie a niekedy tmavšie, 
závisí to od dopadu svetla a osvetlenia miestnosti. Typ uzáveru: zips. Vankúš je potrebné objednať zvlášť.
100 % polyester. 30°-pranie. Hmotnosť cca. 290 g/m².
farba: tmavá šedá, petrolejová
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biela

krémová

vanilková

mango

bordová

staroružová

svetlá zelená

kameňovo šedá

béžová

šedohnedá

antracitová

tmavá zelená

tmavá šedá

tmavá šedá

petrolejová

petrolejová

Metráž
130 cm (š)
100626
meter 1
17,37 €

Obrus hranatý
80x80 cm (š x d) 100x100 cm (š x d) 130x130 cm (š x d) 130x170 cm (š x d)
121188 121188 121188 121188
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,66 € 16,05 € 20,01 € 27,49 €

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
100627
ks/bal. 6
balenie 24,36 €
4,06 €

30x50 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 50x50 cm (š x d)
118970 118970 118970
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 9,89 € 14,29 €

Naperón
40x130 cm (š x d) 40x170 cm (š x d)
115643 115643
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 21,32 € balenie 23,96 €
10,66 € 11,98 €

Vzorkovník Ambiente 
Za požičanie vzorkovníka Vám bude účtovaný poplatok vo 
výške 10,00 €.
123853

      Lesklá
ELEGANCIA

Pri metráži a obrusoch šitých na mieru je bordúra prítomná len 
na 2 dlhších stranách.

Možné ušitie obrusov na mieru! 
Tel: +421 2 20 70 70 70

Novinka
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kameňovo šedá

biela
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Vzorkovník Palermo 
Za požičanie vzorkovníka vám bude účtovaný poplatok 
vo výške 10,00 €.
124060

biela

piesková

piesková

bordová

krémová

kameňovo šedá

biela

Obrusy a textil Palermo šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124430
meter 15,39 €

Séria príborov Salerno  
str. 107

Obrúsok  
Palermo

ks iba

329

ERWIN M. 
Séria obrusov Palermo
Kvalitné, jemné damaškové obrusy spájajú klasiku a modernu. Vysoko kvalitné, obzvlášť trvanlivé, pevné, s dlhou životnosťou. 
Palermo je ideálny doplnok k iným obrusom. Ideálne pre obrusy šité na mieru! Využite naše služby. Možná aj výšivka loga. Dobrý 
tip: Palermo sa predovšetkým hodí ako vrchný obrus.
100 % bavlna, damašek. Hmotnosť cca. 195 g/m².

130x130 cm (š x d) 160x160 cm (š x d) 170x170 cm (š x d) 100x140 cm (š x d) 130x170 cm (š x d) 130x190 cm (š x d)
121206 121206 121206 121206 121206 121206
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,49 € 25,29 € 27,49 € 14,29 € 21,99 € 25,29 €

Obrus hranatý
biela, krémová

130x220 cm (š x d) 130x250 cm (š x d) 130x280 cm (š x d)
121206 121206 121206
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
30,79 € 32,99 € 36,29 €

170 cm (Ø) 200 cm (Ø) 290 cm (Ø)
121208 121208 121208
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
36,29 € 49,49 € 60,49 €

Obrus hranatý
biela, krémová

Obrus okrúhly
krémová, biela

280 cm (š)
101134
meter 1
27,49 €

Metráž
bordová, piesková, 
krémová, kameňovo 
šedá, biela

80x80 cm (š x d) 100x100 cm (š x d)
121206 121206
ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,79 € 12,09 €

32x45 cm (š x d)
115698
ks/bal. 6
balenie 16,44 €
2,74 €

40x130 cm (š x d)
115685
ks/bal. 6
balenie 32,94 €
5,49 €

50x50 cm (š x d)
115885
ks/bal. 6
balenie 19,74 €
3,29 €

Obrus hranatý
bordová, piesková, krémová, kameňovo 
šedá, biela

Stolový set
bordová, piesková, 
krémová, kameňovo 
šedá, biela

Naperón
bordová, piesková, 
krémová, kameňovo 
šedá, biela

Obrúsky
bordová, piesková, 
krémová, kameňovo 
šedá, biela

Dlhotrvácna  
kvalita

 Damašek

Odolné voči chlóru
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Obrus  
Nito
ks od
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ERWIN M. 
Séria obrusov Nito
Kvalitný obrus s teflónovou povrchovou úpravou a bez potreby žehliť. Obrusy a textil zo 100 %-ného polyesteru. Jemný lesklý 
štvorčekový vzor sa hodí do každého prostredia. Prekvapí vás farebná stálosť. Obrusy sú príjemné na dotyk. Špeciálne rozmery 
na vyžiadanie. Dostupná aj metráž v šírke 160 cm.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 200 g/m².
farba: bordová, mandarinková, krémová, kameňovo šedá, šedohnedá, biela

Metráž
160 cm  
(š)
101423
meter 1
19,79 €

Naperón
50x130 cm 
(š x d)
117310
ks/bal. 1
12,75 €

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

130x220 cm 
(š x d)

121217 121217 121217 121217 121217
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,75 € 17,37 € 24,19 € 29,69 € 35,19 €

biela

mandarinková

šedohnedá

šedohnedá

krémová

bordová

kameňovo šedá

Obrusy a textil Nito šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124519
meter 19,79 €

Vzorkovník Nito 
Za požičanie vzorkovníka vám bude účtovaný 
poplatok vo výške 10,00 €.
124045

Menej prania vďaka Teflon®  
povrchovej úprave

 Dlhotrvácne farby

Vďaka svojej svetlostálosti sú obrusy 
vhodné do interiéru i exteriéru
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Obrus  
Prato
ks od
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ERWIN M. 
Séria obrusov Prato
Damaškové obrusy v jasných farbách s jemným lesklým bodkovaným vzorom. Kúpte si dlhotrvácne, farebne stále, voči chlóru a 
vyvárke odolné obrusy v gastro kvalite. Metráž je dostupná v šírke 160 cm. Špeciálne rozmery na vyžiadanie.
50 % bavlna, 50 % polyester. Hmotnosť cca. 210 g/m².
farba: bordová, zelená, krémová, biela

Metráž
160 cm  
(š)
100483
meter 1
19,79 €

Obrus 
okrúhly
160 cm  
(Ø)
121184
ks/bal. 1
26,39 €

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

130x220 cm 
(š x d)

121182 121182 121182 121182 121182
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,13 € 12,75 € 17,37 € 21,99 € 28,59 €

zelená

zelená

bordová

krémová

krémová

krémová

biela

Obrusy a textil Prato šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124503
meter 16,27 €

Vzorkovník Prato
Za požičanie vzorkovníka vám bude účtovaný 
poplatok vo výške 10,00 €.
124087
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 Vhodné aj pre práčovne

 Dlhotrvácne farby

Vďaka svetlostálosti vhodné 
do interiéru i exteriéru
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Naperón  
Ambita
ks iba

1385

ERWIN M. 
Séria obrusov Ambita
Obrusy Ambita sú odolné voči fľakom a sú lemované obálkovým lemom. Vyberte si z dvoch rôznych kvalitatívnych prevedení, budete prekvapení, koľko možností 
tým získate. Materiál je svetlostály a zabezpečuje dlhotrvácne pekné farby. Obrusy je možné ušiť aj na mieru, metráž je dostupná z oboch dizajnov.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 270 g/m².
farba: antracitová, krémová, svetlá šedá, šedohnedá, biela

Metráž  
hladká
185 cm  
(š)
119347
meter 1
32,99 €

Obrus  
hranatý hladký
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

121234 121234 121234 121234
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,85 € 18,47 € 24,19 € 29,69 €

Obrúsky 
so štruktúrou
50x50 cm  
(š x d)
115887
ks/bal. 6
balenie 38,88 €
6,48 €

Obrúsky  
hladké
50x50 cm  
(š x d)
119595
ks/bal. 6
balenie 38,88 €
6,48 €

Metráž  
so štruktúrou
185 cm  
(š)
102309
meter 1
32,99 €

Obrus  
hranatý hladký
130x220 cm 
(š x d)
121234
ks/bal. 1
35,19 €

Naperón 
hladký
40x130 cm  
(š x d)
117331
ks/bal. 1
13,85 €

Naperón so 
štruktúrou
40x130 cm  
(š x d)
117332
ks/bal. 1
13,85 €

Obrus  
hranatý so štruktúrou
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

130x220 cm 
(š x d)

121260 121260 121260 121260 121260
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,85 € 18,47 € 24,19 € 29,69 € 35,19 €

Obrusy a textil Ambita so štruk-
túrou šité na mieru, cena za m²
 (nie je možné vrátenie tovaru)
124466
meter 21,99 €

Obrusy a textil Ambita hladké 
šité na mieru, cena za m²
 (nie je možné vrátenie tovaru)
124465
meter 21,99 €

Vzorkovník Ambita 
Za požičanie vzorkovníka vám bude 
účtovaný poplatok v hodnote 10,00 €.
123865

šedohnedá so štruktúroušedohnedá hladká

biela

svetlá šedá

krémová

šedohnedá

antracitová

biela

krémová

svetlá šedá

šedohnedá

antracitová

 Odolné voči fľakom

 Svetlostále

S obálkovým lemom
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Naperón  
Biella
ks od
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ERWIN M. 
Séria obrusov Biella
Kvalitné a ľahko udržiavateľné obrusy zo zmiešaného materiálu. Vylepšená kvalita - povrch odolný voči 
fľakom. Vďaka žakárovéj štruktúre nie je nutné obrusy žehliť. Metráž v šírke 280 cm. Nechajte si ušiť obrusy 
na mieru.
70 % bavlna, 30 % polyester. Hmotnosť cca. 250 g/m².
Obrusy farba: antracitová, bordová, café, žltá, kiwi, krémová, biela
Návleky na stoličky farba: bordová, krémová, biela

Metráž
280 cm 
(š)
101296
meter 1
32,99 €

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

121209 121209 121209 121209
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,19 € 17,59 € 21,99 € 29,69 €

Obrúsky
50x50 cm  
(š x d)
101297
ks/bal. 6
balenie 31,62 €
5,27 €

Obrus hranatý
130x220 cm 
(š x d)
121209
ks/bal. 1
36,29 €

Naperón
40x130 cm 
(š x d)

40x170 cm  
(š x d)

115656 115656
ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,19 € 15,39 €

Obrus 
okrúhly
170 cm (Ø)
121211
ks/bal. 1
41,79 €

Obrusy a textil Biella šité na 
mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124470
meter 19,79 €

Vzorkovník Biella
Za požičanie vzorkovníka vám bude 
účtovaný poplatok vo výške 10,00 €.
123880

Žakárová štruktúra

Jednoduchá údržba a žehlenie

Špeciálne rozmery až do šírky 280 cm
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biela

žltá

café

krémová

krémová

krémová

bordová

kiwi

antracitová

antracitová

Návlek na stoličku
Aby ste si boli istí, že návleky na stoličku Biella 
budú pasovať.

Viac info na
www.palazzo.sk

Škvrny neprenikajú cez tkaninu a 
dajú sa vyprať pri nízkych teplo-
tách s bežným pracím prostried-
kom.

Odolné voči 
fľakom

Hrúbka operadla

Návlek stolička
42x44.5x94 cm (š 
x d x v)
101088
ks/bal. 1
27,49 €
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Obrus  
Parla
ks od

8 ,

13

Obrusy a textil Parla šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
127161
meter 15,17 €

biela

krémová

bordová

piesková

piesková

antracitová

antracitová

Hodvábne na dotyk

 S obálkovým lemom

Kvalitné saténové šitie

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
127146
ks/bal. 6
balenie 21,06 €
3,51 €

Metráž
280 cm (š)
127159
meter 1
24,19 €

Obrus hranatý
80x80 cm (š x d) 100x100 cm (š x d)
127155 127155
ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,13 € 13,85 €

Naperón
40x130 cm (š x d)
127153
ks/bal. 1
7,58 €

Obrus hranatý
130x130 cm (š x d) 130x170 cm (š x d) 130x220 cm (š x d)
127155 127155 127155
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,37 € 24,19 € 32,99 €

ERWIN M. 
bordová, 

antracitová
 

biela, krémová,  
piesková

Séria obrusov Parla
Elegantné obrusy z ľahko udržiavateľnej zmesi materiálu bavlna-polyester. Vzhľad hodvábu 
s jemným leskom sa postará o elegantný dojem. Dlhotrvácna kvalita. S vysokokvalitným 
obálkovým lemom.
50 % bavlna, 50 % polyester. Hmotnosť cca. 230 g/m².
farba: antracitová, bordová, piesková, krémová, biela
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Obrúsok  
Oblia
ks iba

153

ERWIN M. 
Naperóny a obrúsky Oblia
Chceli by ste na stole vykúzliť jar? Alebo prezentovať jeseň v jej najkrajších 
farbách? S našim sortimentom Oblia vám nič nestojí v ceste. Všetky veľkosti 
sú dostupné vo viacerých farbách. Vašej kreativite sa medze nekladú.
52 % polyester, 48 % bavlna. Hmotnosť cca. 210 g/m²
farba: bordová, svetlá šedá, pomarančová, piesková, čierna, krémová, 
kameňovo šedá, biela

Obrúsky Obrus Naperón
40x40 cm (š x d) 80x80 cm (š x d) 40x130 cm (š x d)
115882 102493 117329
ks/bal. 48 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 73,44 € balenie 30,96 € balenie 30,96 €
1,53 € 5,16 € 5,16 €

Obrusy a textil Oblia šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124511
meter 12,75 €

 T
E

X
T

ÍL
IE

biela

pomarančová

krémová

kameňovo šedá

piesková

piesková

čierna

svetlá šedá

bordová

bordová

VEGA
Krúžky na obrúsky
Z chróm-niklovej ocele 18/8 alebo chrómovanej ocele.
Vhodné do umývačky riadu! (okrem produktu Spirale).

Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm 
(šxØxv)

10 cm  
(Ø)

4x4x3 cm 
(d x š x v)

5.2x4.5 cm 
(d x Ø)

oceľ 18/8 oceľ 18/8 oceľ 18/8 chrómovaná oceľ
100338 106910 106911 106909
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 7,44 € balenie 11,40 € balenie 15,36 € kus 11,40 €
1,86 € 2,85 € 3,84 € 2,85 €

Krúžky na obrúsky

VIDIEK
spojený s eleganciou

Metráž
140 cm (š)
115846
meter 1
9,01 €
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Séria obrusov Nova

svetlá šedá

svetlá šedá

antracitová

Obrus  
Nova
ks od

1099

Rýchloschnúce, jednoduché žehlenie

Pevné a dlhotrvácne

Elegantný melírovaný vzhľad

SELLER
Best
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           Ľahko udržiavateľná 

ŠTRUKTÚRA

Obrusy a textil Nova šité na 
mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124514
meter 17,59 €

Vzorkovník Nova 
Za požičanie vám bude účtovaný  
poplatok v sume 10,00 €.
124057

svetlá šedá

bordová

šalviová

svetlá šedá

hnedá

prírodná

piesková

dymová modrá

antracitová

šalviová

Obliečka na vankúš 
dymová modrá

Dekoračná obliečka
svetlá šedá

olivová

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
101347
ks/bal. 4
balenie 17,56 €
4,39 €

Stolový set
32x45 cm (š x d)
101350
ks/bal. 2
balenie 8,78 €
4,39 €

ERWIN M. 
Séria obrusov Nova
Melírovaný vzhľad v navzájom kombinovateľných farbách. 
Polyesterové vlákno v prírodnom vzhľade je trvanlivé, pevné, odolné 
voči UV-žiareniu. Obrusy sú ideálne na každodenné používanie v 
reštauráciách a aj v exteriéri. Obrusy sú obšívané obálkovým lemom, 
obliečka na vankúš má zapracovaný zips. Metráž je samozrejme tiež
v ponuke. V prípade záujmu o výšivku alebo špeciálny rozmer nás 
neváhajte kontaktovať.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 180 g/m².
farba: antracitová, hnedá, bordová, svetlá šedá, prírodná, olivová, 
dymová modrá, šalviová, piesková

Obrus hranatý
80x80 cm (š x d) 100x100 (š x d) 130x130 (š x d) 130x170 (š x d) 130x190 (š x d) 130x220 (š x d)
121214 121214 121214 121214 121214 121214
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 15,39 € 19,79 € 25,29 € 27,49 € 30,79 €

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d)
101345
ks/bal. 1
8,79 €

Metráž
180 (š)
101346
meter 1
21,99 €

Obrus okrúhly
160 (Ø)
121216
ks/bal. 1
30,79 €

Naperón 
45x130 cm (š x d)
122610
ks/bal. 1
10,99 €

Dekor. obliečka
40x40 cm (š x d)
115814
ks/bal. 1
9,89 €
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ERWIN M. 
Naperón a obrúsky Tarina
Naperóny a obrúsky v trendovom vzhľade. Dlhotrvácne, príjemné na dotyk. Vyberte si z troch variánt obrúskov: uni, s tlačeným 
nápisom „Bon Appetit“ alebo s nášivkou (individuálna nášivka od 300 ks). Pre individuálne požadované veľkosti je dostupná aj 
metráž (napr. pre pasujúce vankúše).
50 % bavlna, 50 % polyester. Hmotnosť cca. 240 g/m².
farba: šedá

Naperón  
Tarina
ks iba

12,

75

 Od 300 ks možnosť 
personalizácie vlastným logom

Dodacia doba cca. 4 týždne

šedá

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Metráž 
uni

Obrúsky 
s potlačou

Obrúsky 
s nášivkou

Obrúsky 
uni

Naperón 
uni

320 cm (š) 50x50 cm (š x d) 50x50 cm (š x d) 50x50 cm (š x d) 40x130 cm (š x d)
126360 126353 126354 126355 126357
meter 1 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 2
meter 26,39 € balenie 30,96 € balenie 34,92 € balenie 27,00 € balenie 25,50 €
26,39 € 5,16 € 5,82 € 4,50 € 12,75 €

Obrúsy a naperóny Tarina šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
126362
meter 17,92 €

 Pevná a dlhotrvácna kvalita 

Jemné na dotyk
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ERWIN M. 
Obrúsky Vivienne
Extra hrubá kvalita. Vďaka jemnému lesku a vysokej odolnosti sa obrúsky ideálne hodia na 
skladanie do rôznych tvarov.
50 % bavlna, 50 % polyester. Hmotnosť cca. 270 g/m².
farba: béžová, bordová, tmavá šedá, svetlá šedá, kiwi, mentolová, prírodná, pomarančová, 
petrolejová, dymová modrá, ružová, červená, čokoládová, čierna, biela
47x47 cm (š x d)

 T
E

X
T

ÍL
IE

Obrúsok  
Nantes
ks iba

4,

39

dymová modrá

dymová modrá

dymová modrá petrolejovámentolová

mentolová

biela

biela

béžová prírodná pomarančováružová

ružová

červená bordová čokoládová kiwi svetlá šedá tmavá šedá čierna

VEGA
Krúžky na obrúsky
Z chróm-niklovej ocele 18/8 a chrómovanej ocele.
Vhodné do umývačky riadu! (okrem produktu Spirale)

Krúžky na obrúsky
Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm (šxØxv) 10 cm (Ø) 4x4x3 cm (d x š x v) 5.2x4.5 cm (d x Ø)
oceľ 18/8 oceľ 18/8 oceľ 18/8 chrómovaná oceľ
100338 106910 106911 106909
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 7,44 € balenie 11,40 € balenie 15,36 € balenie 11,40 €
1,86 € 2,85 € 3,84 € 2,85 €

ERWIN M. 
Obrúsky Nantes
Obrúsky zo zmiešaného materiálu: bavlna dodáva obrúskom jemnosť na dotyk. Polyesterová 
časť sa stará o jednoduchú údržbu a rýchle schnutie. Absolútne trendový obrúsok s digitálne 
tlačeným napísom v pravom rohu „Bon Appetit“ v svetlej šedej farbe. Aj prírodná farba, lomená 
biela robí z tohto obrúsku trendový produkt.
80 % bavlna, 20 % polyester. Hmotnosť cca. 175 g/m².
farba: biela
50x50 cm (š x d)

126509
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €

104383
ks/bal. 6
balenie 25,68 €
4,28 €
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Obrus  
Sinnend

ks od

6,

37

Obrusy a textil Sinnend šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124496
meter 10,22 €

Odolné voči chlóru a vyvárke.

Vhodné aj pre pranie 
v profi práčovni

DAMAŠKOVÁ
  kvalitaDamašková dlhotrvácna kvalita

 Šitie na mieru do šírky 280 cm

Tvarovo stále

Obrúsky
50x50 cm  
(š x d)
101319
ks/bal. 6
balenie 13,80 €
2,30 €

ERWIN M. 
Séria obrusov Sinnend
Biele žakárové obrusy a textil s decentným štvorčekovým vzorom, dlhotrvácna damašková 
kvalita, ideálne na každodenné používanie. Metráž v šírke 280 cm.
100 % bavlna, damašek. Hmotnosť 190 g/m².
farba: biela

Metráž
280 cm  
(š)
115847
meter 1
21,66 €

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

130x190 cm 
(š x d)

130x220 cm 
(š x d)

130x250 cm 
(š x d)

130x280 cm 
(š x d)

121254 121254 121254 121254 121254 121254 121254 121254
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,37 € 7,69 € 11,54 € 14,07 € 16,60 € 19,24 € 23,09 € 26,39 €

Naperón
45x130 cm 
(š x d)
115673
ks/bal. 1
6,37 €
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Naperón  
Nürnberg

ks iba

549

Obrus 
okrúhly
170 cm  
(Ø)
121164
ks/bal. 1
27,49 €

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

170x170 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

130x190 cm 
(š x d)

121163 121163 121163 121163 121163 121163
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,59 € 10,99 € 15,39 € 25,29 € 19,79 € 21,99 €

Obrus  
hranatý
130x220 cm 
(š x d)

130x250 cm 
(š x d)

130x280 cm 
(š x d)

121163 121163 121163
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 27,49 € 30,79 €

 T
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ERWIN M. 
Séria obrusov Nürnberg
Všestranne použiteľné a veľmi obľúbené obrusy! Biele damaškové obrusy vo vysokej kvalite, ktoré sa hodia do každého prostredia. S lesklým bielym lemom po obvode, na obrusoch zo všetkých 4 
strán, na naperónoch po dlhých 2 stranách. Pri výrobe sa používa iba tkaná priadza, preto sú obrusy dlhotrvácne a tvarovo stabilné aj pri manglovaní. Špeciálne rozmery na vyžiadanie do šírky 130 
cm a 170 cm. Možná aj výšivka loga.
100 % bavlna, damašek. Hmotnosť cca. 190 g/m².
farba: biela

Odolné voči chlóru a vyvárke.

Vhodné aj pre pranie 
v profi práčovni

Špeciálny rozmer na 
vyžiadanie! 
Tel: +421 2 20 70 70 70

 Dlhotrvácna mercerovaná bavlna

 Jemný lesklý damašek

 Lesklý lem po obvode

Metráž
130 cm  
(š)

170 cm  
(š)

100156 100156
meter 1 meter 1
10,99 € 16,49 €

Obrúsky
50x50 cm  
(š x d)
100157
ks/bal. 6
balenie 17,76 €
2,96 €

Obrus 
oválny
170x230 cm 
(š x d)
121161
ks/bal. 1
32,99 €

Naperón
40x130 cm 
(š x d)
115896
ks/bal. 2
balenie 10,98 €
5,49 €
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ERWIN M. 
Séria obrusov Atlanta-Fox
Prekvapujúci pomer cena-výkon! Klasický vzor s lesklým lemom po obvode v dlhotrvácnej 
damaškovej kvalite.
100 % bavlna, damašek. 
Hmotnosť cca. 190 g/m².
 farba: krémová, biela

Odolné voči chlóru. Možné vyváranie.

Vhodné aj pre pranie 
v profi práčovni

Obrus  
Atlanta-Fox

ks od

6,

37

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

121168 121168 121168 121168
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,37 € 7,69 € 11,54 € 14,07 €

Naperón
40x130 cm (š x d)
115900
ks/bal. 2
balenie 12,74 €
6,37 €

krémová

Šitie na mieru na vyžiadanie! Tel: +421 2 20 70 70 70

biela

 Damašek

Obrúsky
40x40 cm (š x d) 50x50 cm (š x d)
100839 100839
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 7,86 € balenie 12,48 €
1,31 € 2,08 €

Obrus hranatý
130x190 cm 
(š x d)

130x220 cm 
(š x d)

130x250 cm 
(š x d)

130x280 cm 
(š x d)

121168 121168 121168 121168
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,60 € 19,24 € 23,09 € 26,39 €

Metráž
130 cm (š)
100170
meter 1
9,01 €

Obrus 
okrúhly
160 cm (Ø)
121170
ks/bal. 1
26,39 €
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ERWIN M. 
Séria obrusov Saphir
Prekvapujúci pomer cena-výkon! Klasický vzor s lesklým lemom po obvode a lesklými bodkami v 
dlhotrvácnej damaškovej kvalite. Využite aj šitie na mieru.
100 % bavlna, damašek. Hmotnosť cca. 190 g/m².
farba: biela

ERWIN M. 
Séria obrusov Cora
Super lacné kárované žakárové obrusy a textil pre každodenné používanie – štandardná kvalita 
za super cenu! Metráž dostupná v šírke 280 cm. Využite aj šitie na mieru.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 150 g/m².
farba: biela

 T
E

X
T

ÍL
IE

Obrus  
Saphir
ks od

802

Obrus  
Cora
ks od

450

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

121165 121165 121165
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,02 € 9,34 € 13,30 €

Metráž
280 cm (š)
100174
meter 1
15,28 €

Obrus hranatý
130x170 cm 
(š x d)

130x190 cm 
(š x d)

130x220 cm 
(š x d)

130x250 cm 
(š x d)

130x280 cm 
(š x d)

121165 121165 121165 121165 121165
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,05 € 18,69 € 26,39 € 27,49 € 29,69 €

Obrus hranatý
130x170 cm 
(š x d)

130x190 cm 
(š x d)

130x220 cm 
(š x d)

130x250 cm 
(š x d)

130x280 cm 
(š x d)

121171 121171 121171 121171 121171
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,22 € 12,75 € 16,60 € 19,24 € 21,66 €

KLASIKA
     pre výnimočnú príležitosť

Obrusy a textil Cora šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124485
meter 12,75 €

Šitie na mieru na vyžiadanie! Tel: +421 2 20 70 70 70

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
100168
ks/bal. 6
balenie 13,80 €
2,30 €

Metráž
130 cm (š)
100167
meter 1
10,66 €

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
100175
ks/bal. 6
balenie 9,18 €
1,53 €

Obrus hranatý
80x80 cm  
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

121171 121171 121171
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,50 € 6,37 € 9,01 €
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ERWIN M. 
Séria obrusov Mega
Obrusy Mega s trvalým hodvábnym leskom a pekným vzorom. Sú ideálne na použitie v 
gastronómii. Odolné voči chlóru, farebne stále a dlhotrvácne.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 150 g/m².
farba: antracitová, hnedá, bordová, krémová, strieborná, biela

Obrus  
Mega
ks od

4,

39

Obrus hranatý
80x80 cm (š x d) 100x100 cm (š x d)
121197 121197
ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,39 € 7,69 €

Naperón
40x130 cm (š x d)
115905
ks/bal. 2
balenie 8,78 €
4,39 €

Obrusy a textil Mega šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124515
meter 9,89 €

bordová

hnedá

hnedá

antracitová

biela

biela

krémová

strieborná

 Jednoduché žehlenie, rýchloschnúce

Dlhotrvácna klasika

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
100726
ks/bal. 6
balenie 13,14 €
2,19 €

Obrus hranatý
130x130 cm (š x d) 130x170 cm (š x d) 130x220 cm (š x d)
121197 121197 121197
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 10,99 € 13,19 €

Metráž
180 cm (š)
100725
meter 1
9,89 €
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ERWIN M. 
Séria obrusov Marmor
Ľahko udržiavateľné obrusy sa ideálne hodia na každodenné používanie v gastronómii. Vzor 
s jemne zvlnenými líniami a lesklo - matným kontrastom vás očarí. Na vyžiadanie vám vieme
ušiť obrus podľa vašich predstáv.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 165 g/m².
farba: antracitová, hnedá, bordová, krémová, biela

 T
E

X
T

ÍL
IE

Obrus  
Marmor

ks od

439

Obrus hranatý
80x80 cm (š x d) 100x100 cm (š x d)
121194 121194
ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,39 € 7,69 €

Obrus hranatý
130x130 cm (š x d) 160x160 cm (š x d) 130x170 cm (š x d) 130x220 cm (š x d)
121194 121194 121194 121194
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 12,09 € 10,99 € 13,19 €

Naperón
40x130 cm (š x d)
115903
ks/bal. 2
balenie 8,78 €
4,39 €

Obrusy a textil Marmor šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124512
meter 9,89 €

biela

antracitová

bordová

hnedá

antracitová

krémová

biela

 Jednoduché žehlenie, rýchloschnúce

 Odolné voči chlóru

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
100722
ks/bal. 6
balenie 13,14 €
2,19 €

Metráž
180 cm (š)
100721
meter 1
9,89 €
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Obrus  
Countryline

ks od

549

Metráž
210 cm (š)
119769
meter 1
14,29 €

Naperón
40x130 cm (š x d)
119766
ks/bal. 2
balenie 10,98 €
5,49 €
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ERWIN M. 
Séria obrusov Countryline
So svojim károvaným vzorom sa tieto obrusy hodia 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 farebných
kombináciách. Dostupné aj ako metráž, možnosť vyhotovenia požadovaného rozmeru, výšivky loga.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 210 g/m².
farba: béžová, modrá, bordová, šedá, zelená, červená, biela
farba vankúš na sedenie:  béžová, modrá, bordová, šedá, zelená, červená

biela

biela

modrá

béžová

zelená

červená

bordová

šedá

šedá

Obrusy a textil Countryline šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124488
meter 9,89 €

VIDIECKY ŠARM
       pre interiér i exteriér

Vďaka vysokej svetlostálosti 
použiteľné aj v exteriéri

 Rýchloschnúce, jednoduché žehlenie

 Obzvlášť odolné

Obrúsky Vankúš na sedenie
50x50 cm (š x d) 34x39x2.5 cm (š x d x v)
119768 118995
ks/bal. 6 ks/bal. 4
balenie 14,46 € balenie 25,48 €
2,41 € 6,37 €

Obrus hranatý
130x130 cm (š x d) 150x150 cm (š x d) 130x170 cm (š x d) 150x190 cm (š x d)
121303 121303 121303 121303
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 15,39 € 15,39 € 19,79 €

Obrus hranatý
80x80 cm (š x d) 100x100 cm (š x d)
121303 121303
ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,49 € 8,79 €
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ERWIN M. 
Séria obrusov Chatelete
Obrusy a textil v tradičnom károvanom dizajne s motívom 
srdca, jeleňa alebo celokárované. Obliečky na vankúše so 
zipsom.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 200 g/m².
farba: zelená/biela, červená/biela

ERWIN M. 
Dekoračná kožušina Bergen
Absolútny pútač v gastronómii! Všestranne použiteľná, napr. 
ako sedák na lavicu alebo stoličku, prestieranie na stôl alebo 
ako predložka. Vnesie do každej miestnosti pohodlnosť. Umelá 
kožušina, ktorá nepúšťa vlákna, prateľná a vhodná aj do 
sušičky. Veľmi mäkká na pohmat.  
100 % polyacryl, spodná strana 100 % polyester.
farba: krémová
115x70 cm (d x š)

Obrus  
Chatelete

ks od

7,

03

Obrus Herz Obrus Hirsch Obrus Karo
80x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
119348 119349 100888
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,55 € 10,55 € 7,03 €

Naperón Herz Naperón Hirsch Naperón Karo
40x130 cm (š x d) 40x130 cm (š x d) 40x130 cm (š x d)
123432 123435 115660
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,55 € 10,55 € 7,03 €

Obliečka na vankúš Herz Obliečka na vankúš Hirsch Obliečka na vankúš Karo
40x40 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 40x40 cm (š x d)
119332 119333 115795
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,59 € 6,59 € 5,49 €

Dekoračná  
kožušina
161508
ks/bal. 1
21,66 €

Herz

Obrúsok Karo
40x40 cm (š x d)
100887
ks/bal. 6
balenie 16,44 €
2,74 €

Trvácne vyšívanie

 Rýchloschnúce

káro

Kombinovateľné 
s mnohými 

obrusmi

Novinka
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ERWIN M. 
Séria obrusov La Villa
Rustikálna elegancia s trendovým károvaným vzorom. Dlhotrvácne farbené vlákna s vysokou farebnou stálosťou.
Možné vyvárať. Polyesterová prímes robí obrusy jednoducho žehliteľné a rýchloschnúce. Dostupná aj metráž. 
Špeciálne rozmery na vyžiadanie až do šírky 280 cm.
50 %  bavlna, 50 %  polyester. Hmotnosť cca. 230 g/m².
farba: modrá, zelená, svetlá zelená, prírodná, červená
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Obrus  
La Villa

ks od

901

Vankúš na lavicu Obliečka na vankúš Metráž
35x120x3 cm (š x d x v) 35x170x3 cm (š x d x v) 40x40 cm (š x d) 280 cm (š)
115142 115142 101078 101339
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 30,79 € 7,69 € 26,39 €

Vankúš na stoličku Obrus hranatý
40x40x3 cm (š x d x v) 80x80 cm (š x d) 100x100 cm (š x d)
117367 121212 121212
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 9,01 € 12,75 €

Obrus hranatý
130x130 cm (š x d) 130x170 cm (š x d) 130x220 cm (š x d)
121212 121212 121212
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,24 € 26,39 € 32,99 €

červená

červená

červená

zelená

modrá

prírodná

svetlá zelená

Vzorkovník La Villa
Za zapožičanie bude účtovaný poplatok 
10 €. 
123997

Obrusy a textil La Villa šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124505
meter 15,28 €

   trendová TRADÍCIA 

Obrúsky
50x50 cm (š x d)
100771
ks/bal. 6
balenie 23,70 €
3,95 €

Naperón
40x130 cm (š x d)
115666
ks/bal. 2
balenie 18,02 €
9,01 €

Séria obrusov Palermo str. 209

Veľmi dobrá farebná stálosť 
vďaka farbeniu vláken

Trvácne, pevné

 Jednoduché žehlenie, rýchloschnúce
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Naperón  
Clivia
 ks iba

10,

99

Obrúsok  
Coletta

 ks od

1,

31

Obrúsok
20x20 cm (š x d) 50x50 cm (š x d)
120224 120224
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 7,86 € balenie 27,00 €
1,31 € 4,50 €

ERWIN M. 
Naperón a obrúsky 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.
58 % bavlna, 42 % ľan. Hmotnosť cca. 242 g/m².
farba: biela/červená

ERWIN M. 
Obrúsky Coletta
Obrúsky Coletta očaria vašich hostí veselým károvaným vzorom. Obrúsky sú zo zmiešaného 
materiálu príjemného na dotyk, sú trvácne, pevné a robustné – ideálne pre dlhodobé používanie 
v gastronómii.
58 % bavlna, 42 % ľan. Hmotnosť cca. 200 g/m².
farba: biela/modrá, biela/červená

biela/červená

biela/červená biela/modrá

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Naperón
50x130 cm (š x d)
125004
ks/bal. 1
10,99 €

Obrúsok
50x50 cm (š x d)
119180
ks/bal. 6
balenie 26,34 €
4,39 €
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Stolový set  
Puris
ks iba

3,

84

Naperón  
Puris
ks iba

12,

09Naperón
43x130 cm (š x d)
116037
ks/bal. 1
12,09 €
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ERWIN M. 
Stolové sety/naperóny Puris
Dlhotrvácne, ľahko udržiavateľné stolové sety. S lemom po 
obvode.
75 % PVC, 25 % polyester.
farba: antracitová, modrá, hnedá, krémová, kiwi, červená, 
béžová

krémová

kiwi

červená

béžová

antracitová

antracitová

hnedá

modrá

STOLOVÉ SETY
Či už jednoduché a jednofarebné alebo vzorované: S našimi stolovými setmi bude stôl vždy pekne prestretý. 

  S lemom

Stolový set
33x45 cm (š x d)
100962
ks/bal. 2
balenie 7,68 €
3,84 €
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Stolový set  
Cornus
 ks iba

7,

69

Dekoračná obliečka Naperón Stolový set
45x45 cm (š x d) 50x30 cm (š x d) 40x140 cm (š x d) 30x45 cm (š x d)
123826 123826 115686 115701
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 2
kus 16,49 € kus 16,49 € kus 18,69 € balenie 15,38 €
16,49 € 16,49 € 18,69 € 7,69 €

ERWIN M. 
Séria Cornus
Moderné obrusy a textílie s kvalitnou výšivkou vo forme jeleňa a kontrastným štepovaním 
po obvode. Vzhľad flísu v prateľnej forme sa veľmi pekne kombinuje s našou sériou obrusov 
Nova. Vďaka jednoduchej údržbe sa stane vašim miláčikom. Dekoračné obliečky na 
vankúše majú zipsové zapínanie.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 360 g/m².
farba: šedá

 Gastro vzhľad flísu

Tvarovo stále štepovanie

Obrúsok Vivienne str. 219

Dostupný 
aj ako 

naperón

232-233_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   232 15.02.22   20:52



233

 

www.palazzo.sk

Stolový set  
Tenoris
ks iba

3,

29

Stolový set  
Animal

Stolový set  
Appetit

Stolový set  
Burger

Stolový set  
Coffee

Stolový set  
Good Morning

Stolový set  
Heart

33x45 cm (š x d) 33x45 cm (š x d) 33x45 cm (š x d) 33x45 cm (š x d) 33x45 cm (š x d) 33x45 cm (š x d)
127103 124418 124417 124419 127102 124421
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 13,16 € balenie 13,16 € balenie 13,16 € balenie 13,16 € balenie 13,16 € balenie 13,16 €
3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 €
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ERWIN M. 
Stolové sety Tenoris
Či v kaviarni alebo v burger reštaurácii: Tieto stolové sety sa perfektne hodia do aktuálneho vintage trendu! Stolové sety majú 
digitálne tlačené motívy. Lemovanie stolových setov zabraňuje rýchlemu opotrebovaniu. Jednoduchá a nekomplikovaná údržba. 
Nevhodné do umývačky riadu!
75 % PVC, 25 % polyester. Omývateľné vlhkou utierkou.
farba: čierna

Ušitý rozmer na mieru na požiadanie!  
Tel: +421 2 20 70 70 70

          obľúbený 
VINTAGE-LOOK

 Trendový produkt pre 
vintage gastronómiu

 Otierateľné

 S lemom
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VEGA
Stolové sety Tecido
Pekné stolové sety z koženky vo výzore látky. Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru 
(chráňte pred priamym slnečným žiarením). Omývateľné vlhkou utierkou.
  
Hmotnosť cca. 1150 g/m².
32.5x44 cm (š x d)

VEGA
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 slnečným žiarením). Omývateľné vlhkou utierkou.
Nevhodné do umývačky riadu!
Materiál: 100 % koženka s polyuretánovou úpravou.  
Hmotnosť cca. 1150 g/m².

Stolový set  
Tecido
 ks iba

8,

35

Obojstranne použiteľný

Stolový set rovný Stolový set šikmý
krémová béžová hnedá antracitová krémová béžová hnedá antracitová
10051122 10051123 10051132 10051133 10008112 10008113 10008114 10008115
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 € balenie 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 €

Stolový set
30x45 cm (š x d) 30x45 cm (š x d) 30x45 cm (š x d)
béžová/hnedá hnedá/šedohnedá hnedá/hrdzavá
30003071 30003073 30003072
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 56,04 € balenie 56,04 € balenie 56,04 €
9,34 € 9,34 € 9,34 €

Stolový set s 2 zaoblenými rohmi
32.5x44 cm (š x d) 32.5x44 cm (š x d) 32.5x44 cm (š x d)
béžová/hnedá hnedá/šedohnedá hnedá/hrdzavá
30108509 30108507 30108508
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 56,04 € balenie 56,04 € balenie 56,04 €
9,34 € 9,34 € 9,34 €

Stolový set so 4 zaoblenými rohmi
32.5x44 cm (š x d) 32.5x44 cm (š x d) 32.5x44 cm (š x d)
béžová/hnedá hnedá/šedohnedá hnedá/hrdzavá
30108506 30108510 30108511
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 56,04 € balenie 56,04 € balenie 56,04 €
9,34 € 9,34 € 9,34 €

Koženka

Novinka Novinka
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ERWIN M.
Stolový set Chios
Exkluzívny stolový set z pravej kože. Perfektne pasuje do trendového 
vintage štýlu – sprostredkúva imidž a prestíž. Každý stolový set je 
unikát, umožňuje slobodu pri prestieraní stola. Prírodný produkt.
100 % hovädzia koža. Čistite len vlhkou utierkou.
farba: hnedá
34x45 cm (š x d)
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Stolový set  
Chios
 ks iba

26,

39

Jedinečný
UNIKÁT

Pravá koža,  
omývateľný vlhkou utierkou

Prírodný produkt

Každý stolový set je unikát

Pasujúca  
zástera 
Bristol
str. 516

30025791
ks/bal. 1
26,39 €
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ERWIN M. 
Stolové sety Yato
Klasické stolové sety YATO očaria širokým lemom v miernom kontraste. Sú ľahké na údržbu, omývateľné vlhkou utierkou. Vhodné 
do interiéru i exteriéru.
70 % PVC, 30 % polyester.
 farba: staroružová, hnedá, krémová/hnedá, šedá/šedohnedá, zelená, čierna/šedohnedá
33x45 cm (š x d)

Stolový set  
Henning

ks iba

3,

84

hnedá

ERWIN M. 
Stolový set Henning 
Stolový set s atraktívnym vzorom rybacej kosti 
v dvoch odtieňoch hnedej.Omývateľný vlhkou 
utierkou.
75 % PVC, 25 % polyester.
farba: hnedá
33x45 cm (š x d)

101219
ks/bal. 2
balenie 7,68 €
3,84 €

ERWIN M. 
Stolové sety Hoja 
Jednofarebné stolové sety, omývateľné vlhkou utierkou.
75 % PVC, 25 % polyester.
farba: hnedá, šedá, svetlá hnedá, červená
33x45 cm (š x d)

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

červená svetlá hnedá hnedá šedá

117130
ks/bal. 2
balenie 7,68 €
3,84 €

staroružová zelená hnedá krémová/hnedá šedá/šedohnedá čierna/
šedohnedá

Omývateľné vlhkou utierkou

Obrúsok Laurin str. 201

123846
ks/bal. 2
balenie 7,68 €
3,84 €
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ERWIN M. 
Stolové sety Fuego 
V modernom dizajne s kovovými efektmi. Vhodné do interiéru i 
exteriéru. Ľahké na údržbu, omývateľné vlhkou utierkou.
70 % PVC, 30 % polyester.
farba: béžová/čierna, svetlá hnedá/tmavá hnedá, olivová/čierna
30x45 cm (š x d)

ERWIN M. 
Stolové sety/naperóny Emporia
Prineste trochu rafinovanosti na váš stôl so stolovými setmi a naperónmi v koženom vzhľade. 
Stačí utrieť vlhkou utierkou.
100 % PVC, spodná strana 50 % bavlna, 50 % polyester. Hmotnosť cca. 432 g/m².
farba: antracitová, béžová, bordová, čokoládová, čierna, šedohnedá

béžová čiernaantracitováčokoládovášedohnedábordová

119693
ks/bal. 2
balenie 7,68 €
3,84 €

Naperón
40x130 cm (š x d)
115679
ks/bal. 1
14,29 €
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ERWIN M. 
Stolové sety Nahla
Stolové sety očaria kosoštvorcovým vzorom. Omývateľné 
vlhkou utierkou.
70 % PVC, 30 % polyester.
farba: antracitová, modrá, šedohnedá
33x45 cm (š x d)

šedohnedá

šedohnedá

modrá antracitová

Obzvlášť trvácne, pevné

Omývateľné vlhkou utierkou

Omývateľné vlhkou utierkou
Stolový set
44x32.5 cm (š x d)
101681
ks/bal. 2
balenie 10,98 €
5,49 €

modrá zelená červená hnedáantracitová

ERWIN M. 
Stolové sety/naperóny Tana
V aktuálnom tkanom dizajne. Vhodné do interiéru i exteriéru. 
Omývateľné vlhkou utierkou.
100 % PVC.
farba: antracitová, modrá, hnedá, zelená, červená

Omývateľné vlhkou utierkou

Naperón
43x130 cm (š x d)
115615
ks/bal. 1
12,09 €

Stolový set
33x45 cm (š x d)
101394
ks/bal. 2
balenie 7,68 €
3,84 €

107327
ks/bal. 1
3,84 €

svetlá hnedá/tmavá hnedá

svetlá hnedá/
tmavá hnedá

béžová/čiernaolivová/čierna

Obzvlášť trvácne, pevné

Omývateľné vlhkou utierkou
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modrá

TEXTIL DO EXTERIÉRU
Nepremokavé, robustné a s jednoduchou údržbou: s našim textilom do 
exteriéru vytvoríte na terase i v záhrade príjemnú atmosféru.

Obrus  
Mataro
ks od

9,

89

Metráž Obrus hranatý Obrus okrúhly Naperón
170 cm  
(š)

80x80 cm  
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

110x140 cm 
(š x d)

130x160 cm 
(š x d)

140 cm  
(Ø)

40x130 cm 
(š x d)

117428 121272 121272 121272 121272 121274 117472
meter 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,89 € 9,89 € 19,79 € 17,59 € 21,99 € 19,79 € 9,89 €

ERWIN M. 
Séria obrusov Mataro
Moderný vzor a trendové farby pre príjemnú letnú atmosféru na terase. Vďaka akrylátovej povrchovej úprave sú obrusy omývateľné vlhkou utierkou, 
ušetria tak čas vášmu personálu.
50 % bavlna, 50 % polyester. Hmotnosť 160 g/m². Akrylátová povrchová úprava, jednoduchá údržba, omývateľné vlhkou utierkou. Obrusy žehlite pri nízkych 
teplotách vždy zo spodnej strany!
farba: modrá, černicová, šedá, zelená

Obrusy a textil Mataro šité 
na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124513
meter 16,49 €

šedá

černicová

zelená

modrá

Omývateľné vlhkou utierkou

Povrchová úprava proti tvorbe fľakov

Dobrá svetlostálosť
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krémová

žltá

mandarinková

bordová

limetková

hnedá

tmavá šedá

slivková

dymová modrá

dymová modrá

dymová modrá

Naperón  
Floralie
ks iba

12,

09

Metráž Vankúš na 
sedenie

Obrus hranatý Obrus 
okrúhly

Naperón

160 cm  
(š)

40x40x4 cm 
(š x d x v)

80x80 cm  
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

110x140 cm 
(š x d)

130x160 cm 
(š x d)

140 cm 
(Ø)

40x130 cm  
(š x d)

115533 115147 121246 121246 121246 121246 121248 115688
meter 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,79 € 9,78 € 12,09 € 21,99 € 19,79 € 27,49 € 27,49 € 12,09 €

Obrusy a textil Floralie šité 
na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124493
meter 17,59 €

ERWIN M. vankúš na 
sedenie

  

 
obrusy

 Séria obrusov Floralie
Vode a špine odolné obrusy v damaškovej kvalite a nadčasovým žakárovým kvetinovým vzorom. Vďaka akrylátovej povrchovej úprave sú tieto obrusy vhodné do exteriéru. 
Charakter textilu ostáva ale zachovaný.
55 % polyester, 45 % bavlna, akrylátová povrchová úprava. Obrusy žehlite pri nízkych teplotách vždy zo spodnej strany!  
Vankúš na sedenie perte ručne!
farba: hnedá, bordová, žltá, limetková, mandarinková, slivková, dymová modrá, tmavá šedá, krémová

Voči fľakom odolná 
povrchová úprava

Dobrá svetlostálosť

Omývateľné vlhkou utierkou
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Obrus  
Konstanz

ks od

11,

65

Metráž Obrus hranatý Obrus okrúhly Naperón
140 cm (š) 80x80 cm (š x d) 130x130 cm (š x d) 130x170 cm (š x d) 140 cm (Ø) 40x130 cm (š x d)
122045 122041 122041 122041 122042 122043
meter 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,37 € 11,65 € 24,19 € 29,69 € 26,39 € 11,65 €

ERWIN M. 
Séria obrusov Konstanz
Perfektné obrusy do exteriéru! Konstanz obrusy sú z trvácneho a ľahko udržiavateľného zmiešaného materiálu s dobrou svetlostálosťou. Vďaka povrchovej 
akrylátovej úprave sú obrusy odolné voči tvorbe fľakov, stačí ich otrieť vlhkou handričkou. Dostupné sú vo viacerých atraktívnych farbách, ktoré sa dajú veľmi 
pekne kombinovať. Obliečka na vankúš a špeciálne rozmery na vyžiadanie, metráž je dostupná v šírke 140 cm.
48 % bavlna, 52 % polyester. Hmotnosť cca. 190 g/m².
farba: černicová, krémová, kiwi, dymová modrá, kameňovo šedá, šedohnedá Obrusy a textil Konstanz 

šité na mieru, cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
125306
meter 18,47 €

KOMBINÁCIE FARIEB!
       vždy nový vzhľadkrémová

dymová modrá

šedohnedá

černicová

kiwi

kameňovo šedá

šedohnedá

Akrylátová povrchová 
úprava proti tvorbe fľakov

Dobrá svetlostálosť

Omývateľné vlhkou utierkou

Obrúsok Vivienne str. 219

dymová modrá
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Obrus  
Firenze

ks od

9,

23

Metráž
170 cm  
(š)
100448
meter 1
12,75 €

ERWIN M. 
Séria obrusov Firenze
Obrusy a sedáky do interiéru i exteriéru! Decentný batikovaný dizajn v mnohých farbách je 
ideálnym na kombinovanie. Materiál s akrylátovou povrchovou úpravou. Sedáky sú bez možnosti
uväzovania, majú protišmykovú spodnú stranu. Metráž má maximálnu dĺžku 15 m. Iné rozmery 
na vyžiadanie do šírky 170 cm.
50 % bavlna, 50 % polyester. Akrylátová povrchová úprava, jednoduchá údržba, jednoducho 
utriete vlhkou utierkou. Obrusy žehlite vždy pri nízkych teplotách zo spodnej strany! Vankúš na 
sedenie neperte, len utrite vlhkou utierkou!
farba: antracitová, jablkovo zelená, bordová, kávová, svetlá modrá, prírodná, červená

Vzorkovník Firenze
Za požičanie vzorkovníka vám bude účtovaný poplatok 
vo výške 10,00 €.
123940

Obrusy a textil Firenze šité na mieru, 
cena za m²
(nie je možné vrátenie tovaru)
124490
meter 15,17 €

prírodná

červená

bordová

antracitová

kávová

svetlá modrá

jablkovo zelená

Akrylátová povrchová 
úprava proti tvorbe fľakov

Dobrá svetlostálosť

Omývateľné vlhkou utierkou

antracitová

38x41x2.5 cm 
(š x d x v)
100410
ks/bal. 18
balenie 126,54 €
7,03 €

Obrus okrúhly
140 cm  
(Ø)

160 cm  
(Ø)

121181 121181
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,47 € 25,29 €

Vankúš na sedenie
38x41x2.5 cm 
(š x d x v)
100410
ks/bal. 1
8,57 €

Obrus hranatý
80x80 cm 
(š x d)

100x100 cm 
(š x d)

130x130 cm 
(š x d)

110x140 cm 
(š x d)

130x160 cm 
(š x d)

121179 121179 121179 121179 121179
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,23 € 12,75 € 17,37 € 16,27 € 20,89 €
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OCHRANA STOLA A DOPLNKY

ERWIN M.
Multibalenie pre skirtingy 18-dielne
Obsahuje 14 klipov s pružinou na uchytenie na hrane stola, 
6 m upínacej pásky na prichytenie na hranu stola a 3 klipy 
s presahom na upevnenie prípadných presahov. Rýchle a 
jednoduché uchytenie skirtingov.
farba: biela

104110
ks/bal. 1
21,77 €

ERWIN M.
Klip s presahom
(so suchým zipsom): Priehľadný, pre jednoduché upevnenie 
konca skirtingu.
farba:  priehľadná

115139
ks/bal. 1
1,09 €

ERWIN M.
Stolový klip Jamba
Stabilný klip s oceľovým pierkom, vhodný pre stolové dosky do 
hrúbky 4 cm.
farba: priehľadná

100258
ks/bal. 12
balenie 11,76 €
0,98 €

ERWIN M.
Klip pre skirtingy priehľadný
(so suchým zipsom): Pre stolové dosky do hrúbky 4 cm. Pre 
prvý meter skirtingu si objednajte 3 klipy, pre každý ďalší 
meter 2 klipy.
farba: priehľadná

119309
ks/bal. 1
1,09 €

ERWIN M.
Upínacia páska - metráž
(samolepiaca): metráž v šírke cca. 1.8 cm. Upevnite priamo 
na hranu stola.
farba: biela

100104
ks/bal. 1
2,19 €

ERWIN M.
Stolový klip Lee
Udrží obrusy na svojom mieste. Stabilný klip, vhodný pre stolové 
dosky s hrúbkou od 1.5 do 2.5 cm.
farba: priehľadná

102110 102110
ks/bal. 12 ks/bal. 50
balenie 7,80 € balenie 27,00 €
0,65 € 0,54 €

ERWIN M.
Stolový klip Luv
Žiadny obrus sa už nebude šmýkať. Stabilný klip, vhodný pre 
stolové dosky s hrúbkou od 3 do 4.5 cm.
farba: priehľadná

102111 102111
ks/bal. 12 ks/bal. 50
balenie 7,80 € balenie 27,00 €
0,65 € 0,54 €

ERWIN M.
Klip pre skirtingy s nastaviteľnou výškou
(so suchým zipsom): Priehľadné výškovo nastaviteľné klipy. 
Pre stolové dosky do hrúbky 11 cm. Pre prvý meter skirtingu si 
objednajte 3 klipy, pre každý ďalší meter 2 klipy.
farba:  priehľadná

119310
ks/bal. 1
2,19 €

ERWIN M.
Vešiak pre skirting
Pre cca. 6 m dlhý skirting. Šírka vešiaka cca. 45 cm.
farba: čierna

119308
ks/bal. 1
8,79 €
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Ochranná podložka 
Fridola

meter od

7,

69

Ochranná fólia  
Glasgow
meter od

2,

41
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85 cm (š) 110 cm (š) 130 cm (š) 170 cm (š)
115851 115851 115851 115851
meter 1 meter 1 meter 1 meter 1
7,69 € 9,56 € 11,54 € 14,07 €

ERWIN M.
Ochranná podložka Fridola - metráž
Cenovo výhodná ochrana stola Fridola sa postará o hladké a bez záhybov nastreté obrusy. Už žiadne búchanie 
tanierov o stôl. Podložka je protišmyková, omývateľná, chráni stolovú dosku pred mechanickým poškodením i pred 
vlhkosťou. Jednoduchá manipulácia: nemusíte vymeriavať previs - podložku umiestnite na stolovú dosku a hotovo! 
Maximálna dĺžka rolky 15 metrov. Polyesterové vlákno, obojstranne potiahnuté mäkkým PVC, omývateľné vlhkou 
handričkou.
hmotnosť cca. 570 g/m².
farba: biela

110 cm (š) 140 cm (š) 155 cm (š)
100254 100254 100254
meter 1 meter 1 meter 1
2,41 € 3,51 € 4,61 €

ERWIN M.
Ochranná fólia Glasgow - metráž
Glasgow ochranná fólia - ideálna ochrana pre vaše obrusy. 
Fólia s hrúbkou iba 0.1 mm ochráni obrusy pred fľakmi. V 
troch rôznych šírkach za super cenu. Maximálna dĺžka rolky: 
30 metrov.
farba: priehľadná

Tlmí nárazy

Chráni váš stôl pred 
znečistením

Omývateľná vlhkou utierkou
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Návlek na stoličku  
Grace
ks iba 

19 ,

79

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

NÁVLEKY A SKIRTINGY
Pre štýlové a vkusné oslavy: Naše návleky a skirtingy garantujú  
sviatočnú atmosféru pre akúkoľvek príležitosť.

 Dlhotrvácne vďaka vysokej gramáži

 Bez potreby žehliť, rýchloschnúce
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antracitová antracitová antracitová

ERWIN M. 
Elastické návleky Grace
Vďaka jednoduchému navliekaniu premeníte vaše stoly, lavice a stoličky na elegantný nábytok. Kvalitné prevedenie a zosilnené 
púzdra na nožičky pre dlhšiu trvácnosť. Perfektne pasujú na banketové stoličky a párty stoly.
92 % polyester, 8 % elastan. Hmotnosť cca. 230 g/m².
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Návlek na banketový stôl  
2 výrezy

Návlek na banketový stôl  
bez výrezu

Návlek na banketový stôl   
1 výrez

Pozostáva z 1 stolového návleku a 2 lavicových návlekov.

biela biela

antracitová

antracitová

bordová bordovákrémová krémováčierna čiernašedohnedá šedohnedá biela bielašedohnedá šedohnedábordová bordová

antracitová antracitová

70x110 (Ø x v) 80x110 (Ø x v)
101373 101373
ks/bal. 1 ks/bal. 1
38,49 € 38,49 €

Návlek na stôl
farba: antracitová, bordová, krémová, čierna, 
šedohnedá, biela

115858
ks/bal. 1
43,99 €

Návlek na banketový stôl  
bez výrezu
farba: antracitová, bordová, šedohnedá, biela
74x120x74 (š x d x v)

ERWIN M. 
Set elastických návlekov na 
záhradné lavice Grace 3-dielny
Elegantný 3-dielny set na záhradný stôl a dve lavice. Praktické 
a atraktívne riešenie pre oslavy v záhrade. Vďaka elastickému 
materiálu nie je potrebné návleky žehliť. Zvláštnosť: zapracované 
klipy, ktoré sa spoja pod doskou a zahalia tak aj kovovú 
konštrukciu.
92 % polyester, 8 % elastan. Hmotnosť cca. 230 g/m².
farba: bordová, čierna, biela

120201
ks/bal. 1
43,99 €

Návlek na banketový stôl   
s 1 výrezom
 farba: antracitová, bordová, šedohnedá, biela
74x120x74 (š x d x v)

120200
ks/bal. 1
43,99 €

Návlek na banketový stôl  
s 2 výrezmi
 farba: antracitová, bordová, šedohnedá, biela
74x120x74 (š x d x v)

70 cm (Ø) 80 cm (Ø)
101374 101374
ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 14,29 €

Návlek na stolovú dosku
farba: antracitová, bordová, krémová, čierna, 
šedohnedá, biela

119352
ks/bal. 1
19,79 €

Návlek na stoličku bez výrezu
farba: antracitová, bordová, šedohnedá, 
biela
40x44x95 (š x d x v)

101368
ks/bal. 1
19,79 €

Návlek na stoličku s výrezom
farba: antracitová, bordová, šedohnedá, 
biela
40x44x95 (š x d x v)

Klipy, pomocou 
ktorých zahalíte aj 
kovovú konštrukciu.

50x220x95 (š x d x v) 70x220x95 (š x d x v)
101293 101293
ks/bal. 1 ks/bal. 1
70,39 € 81,39 €

Alternatíva 
k  

skirtingom

biela biela bielašedohnedá šedohnedá šedohnedábordová bordová bordová
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Skirting  
Porto
ks od

54,

99

ERWIN M. 
Skirting Porto 
Rýchlo a ľahko zakryjete stoly: Kompletný skirting zavesíte na stôl - hotovo. 
Na bezpečné uchytenie použite multi balenie (pozri produkt 1 ) alebo viaceré 
praktické pomôcky na uchytenie, ktoré ponúkajú vhodné riešenia pre všetky 
varianty. Pomocou klipov s presahom môžete individuálne vyrovnať rozdiely 
medzi rôzne dlhými stolmi. Ukončenie zabezpečí prirodzene jemné splývanie.
Dodáva sa vrátane vešiaka, ktorý umožní uskladnenie bez toho, aby sa skirting
pokrčil.
100 % polyester. Zaveste vlhké, bez potreby žehliť.
farba: antracitová, bordová, krémová, biela

Možný rozmer aj na mieru

Bez potreby žehliť

 Dodávame s vešiakom

biela

krémová

biela

bordová

antracitová
Špeciálny rozmer na vyžiadanie!   
Kontaktujte nás na: +421 2 20 70 70 70

Špeciálny rozmer na vyžiadanie!   
Kontaktujte nás na: +421 2 20 70 70 70

Skirting
410x73 cm (š x v) 490x73 cm (š x v) 580x73 cm (š x v)
100682 100682 100682
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
54,99 € 65,99 € 76,99 €

Metráž
280 cm (š)
101134
meter 1
27,49 €

Metráž
155 cm (š)
100680
meter 1
10,99 €

ERWIN M. 
Séria obrusov Palermo
Kvalitné, jemné damaškové obrusy spájajú klasiku a modernu. Vysoko kvalitné, 
obzvlášť trvanlivé, pevné, s dlhou životnosťou. PALERMO je ideálny doplnok k 
iným obrusom. Ideálne pre obrusy šité na mieru! Využite naše služby. Možná aj 
výšivka loga. Dobrý tip: Palermo sa predovšetkým hodí ako vrchný obrus.
100 % bavlna, damašek. Hmotnosť cca. 195 g/m².
farba: biela

Príslušenstvo a klipy str. 242
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ERWIN M. 
Elastický návlek  
Melior 
Sviatočné prevedenie vašich párty stolov: Klasické biele elastické 
návleky Melior v cenovo výhodnom 5ks balení. Sú vhodné na stoly s 
priemerom dosky Ø 75–85 cm a výškou maximálne 110 cm. Násadky 
na nožičky sú zosilnené.
92 % polyester, 8 % elastan. Hmotnosť cca. 150 g/m².
farba: biela
75x110 cm (Ø x v)

Elastický návlek  
Selm
ks iba

47,

29

Elastický návlek 
Melior
ks iba

15,

17
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ERWIN M. 
Elastické návleky Selm
Návleky na stoly a stolové dosky z ľahko udržiavateľného strečového materiálu.
Vďaka zipsu sa ľahko navliekajú a vyzerajú výborne pri každej príležitosti.
80 % polyester, 20 % elastan. Hmotnosť cca. 260 g/m².
farba: antracitová, bordová, čierna, biela

čierna čiernabordová bordová

biela

antracitová antracitová

biela biela

Elastický návlek
70x110 cm (Ø x v) 80x110 cm (Ø x v)
101221 101221
ks/bal. 1 ks/bal. 1
47,29 € 47,29 €

Párty stôl Limona str. 392

Elastický návlek Grace str. 245

biela

Melior

biela

127108
ks/bal. 5
balenie 75,85 €
15,17 €

Návlek na stolovú dosku
70 cm (Ø) 80 cm (Ø)
101223 101223
ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,49 € 16,49 €

Cenovo výhodné balenie

Zosilnené násadky na nožičky

Jednoduchá manipulácia

Zipsové zapínanie.

Selm
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ERWIN M. 
Návleky na stoličky Homero
Návleky na stoličky z ľahko udržiavateľného a rýchloschnúceho polyesteru, jednoduché žehlenie. 
Dostupné v dvoch verziách: s mašľou na uväzovanie alebo s elegantným rázporkom v zadnej 
časti. Horná šírka operadla 40 cm, vhodné pre stoličky s operadlom hrubým od 4 cm.
100 % polyester. 
farba: bordová, krémová, strieborná, biela
40x44x95 cm (š x d x v)

107246
ks/bal. 1
18,14 €

Návlek 
s rázporkom

107245
ks/bal. 1
18,14 €

Návlek na stôl  
Montreal

ks iba

2749
Jednoduché žehlenie aj údržba

Vrátane mašle na uviazanie

ERWIN M. 
Návleky Montreal
Návleky na stoly a stoličky pre elegantné slávnosti z hladkého a ľahko udržiavateľného 
polyesteru. Vrátane mašle na uväzovanie.
100 % polyester. Hmotnosť stolového návleku: 170 g/m². 
Hmotnosť návleku na stoličku: 240 g/m².
farba: krémová, biela

biela strieborná bordová

krémovákrémová

biela strieborná bordová

biela

Návlek na stoličku
40x44x95 cm 
(š x d x v)
100987
ks/bal. 1
21,99 €

biela

krémová

Návlek na stôl
120x135 cm (Ø x v)
100364
ks/bal. 1
27,49 €

krémová

biela

Návlek 
s mašľou
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Set na záhradné stoly
od 

4729

biela

biela

ERWIN M.
Návlek Elinda
Návlek na banketové stoličky, 
s mašľou. (pozri online-
shop). Rýchloschnúci a ľahko 
udržiavateľný.
100% polyester.
farba: biela

Návlek s mašľou
40x40x96 cm 
(š x d x v)
107243
ks/bal. 1
17,04 €

ERWIN M. 
Set na záhradné stoly, 3-dielny
2 biele návleky na lavice a 1 návlek na záhradný stôl. Pasuje na všetky záhradné sety.
Jednoducho udržiavateľný a elastický polyester.
100 % polyester.
farba: biela

50x220 cm (š x d) 70x220 cm (š x d)
115857 115857
ks/bal. 1 ks/bal. 1
47,29 € 53,89 €

Personalizácia
viac info na

www.palazzo.sk

       ELEGANCIA

 Jednoduchá a rýchla 
manipulácia
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50x50 cm (š x d)
164627
ks/bal. 1
11,65 €

Dekoračná obliečka 
bez strapcov

Dekoračná obliečka 
so strapcami

40x40 cm (š x d) 40x40 cm (š x d)
164625 164624
ks/bal. 1 ks/bal. 1
43,99 € 43,99 €

40x40 cm (š x d)
164616
ks/bal. 1
18,58 €

ERWIN M.
Dekoračná obliečka Ebonie
Moderná obliečka na vankúš z ľahko udržiavateľného 
zmiešaného materiálu, so zlatou ornamentálnou potlačou na 
oboch stranách. Praktické zipsové zapínanie pre jednoduchú 
manipuláciu. Dodávame bez vankúša.
70% bavlna, 30% polyester, 30°-jemné pranie. 170g/m².
farba: krémová, šedá, petrolejová, ružová

MAGMA
Dekoračná obliečka Daria
Dekoračná obliečka s kosoštvorcovou technikou pletenia na 
vrchnej strane a hladkou spodnou stranou. Bavlnený materiál je 
mäkký na dotyk. Skvelá dekorácia pre vašu sedačku! Praktické 
zipsové zapínanie pre jednoduchú manipuláciu. Dodávame bez 
vankúša. Dostupná je verzia so strapcami alebo bez nich.
100% bavlna, ručné pranie. 1118g/m².
farba: prírodná

MAGMA
Dekoračná obliečka Ofelia
Jednofarebná obliečka na vankúš z kvalitného ľanu, s 
dekoratívnym uzáverom na šnúrky. Dodávame bez vankúša.
100% ľan, 30°-jemné pranie. 280g/m².
farba: prírodná, terrakotta

50x50 cm (š x d)
164618
ks/bal. 1
36,29 €

MAGMA
Dekoračná obliečka Senna
Štrikovaná bavlnená dekoračná obliečka. Použiteľná ako 
dekorácia na sedačke, príjemné mäkké vlákno. Praktické 
zipsové zapínanie pre jednoduchú manipuláciu. Dodávame bez 
vankúša.
100% bavlna, ručné pranie. 690g/m².
farba: antracitová, prírodná, horčicová

50x50 cm (š x d)
164612
ks/bal. 1
15,72 €

MAGMA
Dekoračná obliečka Adora
Zamatová obliečka na vankúš s vyrazeným ornamentálnym 
vzorom. Jednoduchý vzhľad a jemný vzor sa hodia do každého 
prostredia. Praktické zipsové zapínanie pre jednoduchú 
manipuláciu. Dodávame bez vankúša.
100% polyester, 30°-jemné pranie. 315g/m².
farba: šedá, petrolejová 40x40 cm (š x d)

164610
ks/bal. 1
12,20 €

MAGMA
Dekoračná obliečka Kaira
Zamatová obliečka s elegantným kosoštvorcovým vzorom 
na vrchnej strane, spodná strana hladká. Praktické zipsové 
zapínanie pre jednoduchú manipuláciu. Dodávame bez vankúša. 
100% polyester, 30°-jemné pranie. 280g/m².
farba: šedá, terrakotta

Exteriérový koberec Akeno na www.palazzo.sk

NovinkaNovinkaNovinka

NovinkaNovinkaNovinka

petrolejová

šedá šedá

terrakottaprírodná bez strapcov

antracitová

krémová šedá

petrolejová terrakotta

prírodnáprírodná so strapcami

horčicová prírodná

ružová
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Trblietavý zamat

Mäkké na dotyk
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30x50 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 50x50 cm (š x d)
118970 118970 118970
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 10,99 € 14,29 €

50x50 cm (š x d)
164620
ks/bal. 1
43,99 €

ERWIN M.
Dekoračná obliečka Samara
Zamat, látka kráľov! S našimi dekoračnými obliečkami Samara očaríte vašich hostí. Obliečky sú dostupné vo viacerých 
atraktívnych farbách, vrchná i spodná strana sú identické. Berte prosím na vedomie, že zamat môže pôsobiť raz svetlejšie, 
inokedy tmavšie, podľa toho, ako dopadá svetlo. Zipsové zapínanie. Vankúš je potrebné objednať zvlášť.
100 % polyester, 30°-pranie. Hmotnosť cca. 290 g/m².
farba: staroružová, bordová, tmavá modrá, tmavá šedá, tmavá zelená, žltá, petrolejová, šedohnedá, terrakotta

MAGMA
Dekoračná obliečka Liara
Dekoračná obliečka vo vintage štýle s kvetinovou výšivkou na 
vrchnej strane a jednofarebnou krémovou spodnou stranou. S 
malými strapcami v rohoch. Praktické zipsové zapínanie pre 
jednoduchú manipuláciu. Dodávame bez vankúša.
90% bavlna, 5% polyester, 5% polyakryl, ručné pranie. 
494g/m².
farba: tmavá modrá

40x40 cm (š x d) 50x50 cm (š x d)
164603 164603
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 12,86 €

50x50 cm (š x d)
164622
ks/bal. 1
43,99 €

45x45 cm (š x d)
164629
ks/bal. 1
11,65 €

MAGMA
Dekoračná obliečka Bato
Moderná obliečka na vankúš zo zmesi bavlna-polyester. Vďaka 
jednoduchému jednofarebnému dizajnu pasuje do každého 
prostredia. Praktické zipsové zapínanie pre jednoduchú 
manipuláciu. Dodávame bez vankúša. 
55% bavlna, 45% polyester, 30°-jemné pranie. 250g/m².
farba: antracitová, baklažánová, šedá, petrolejová, horčicová

MAGMA
Dekoračná obliečka Lesla
Dekoračná obliečka s kvetinovou výšivkou na vrchnej strane a 
jednofarebnou mentolovo zelenou spodnou stranou. S jemným 
lemom po obvode. Praktické zipsové zapínanie pre jednoduchú 
manipuláciu. Dodávame bez vankúša.
80% bavlna, 10% viskóza, 10% polyester, ručné pranie. 
494g/m².
farba: krémová

ERWIN M.
Dekoračná obliečka Cordo
Moderná obliečka na vankúš z robustnej menčestrovej látky, 
ktorá vám bude robiť radosť dlhé roky! Praktické zipsové 
zapínanie pre jednoduchú manipuláciu. Dodávame bez 
vankúša.
90% polyester, 10% polyamid, 30°-pranie. 220g/m².
farba: bordová, tmavá modrá, šedá, petrolejová, horčicová

NovinkaNovinkaNovinka

Novinka

staroružovábordovátmavá modrá tmavá šedátmavá zelená žltáterrakottatmavá modrá

krémová

petrolejová

šedá šedáhorčicová horčicováantracitová tmavá modrábaklažánová bordovápetrolejová petrolejová
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Deka Arktis letná
ks od

8,

79

béžová

béžová

svetlá červená

antracitová

tmavá modrá

ERWIN M. 
Deky Arktis
Rýchloschnúce a obzvlášť odolné! Dostupné v klasickom i letnom prevedení.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 280 g/m². Hmotnosť letnej deky cca. 185 g/m².
Farba: antracitová, béžová, tmavá modrá, svetlá červená

Deka
130x170 cm 
(š x d)

150x200 cm 
(š x d)

180x220 cm 
(š x d)

220x240 cm 
(š x d)

100482 100482 100482 100482
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,09 € 15,79 € 20,99 € 24,99 €

Deka letná
100x150 cm 
(š x d)

130x170 cm 
(š x d)

150x200 cm 
(š x d)

117483 117483 117483
ks/bal. 1 ks/bal. 1  ks/bal. 1
8,79 € 9,69 € 13,29 €

FLAUŠOVÉ TEPLO
                pre chladné dni

Personalizácia
viac info na

www.palazzo.sk
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Deka  
Sinara
ks iba

23,

09

krémová

ružová

šedá

krémová

ružová

šedá

Dekoračná obliečka Daria str. 250

krémová

terrakotta

šedohnedá

antracitová

ERWIN M.
Deky Sinara
Dlhotrvácne exteriérové deky vo flaušovo mäkkej flanelovej kvalite. Polyesterové deky, ktoré 
sú jednoduché na údržbu a rýchloschnúce, zohrejú vašich hostí počas chladných večerov. 
Dostupné sú v prírodných farbách, vhodné do každého prostredia!
100% polyester,  30° jemné pranie. Hmotnosť cca. 660g.
 farba: krémová, šedá, ružová
130x170 cm (š x d)

165098
ks/bal. 1
23,09 €

MAGMA
Deky Narisa
Pohodlné vaflové deky, perfektne sa hodiace do uvoľneného prostredia. Štýlový vzhľad Plaid in 
Stonewashed a 100%-ná bavlna si nájdu miesto v exteriéri i interiéri. Dostupné sú v prírodných 
farbách, vhodné do každého prostredia!
100% bavlna,  30° jemné pranie. Hmotnosť cca. 1100g.
farba: antracitová, krémová, šedohnedá, terrakotta
130x170 cm (š x d)

165102
ks/bal. 1
49,49 €
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Deka  
Pilamo
ks iba

3959

Dekoračná obliečka 
Bergen
 ks iba

857

krémová

hnedá

krémová

zlatá

šedá

ERWIN M.
Deky Pilamo
Moderné exteriérové deky z odolnej pleteniny. Rýchloschnúci a ľahko udržiavateľný polyester, 
ktorý vašich hostí zohreje počas chladných večerov. Deky sú dostupné v troch prirodzených 
odtieňoch, vhodných do každého prostredia!
100% polyester,  30° jemné pranie. Hmotnosť cca. 768g.
farba: krémová, zlatá, šedá
130x170 cm (š x d)

165100
ks/bal. 1
39,59 €

ERWIN M.
Dekoračné kožušiny Bergen
Absolútny pútač v gastronómii! Všestranne použiteľné: ako vankúše na lavice a stoličky, 
prestieranie na stôl alebo ako predložka. Vnesú do každej miestnosti pohodlnú atmosféru. 
Umelá kožušina, ktorá nepúšťa vlákna, je možné ju prať i sušiť v sušičke. Mäkká a jemná na 
dotyk.
farba:  antracitová, bordová, hnedá, krémová, šedá, horčicová

Deko kožušina
115x70 cm (d x š)

161508
ks/bal. 1
21,66 €
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hnedá

antracitová krémovábordová hnedášedá

hnedáhnedáhnedáhnedá

161510
ks/bal. 1
4,83 €

Vankúš na sedenie 
okrúhly
35 cm (Ø)

161515
ks/bal. 1
8,57 €

Dekoračná obliečka 
40x40cm
40x40 cm (š x d)

161513
ks/bal. 1
11,98 €

Naperón
30x80 cm (š x d)

161516
ks/bal. 1
8,57 €

Dekoračná obliečka 
30x50cm
30x50 cm (š x d)

161511
ks/bal. 1
5,60 €

Vankúš na sedenie  
štvorcový
40x40 cm (š x d)

KOŽUŠINA
      v trendy farbách
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červená

zelená

hnedá

grafitová

antracitová

tmavá modrá antracitová

hnedá

modrá

béžová

tmavá zelená

červená

béžová

antracitová

zelená

hnedá

krémová

červená

ERWIN M.
Vankúše na sedenie Bono
Základný model vo výhodnom 12-kusovom balení. Dostupné 
v 5 klasických farbách: červená, zelená, hnedá, grafitová a 
antracitová. S elastickými popruhmi pre upevnenie, s ochranou 
proti tvorbe fľakov. Vhodné do interiéru i exteriéru.
100 % polyester.
farba: antracitová, hnedá, grafitová, zelená, červená
40x40x3 cm (š x d x v)

ERWIN M.
Vankúše na sedenie Klia
Moderná klasika. Štvorcové, bez upevňovacích popruhov. 
Vďaka štepovaniu sú vankúše vhodné do interiéru i exteriéru.
100 % polyester.
farba: antracitová, béžová, hnedá, tmavá modrá, zelená, 
červená, krémová
38x38x3 cm (š x d x v)

ERWIN M.
Vankúše na sedenie Verano
Polyesterové vankúše na sedenie 100 % očaria sviežim letným 
prúžkovaným dizajnom a veľkým priestorom pre kombinácie. 
Svetlostále farby, znížená tvorba fľakov.
100% polyester. Pred praním je potrebné poťah zvliecť.
farba: antracitová, béžová, modrá, hnedá, tmavá zelená, 
červená
40x40x3.5 cm (š x d x v)

101503
ks/bal. 12
balenie 71,16 €
5,93 €

101343
ks/bal. 1
8,13 €

101502
ks/bal. 1
7,69 €

ROBUSTNÉ
 a pohodlné
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tmavá modrá

béžová

antracitová

zelená

hnedá

krémová

červená

tmavá modrá

béžová

krémová

zelená

antracitová

hnedá

červená

tmavá modrá

béžová

zelená

hnedá

antracitová

červená

ERWIN M.
Vankúše na sedenie Plano
Robustné vankúše v štvorcovom tvare aj pre tých náročných. 
Hodia sa do každého prostredia. Kryté zipsové zapínanie zo 
spodnej strany chráni stoličky pred poškriabaním.
100 % polyester. Pred praním je potrebné poťah zvliecť.
farba: antracitová, béžová, hnedá, tmavá modrá, zelená, 
červená, krémová
38x38x2.5 cm (š x d x v)

ERWIN M.
Vankúše na sedenie Pago
Vankúše na sedenie so šedým kontrastným lemom. Vnútro 
tvorí kvalitný 3 cm hrubý molitan, ktorý môžete pred praním z 
vankúšov vybrať.
100 % polyester.
farba: antracitová, béžová, hnedá, tmavá modrá, zelená, 
červená
40x40x4 cm (š x d x v)

101139
ks/bal. 1
8,13 €

115148
ks/bal. 1
11,65 €

ERWIN M.
Vankúše na sedenie Colori
Poťah zo 100 % polyesteru, jednoduchá údržba a ochrana 
proti tvorbe fľakov. Upevnenie pomocou dvoch elastických 
popruhov.
100 % polyester.
farba: antracitová, béžová, hnedá, tmavá modrá, zelená, 
červená, krémová
40x37.5x4 cm (š x d x v)

101343
ks/bal. 1
8,13 €

Vankúš na sedenie 
Bono
ks iba

593
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Stolička  
Almonda

ks iba

163,

90

Ergonomický sedák

 Jednoduchá údržba

VEGA 

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Stoličky Almonda
Elegantné stoličky s filigránovými nožičkami z masívneho bukového dreva. Ergonomicky 
tvarovaný sedák s pohodlným polstrovaním. Čalúnené mäkkým zamatom. Vrátane ochranných 
násadok na nožičkách.
Konštrukcia: masívny buk lakovaný na čierno. Poťah: 100 % polyester. 
Garancia dokúpenia 3 roky!

Stolička
54x64x77.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 57 cm výška podrúčok, 10.8 kg hmotnosť

sedák tmavá zelená,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák tmavá modrá,  
konštrukcia čierna

sedák ružová,  
konštrukcia čierna

30038982 30038983 30038981 30039801
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
163,90 € 163,90 € 163,90 € 163,90 €

Rôznorodosť vo farbe i tvare

V KAŽDOM ŠTÝLE

Stolová podnož Orio str. 331
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Séria stoličiek Tonda
Elegantné stoličky s filigránovými nožičkami z masívneho, na čierno lakovaného bukového 
dreva s výrezom na opierke chrbta. Ergonomicky tvarovaný sedák s pohodlným polstrovaním. 
Čalúnené mäkkým zamatom. Vrátane ochranných násadok na nožičkách. Barové stoličky 
vrátane oceľovej opierky na nohy.
Konštrukcia: masívny buk lakovaný na čierno. Poťah: 100 % polyester. 
Garancia dokúpenia 3 roky!

Barová stolička
53x62x103 cm (š x h x v), 77 cm výška sedenia, 84.5 cm výška podrúčok, 11 kg hmotnosť

sedák tmavá zelená,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák tmavá modrá,  
konštrukcia čierna

sedák ružová,  
konštrukcia čierna

30042691 30042692 30042689 30042690
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 €

Stolička
51x64x78 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 9.1 kg hmotnosť

sedák tmavá zelená,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák tmavá modrá,  
konštrukcia čierna

sedák ružová,  
konštrukcia čierna

30038979 30038978 30038980 30039802
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
174,90 € 174,90 € 174,90 € 174,90 €

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Stolička  
Tonda
ks od

17490

 Jednoduchá údržba

Ergonomický sedák

Stolová podnož Fino str. 333
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Stolička  
Winchester

ks od

10999

VEGA
Séria stoličiek Winchester zamatová látka
Naša séria stoličiek Winchester očarí štýlom a kvalitou. Je možné ju perfektne kombinovať s mnohými našimi stolmi a lounge 
nábytkom. Na zadnej opierke sa nachádzajú tradičné ozdobné gombíky. Barová stolička má opierku na nohy z čiernej práškovanej 
ocele. S umelohmotnými násadkami pre ochranu podlahy pri posúvaní.
Konštrukcia: masívny buk lakovaný na čiernu 
Poťah: 100 % polyester.

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Stolička zamatová látka
45x56x82 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 5.8 kg hmotnosť

sedák tmavá zelená,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák tmavá modrá,  
konštrukcia čierna

30043549 30043550 30043548
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

Barová stolička zamatová látka
45x56x110 cm (š x h x v), 79 cm výška sedenia, 8.9 kg hmotnosť

sedák tmavá zelená,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák tmavá modrá,  
konštrukcia čierna

30043567 30043569 30043561
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 283,80 € balenie 283,80 € balenie 283,80 €
141,90 € 141,90 € 141,90 €

 Ozdobný šev na zadnej strane
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Stoličky Lian
Elegantné stoličky Lian s filigránovými nohami z masívneho bukového dreva. Pri tejto pohodlnej 
stoličke si môžete vybrať poťah zo zamatovej látky alebo poťah so vzorom rybacej kosti. Na 
spodnej strane nožičiek sú násadky z umelej hmoty. Vhodné len do interiéru. 
Jednoduchá údržba. Doručíme zmontované.
Konštrukcia: masívny morený buk 
Poťah: 100 % polyester

Stolička zamatová
56x58x86 cm (š x h x v), 49 cm výška sedenia, 9.2 kg hmotnosť

sedák tmavá zelená,  
konštrukcia prírodná

sedák tmavá modrá,  
konštrukcia prírodná

30108111 30108112
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 283,80 € balenie 283,80 €
141,90 € 141,90 €

Stolička
56x58x86 cm (š x h x v),  
49 cm výška sedenia, 9.2 kg hmotnosť

sedák svetlá šedá, konštrukcia prírodná
30108110
ks/bal. 2
balenie 283,80 €
141,90 €

Stolička  
Lian

ks iba

14190

Novinka
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VEGA
Séria nábytku Lasse zamatová látka
Škandinávska séria nábytku so zamatovým poťahom. Kombinujte kvalitný čalúnený nábytok s nožičkami vo farbe podľa želania. 
(set nožičiek je potrebné objednať zvlášť). Nožičky majú na spodnej strane filcové násadky.
Konštrukcia: drevo 
Poťah: 100 % polyester

Kreslo zamatová látka
54x60x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 13.5 kg hmotnosť

sedák tmavá modrá sedák tmavá zelená sedák šedohnedá
30026002 30026001 30026000
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 €

3-miestna sedačka zamatová látka
155x60x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 34.8 kg hmotnosť

sedák tmavá modrá sedák tmavá zelená sedák šedohnedá
30026016 30026009 30026017
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
394,90 € 394,90 € 394,90 €

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Kreslo  
Lasse
ks od

240,

90

Set nožičiek 
Lasse
set od

4400

Set nožičiek 4-dielny
9x9x25 cm (š x h x v), 0.6 kg hmotnosť

breza tabaková 
morená

dub prírodný breza čierna 
morená

10008173 10008490 30026004
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 44,00 € balenie 55,00 € balenie 44,00 €
11,00 € 13,75 € 11,00 €

Nožičky sa jednoducho našróbujú na kreslo alebo sedačku. 
Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

Veľmi pohodlné vďaka 
kvalitnému polstrovaniu
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Taburetky Lenny 
Zamatové taburetky s drevenou konštrukciou. Vrátane umelohmotných násadok zo spodnej 
strany. Perfektne kombinovateľné s našou sériou Lasse zamatovou a so stoličkami Tonda a 
Almonda. Doručíme zmontované!
Konštrukcia: drevo 
Poťah: 100% polyester

Taburetka
42x47 cm (Ø x v), 5 kg hmotnosť

tmavá modrá tmavá zelená šedohnedá ružová
30044577 30044579 30044578 30044580
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 87,99 € 87,99 € 87,99 €

Taburetka
70x47 cm (Ø x v), 12 kg hmotnosť

tmavá modrá tmavá zelená šedohnedá ružová
30044963 30044962 30044964 30044961
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
141,90 € 141,90 € 141,90 € 141,90 €

Vzorkový 
servis

Trendový

ZAMAT

Taburetka  
Lenny
ks od

8799

Stolová podnož Orio str. 331
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Ozdobné gombíky

VEGA
Séria nábytku Teatro 
Potiahnutá zamatovou látkou. Prejavte touto sériou váš osobitý štýl. Samostatne alebo v 
sérii, zaručene pritiahne všetky pohľady. Nohy a konštrukcia sú vyhotovené z masívneho 
bukového dreva. Veľmi pohodlné vďaka kvalitnej výplni. Opierku na nohy pre barovú stoličku 
si objednajte samostatne (obj. číslo 10094575).
Konštrukcia: masívne bukové drevo 
Poťah: 96 % polyester, 4 % viskóza.

2-miestna sedačka
122x73x92 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 25.2 kg hmotnosť

sedák modrá,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák zlatá,  
konštrukcia čierna

sedák bordová,  
konštrukcia čierna

10070160 10070371 10070493 10070195 10070134
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
482,90 € 482,90 € 482,90 € 482,90 € 482,90 €

Stolička bez podrúčok
47x62x92 cm (š x h x v), 51 cm výška sedenia, 8 kg hmotnosť

sedák modrá,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák zlatá,  
konštrukcia čierna

sedák bordová,  
konštrukcia čierna

10070143 10070141 10070142 10070144 10070145
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 385,00 € balenie 385,00 € balenie 385,00 € balenie 385,00 € balenie 385,00 €
192,50 € 192,50 € 192,50 € 192,50 € 192,50 €

2-miestna lavica
122x42x48 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 10.4 kg hmotnosť

sedák modrá,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák zlatá,  
konštrukcia čierna

sedák bordová,  
konštrukcia čierna

10089338 10089337 10089336 10089230 10070136
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 €

Stolička s podrúčkami
61x65x92.5 cm (š x h x v), 51 cm výška sedenia, 65 cm výška podrúčok, 14.2 kg hmotnosť

sedák modrá,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák zlatá,  
konštrukcia čierna

sedák bordová,  
konštrukcia čierna

10095095 10095085 10095094 10095092 10070137
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
229,90 € 229,90 € 229,90 € 229,90 € 229,90 €

Kreslo
69x67x92 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 67 cm výška podrúčok, 16.5 kg hmotnosť

sedák modrá,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák zlatá,  
konštrukcia čierna

sedák bordová,  
konštrukcia čierna

10070159 10070325 10070492 10070161 10070133
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
328,90 € 328,90 € 328,90 € 328,90 € 328,90 €

Barová stolička
58x55x108.5 cm (š x h x v), 78 cm výška sedenia, 10 kg hmotnosť

sedák modrá,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák zlatá,  
konštrukcia čierna

sedák bordová,  
konštrukcia čierna

30043293 30043296 30043297 30043295 30043294
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
240,90 € 240,90 € 240,90 € 240,90 € 240,90 €

Taburetka
42x42x48 cm (š x h x v), 5.4 kg hmotnosť

sedák modrá,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

sedák šedohnedá,  
konštrukcia čierna

sedák zlatá,  
konštrukcia čierna

sedák bordová,  
konštrukcia čierna

10089334 10089333 10089332 10089335 10070135
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
119,90 € 119,90 € 119,90 € 119,90 € 119,90 €

NOSAG-pružiny občas označované aj ako oceľové vlnité pruži-
ny. Oceľový drôt je stočený do tvaru hada a je známy svojou dl-
hou životnosťou. Toto pruženie disponuje dlhodobou stabilitou.
V porovnaní s inými typmi pruženia poskytuje toto pruženie 
dobrý komfort pri sedení, ktorý podporuje polohu pri sedení. 
Vďaka robustnosti a pevnosti drží toto pruženie dobre aj po ro-
koch bez poškodenia funkčnosti.

Kvalitné polstrovanie

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis
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POHODLNÉ
sedenie

Séria nábytku  
Teatro
ks od

11990 SELLER
Best
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TRENDOVÉ STOLIČKY 
 akokoľvek kombinovateľné

Kreslo  
Milaria
ks od

22990

VEGA 
Vzorkový 

servis

Séria nábytku Milaria
Nová inovatívna séria stoličiek v trendovom dizajne. 
Kombinujte rôzne konštrukcie z ocele alebo dreva so sedákom 
zo zamatu alebo koženky. Ergonomické a veľmi pohodlné 
štepované sedáky. Štýlové kreslo s filigránovými nožičkami 
obohatí každý priestor. Veľmi jednoduchá montáž: konštrukcia 
sa jednoducho našróbuje na sedák pomocou 4 skrutiek - 
návod je priložený. Vrátane násadok na nožičky.
Konštrukcia: práškovaná oceľ alebo lakované drevo
Sedák: koženka alebo 100 % polyester

Kreslo zamatová látka
59x74x79 cm (š x h x v), 40 cm výška sedenia, 11 kg hmotnosť

sedák tmavá zelená,  
konštrukcia čierna

sedák tmavá modrá,  
konštrukcia čierna

30101913 30101916
ks/bal. 1 ks/bal. 1
229,90 € 229,90 €

Novinka NovinkaNovinka

Kreslo koženka
sedák antracitová, konštrukcia čierna
59x74x79 cm (š x h x v)
40 cm výška sedenia
11 kg hmotnosť
30101912
ks/bal. 1
251,90 €
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Konštrukcia stoličky kovová
46x51x42.5 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 3 kg hmotnosť

bronzová čierna
30051084 30051083
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 131,98 € balenie 131,98 €
65,99 € 65,99 €

Konštrukcia stoličky drevená
52x53.5x44 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 2.4 kg hmotnosť

orech čierna
30051087 30051088
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 87,98 € balenie 87,98 €
43,99 € 43,99 €

Barová konštrukcia
46x51x74 cm (š x h x v)
76 cm výška sedenia
5.7 kg hmotnosť
čierna
30115174
ks/bal. 2
balenie 197,98 €
98,99 €

Sedák zamatová látka
60x48x46 cm (š x h x v), 5.5 kg hmotnosť

šedohnedá tmavá zelená tmavá modrá
30051078 30051079 30051080
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 197,98 € balenie 197,98 € balenie 197,98 €
98,99 € 98,99 € 98,99 €

Sedák koženka
60x48x46 cm (š x h x v), 5.5 kg hmotnosť

koňaková antracitová
30051081 30051082
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 €

Stolová doska Marvani str. 330

Novinka
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VEGA
Stoličky Imperial
Kvalitné zamatové stoličky v klasickom a zároveň trendovom barokovom štýle. So vsadenými 
gombíkmi na operadle. Pohodlné sedenie vďaka kvalitnému polstrovaniu. Vrátane 
umelohmotných násadok na nožičkách.
Konštrukcia: buk morený na čiernu 
Poťah: 100 % polyester.

Stolička
48x64x96.5 cm (š x h x v), 49 cm výška sedenia, 6.5 kg hmotnosť

sedák tmavá modrá, konštrukcia čierna sedák šedohnedá, konštrukcia čierna
30053166 30053165
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 319,00 € balenie 319,00 €
159,50 € 159,50 €

Stolička  
Imperial

ks iba

159,

50

 Kvalitné polstrovanie

 Jednoduchá údržba

Stôl Noto str. 313
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Kreslo  
Chesterfield

ks iba

65890

VEGA
Séria nábytku Chesterfield zamatová látka
Tu sa spojil aktuálny vintage trend s tradičným anglickým štýlom. Kreslo aj sedačka sú z robustnej zamatovej látky ozvláštnené 
prvkami ako tradičné ručne robené vsadené gombíky, veľkorysá plocha na sedenie a ozdobné nitovanie na prednej strane. Vysoký 
komfort zabezpečuje kvalitné polstrovanie z materiálov, ktoré sú ťažko zapáliteľné. S umelohmotnými násadkami na nožičkách
z moreného bukového dreva uľahčujú posúvanie po podlahe.
Poťah: 100% polyester, 
Nožičky: masívny morený buk
Farba: tmavá zelená

Vzorkový 
servis

Kreslo zamatová látka vrátane nožičiek
114x97x72.5 cm (š x h x v)
40 cm výška sedenia
36.5 kg hmotnosť
30051392
ks/bal. 1
658,90 €

2-miestna sedačka zamatová látka vrátane nožičiek
167x97x72.5 cm (š x h x v)
40 cm výška sedenia
44.5 kg hmotnosť
30047309
ks/bal. 1
878,90 €

Nábytok Chesterfield z koženky str. 278
Ešte väčší výber na

www.palazzo.sk
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Kreslo  
Duncan

ks iba

29590

 Klasicky

 VSADENÉ GOMBÍKY
VEGA
Kreslá Duncan 
Pastva pre oči v lobby, lounge alebo v hotelovej izbe: zamatové kreslá so vsadenými gombíkmi v operadlovej časti. Veľmi pohodlné 
vďaka veľkorysej sedacej ploche a polstrovaniu. Dostupné v dvoch farbách. Vrátane umelohmotných násadok na nožičkách.
Konštrukcia: čierna práškovaná oceľ 
Poťah: 100 % polyester.

Kreslo
62x77x72 cm (š x h x v), 41 cm výška sedenia, 54.5 cm výška podrúčok, 23 kg hmotnosť

sedák tmavá modrá, konštrukcia čierna sedák šedohnedá, konštrukcia čierna
30053164 30053167
ks/bal. 1 ks/bal. 1
295,90 € 295,90 €

 Zamatová látka

 Vsadené gombíky
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Kreslo  
Jedeo
ks iba

49390

VEGA
Kreslo Jedeo 
Trendové zamatové kreslo – perfektné pre lounge, hotelovú izbu alebo lobby! Mix čiernej ocele a zamatu v dvoch odlišných 
farbách. Veľmi pohodlné ergonomické sedenie. Umelohmotné násadky na nožičkách.
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Poťah: 100 % polyester

Kreslo
71x80x84 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 62 cm výška podrúčok, 21.5 kg hmotnosť

sedák tmavá modrá, konštrukcia čierna sedák šedohnedá, konštrukcia čierna
30046715 30046716
ks/bal. 1 ks/bal. 1
493,90 € 493,90 €

 Kombinovateľné

 Doručíme zmontované

Stolík Tavolina str. 311
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MODERNÉ A
inovatívne

VEGA
Séria stoličiek Casto
Trendovo zvolené typy materiálov. Veľmi stabilná konštrukcia 
z čiernej práškovanej ocele a pekná koženka s ozdobným 
prešívaním. Montáž je veľmi jednoduchá. Jednoducho upevníte 
sedák na konštrukciu. Návod je súčasťou balenia.
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Poťah: koženka
Farba: hnedá

Stolička s podrúčkami
54x59x81 cm (š x h x v)
47 cm výška sedenia
69 cm výška podrúčok
7 kg hmotnosť
30099966
ks/bal. 2
balenie 327,80 €
163,90 €

Barová stolička
43x43x81 cm (š x h x v)
81 cm výška sedenia
5.7 kg hmotnosť
30099948
ks/bal. 2
balenie 283,80 €
141,90 €

Séria stoličiek  
Casto
ks od

14190
Stôl Acerios str. 276

 Pekný mix materiálov

 Jednoduchá údržba
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Stolička  
Nolo
ks iba

14190

Stolička  
Claso
ks iba

10999

VEGA
Stolička Nolo
Táto stolička očarí trendovou kombináciou materiálov a veľmi pohodlným sedením. Vďaka 
flexibilnému operadlu je sedenie zážitkom. Veľmi pekná kombinácia čiernej práškovanej ocele a 
koženky s trendovým prešívaním na operadle i sedadle.
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Poťah: koženka
Farba: hnedá

VEGA
Stoličky Claso
Trendové stoličky so všestranným využitím. Či v reštaurácii alebo v kongresovej miestnosti, tieto 
stoličky pôsobia všade dobre. Vďaka stohovateľnosti sa veľmi jednoducho skladujú. Konštrukciu 
tvorí stabilná oceľ 20 mm. Operadlo a sedák sú vyhotovené z jaseňového vrstveného dreva.
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Sedák: jaseňové vrstvené drevo

47x54x81 cm (š x h x v)
47 cm výška sedenia
8 kg hmotnosť
30099983
ks/bal. 2
balenie 283,80 €
141,90 €

Stolička
46x56x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 5 kg hmotnosť

sedák hnedá antická, konštrukcia čierna sedák čierna, konštrukcia čierna
30099946 30099945
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 €

 Flexibilné operadlo

Stohovateľná
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VEGA
Stoličky Kansas 
Stoličky Kansas s koženkovým sedákom z vnútornej strany a látkovým poťahom zo strany 
vonkajšej. Konštrukcia stoličky z práškovanej ocele. Vnútorná strana opierky chrbta s 
prešívaním. Vhodné len do interiéru. Umelohmotné násadky na nožičkách. Stoličky doručíme 
rozložené, upevňovací materiál je súčasťou balenia.
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Sedák: koženka a látka (100 % polyester)

Stolička
49x56x78 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 6.8 kg hmotnosť

sedák koňaková, konštrukcia čierna sedák petrolejová, konštrukcia čierna sedák čierna/svetlá šedá, konštrukcia čierna
30107482 30107480 30107481
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 327,80 € balenie 327,80 € balenie 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Stolička  
Kansas
ks iba

16390

Novinka

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Stolová podnož Fino str. 333
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VEGA
Séria nábytku Yankee
Séria Yankee boduje maximálnym komfortom, ktorý hovorí o vhodnosti pre každodenné použitie v gastronómii alebo v 
domácnosti. Dizajnovo zaujme jednoduchým tvarom, ktorý v kombinácii s ozdobnými švami na sedákoch upúta pozornosť. Z 
vnútornej strany sedáka je koženka, zvonka látka. Konštrukcia stoličky je vyrobená z práškovanej ocele. Vhodné len do interiéru. 
Vrátane umelohmotných násadok na nožičky. Doručíme rozložené, jednoducho priskrutkujte konštrukciu k sedáku pomocou 
dodaného upevňovacieho materiálu.
Konštrukcia: práškovaná oceľ
Sedák: koženka a látka (100 % polyester)

Stolička
61x60x80 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 9.5 kg hmotnosť

sedák koňaková, konštrukcia čierna sedák čierna/svetlá šedá, konštrukcia čierna
30107541 30107543
ks/bal. 1 ks/bal. 1
185,90 € 185,90 €

Kreslo
75x68x75.5 cm (š x h x v), 41 cm výška sedenia, 13 kg hmotnosť

sedák koňaková, konštrukcia čierna sedák čierna/svetlá šedá, konštrukcia čierna
30107540 30107542
ks/bal. 1 ks/bal. 1
306,90 € 306,90 €

Stolička  
Yankee
ks iba

18590

Novinka

Stolíky Cubo str. 310
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Séria nábytku  
Acerios

ks od

21890

VEGA
Séria nábytku Acerios
Inovatívna séria nábytku s konštrukciou z práškovanej ocele a dýhovaného dreva masívnou 
dubovou dýhou. Veľmi moderný vzhľad. Ponúka veľa možností na kombinovanie. Vhodná len do 
interiéru. Stôl i lavica majú aretačné skrutky pre vyrovnanie nerovností. Jednoduchá montáž. 
Montážny materiál je súčasťou balenia. 
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Stolová doska: FSC®-certifikované dýhované dubové drevo
Sedák: dub antický

Stôl
160x80x76 cm (d x š x v)
46 kg hmotnosť
30099992
ks/bal. 1
405,90 €

Barový stôl
160x80x108.5 cm (d x š x v)
53 kg hmotnosť
30099989
ks/bal. 1
438,90 €

Lavica
160x35x46 cm (š x h x v)
46 cm výška sedenia
25 kg hmotnosť
30099990
ks/bal. 1
218,90 €

Stolová doska Acerios str. 327

 Pekný mix materiálov

 Moderný industriálny vzhľad
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Novinka

VEGA
Stôl Alvar
Stôl s prirodzene opracovaným okrajom stolovej dosky z masívneho 40mm hrubého FSC®-
certifikovaného dubového dreva. Rustikálny a zároveň trendový produkt. Uzlíky a drobné 
trhlinky nie sú zámerne ponechané na povrchu, ale sú vyplnené čiernou syntetickou živicou pre 
lepšiu údržbu. Povrch je matne lakovaný. Celková šírka stolovej dosky je medzi 86-90 cm zo 
spodnej strany a medzi 80-84 cm z vrchnej strany. Každá stolová doska je jedinečný unikát. 
Konštrukcia je z veľmi stabilnej práškovanej ocele s rozmerom 80x80 mm. Na spodnej strane sú 
umelohmotné násadky. Stôl doručíme rozložený. Montážny materiál je súčasťou balenia. Stolovú 
dosku je možné doručiť aj v iných rozmeroch.
Farba: hnedá

180x77x80 cm (š x v x h)
63 kg hmotnosť
30106551
ks/bal. 1
823,90 €

Stôl  
Alvar
ks iba

82390

Stolička Yankee str. 275
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Séria nábytku  
Chesterfield

ks od

658,

90 Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

VEGA
Séria nábytku Chesterfield koženka
Nábytok spája vintage-look a tradičný anglický štýl. Kreslo a sedačka sú z robustnej koženky vo 
farbách koňaková, hnedá a antracitová. Nábytok je doplnený všetkým, čo ho ozvláštni: Tradičné 
a ručné vsadenie gombíkov, veľká plocha na sedenie a nity na prednej strane. Pohodlnosť 
zabezpečuje kvalitná výplň, materiály sú ohňovzdorné. Ľahké posúvanie zabezpečujú
bukové nožičky morené na odtieň orech, ktoré sú opatrené umelohmotnými násadkami.
Poťah: koženka 
Nožičky: masívny morený buk

Kreslo vrátane nožičiek
114x97x72.5 cm (š x h x v), 40 cm výška sedenia, 36.5 kg hmotnosť

sedák koňaková,  
konštrukcia hnedá

sedák hnedá,  
konštrukcia hnedá

sedák antracitová,  
konštrukcia hnedá

30051398 30051396 30051397
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
658,90 € 658,90 € 658,90 €

2-miestna sedačka vrátane nožičiek
167x97x72.5 cm (š x h x v), 40 cm výška sedenia, 44.5 kg hmotnosť

sedák koňaková,  
konštrukcia hnedá

sedák hnedá,  
konštrukcia hnedá

sedák antracitová, 
 konštrukcia hnedá

30051399 30051400 30051401
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
878,90 € 878,90 € 878,90 €

Vzorkový 
servis

Veľká plocha na sedenie

Kvalitné polstrovanie
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Séria nábytku  
Medley

ks od

28050

VEGA
Séria nábytku Medley
Klasický dizajn kombinovaný s pohodlným sedením. Tento polstrovaný nábytok z koženky s extra 
vysokým operadlom je vyhotovený z masívneho bukového dreva a teda stabilný. Kombinujte 
lavice s pasujúcimi rohovými dielmi. Nožičky sú z masívneho bukového dreva, morené na farbu 
wenge a lakované. Nožičky sú súčasťou balenia. Spájací element (obj. číslo 10093926) nájdete 
v našom online-shope www.palazzo.sk.
Poťah: koženka
Nožičky: morený a lakovaný buk

Lavica
60x62x102 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 18.6 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia buk wenge

sedák bordová,  
konštrukcia buk wenge

sedák čierna,  
konštrukcia buk wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia buk wenge

10089626 10089462 10089627 10089463
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
280,50 € 280,50 € 280,50 € 280,50 €

Rohový diel
75x75x102 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 29.9 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia buk wenge

sedák bordová,  
konštrukcia buk wenge

sedák čierna,  
konštrukcia buk wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia buk wenge

10089628 10089454 10089629 10089455
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
361,90 € 361,90 € 361,90 € 361,90 €

2-miestna lavica
118x62x102 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 34.2 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia buk wenge

sedák bordová,  
konštrukcia buk wenge

sedák čierna,  
konštrukcia buk wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia buk wenge

10029224 10089458 10029225 10089459
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
390,50 € 390,50 € 390,50 € 390,50 €

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Stolička Elegance koženka str. 292
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Telefón +421 2 20 70 70 70

Modulárny systém - množstvo rôznych kombinácií 

jednotlivých elementov

INDIVIDUÁLNE
kombinácie

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Stolička Dillon str. 300
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VEGA
Séria nábytku Adapto
 · modulárny lavicový systém s maximálnou flexibilitou a možnosťami rozloženia
 · rám je z ocele v industriálnom štýle alebo z masívneho kartáčovaného dubového dreva 
moreného na tabakovú farbu
 · opierky chrbta s kvalitným ozdobným švom
 · opierku chrbta je možné pomocou nadstavca ešte zvýšiť pre pohodlné sedenie
 · dve rôzne výšky operadla pre umiestnenie napríklad pod oknom
 · veľmi pohodlné a kvalitné polstrovanie z robustnej a jednoducho udržiavateľnej koženky vo 
vintage štýle alebo so zamatovým poťahom
 · dobre kombinovateľná s iným nábytkom z nášho sortimentu
 · s integrovanými aretačnými šróbami pre vyrovnanie nerovností na podlahe a stenách
 · pomocou spojky viete vytvoriť pevnú konštrukciu (produkt 30040264)
 · chrbtové časti je možné tiež spojiť dokopy (produkt 10093926)
 · jednoduchá a rýchla montáž
 · iné rozmery a farby na vyžiadanie
 · pozor: zadná časť lavíc nie je štandardne čalúnená. Preto je možné lavice v otvorenom 
priestore umiestniť len otočením zadných častí k sebe.

Konštrukcia: oceľ alebo drevo 
Poťah: koženka

VEGA
Spájacie elementy Adapto
Pre rôzne spájanie jednotlivých modulov Adapto. Moduly môžete spájať za sebou do 
dĺžky (spájací element 30040264) alebo spájať chrbtové časti dokopy (spájací element 
10093926).

Vzorkový 
servis

Konštrukcia roh Konštrukcia 60 Konštrukcia 120
šedá šedá šedá
74x74x20 cm (š x h x v) 58x58x20 cm (š x h x v) 118x58x20 cm (š x h x v)
4.3 kg hmotnosť 3.4 kg hmotnosť 5.1 kg hmotnosť
30040310 30040314 30040311
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 109,99 € 130,90 €

Konštrukcia roh Konštrukcia 60 Konštrukcia 120
dub tabakový morený dub tabakový morený dub tabakový morený
74x74x20 cm (š x h x v) 58x58x20 cm (š x h x v) 118x58x20 cm (š x h x v)
3 kg  2.4 kg  3.3 kg  
30040307 30040312 30040313
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 98,99 € 119,90 €

Spájací element do dĺžky Spájací element pre chrbtové časti
strieborná čierna/strieborná
9.5x5x5 cm (š x v x d) 5x9.5x5 cm (š x d x v)
30040264 10093926
ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,69 € 7,69 €

Sedací element roh
75x75x28 cm (š x h x v), 22.8 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040261 30040262
ks/bal. 1 ks/bal. 1
152,90 € 152,90 €

Opierka chrbta roh
75x75x56 cm (š x h x v) 
11.4 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040257 30040260
ks/bal. 1 ks/bal. 1
130,90 € 130,90 €

Nadstavec roh
75x75x25 cm (š x h x v) 
3.8 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040252 30040249
ks/bal. 1 ks/bal. 1
104,49 € 104,49 €

Sedací element lavica 60
60x64x28 cm (š x h x v), 13.8 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040265 30040266
ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 109,99 €

Opierka chrbta lavica 60
60x15x56 cm (š x h x v), 6.9 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040258 30040256
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 87,99 €

Nadstavec lavica 60
60x12x25 cm (š x h x v) 
2.3 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040251 30040254
ks/bal. 1 ks/bal. 1
60,49 € 60,49 €

Sedací element 2-miestna lavica 120
120x64x28 cm (š x h x v), 25 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040259 30040263
ks/bal. 1 ks/bal. 1
170,50 € 170,50 €

Opierka chrbta 
2-miestna lavica 120
120x15x56 cm (š x h x v),  
13 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040267 30040268
ks/bal. 1 ks/bal. 1
141,90 € 141,90 €

Nadstavec  
2-miestna lavica 120
120x12x25 cm (š x h x v) 
4 kg hmotnosť

antracitová hnedá
30040250 30040253
ks/bal. 1 ks/bal. 1
93,49 € 93,49 €

Vyberte si konštrukciu

Vyberte si sedací element

Vyberte si opierku chrbta

Opierku chrbta doplňte o nadstavec

1. 

2. 

3. 

4. 
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Set nožičiek Armando 4dielny
5x17 cm (Ø x v), 1.11 kg hmotnosť

dub wenge
10089938 10089939
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 38,52 € balenie 38,52 €
9,63 € 9,63 €

Nožičky sa jednoducho našróbujú na kreslo alebo sedačku. Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

Kreslo  
Armando

ks iba

411,

42

Lavica  
Lerida
ks iba

43890

VEGA
Kreslo Armando 
Kreslo Armando láka hostí k usadeniu sa. Jeho jednoduchý, moderný tvar s vysokou opierkou 
chrbta a pohodlnými podrúčkami ponúka prvotriedny komfort. Robustný poťah je z ľahko 
udržiavateľného polyesteru v troch farbách. Aj pri nožičkách máte na výber z dvoch farieb - dub 
a wenge s ochranou proti poškriabaniu zo spodnej strany. Nožičky je potrebné objednať zvlášť.
Poťah: 100 % polyester.

VEGA
Lavica Lerida látková
Lavica s látkovým poťahom, so vsadenými gombíkmi v operadlovej časti. O komfort sa postará 
vysoké operadlo a široká sedacia časť. Kostra je vyhotovená z masívneho bukového dreva. 
Bukové nožičky sú morené a lakované na farbu wenge. Ďalšie elementy ako malú lavicu a 
rohový diel je možné vyhotoviť na požiadanie. Kontaktujte nás, radi vám poradíme.
Konštrukcia: masívny buk
Poťah: 100 % polyester

Kreslo
64x70x108 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 64 cm výška podrúčok, 17.2 kg hmotnosť

sedák šedá sedák antracitová
10089936 10089935
ks/bal. 1 ks/bal. 1
372,90 € 372,90 €

2-miestna lavica vrátane nožičiek
118x62x102 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 32.5 kg hmotnosť

svetlá šedá antracitová melírovaná
30045479 30045481
ks/bal. 1 ks/bal. 1
438,90 € 438,90 €

Nožičky sa jednoducho našróbujú na lavicu. Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis
Vzorkový 

servis

Obzvlášť jednoduchá údržba

 Vsadené gombíky

Vysoká opierka

 Čalúnená zadná strana
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Séria nábytku  
Lerida
ks od

30690

Obzvlášť pohodlné polstrovanie

VEGA
Séria nábytku Lerida koženka
Mäkko polstrovaný nábytok z koženky s extra vysokým operadlom je veľmi pohodlný. Stabilitu 
zaručuje kostra z masívneho bukového dreva. Kombinujte lavice a rohové diely. Spájací prvok 
(obj. číslo 10093926) nájdete online. Nožičky sú z masívneho bukového dreva, sú morené na 
farbu wenge a lakované.
Konštrukcia: masívny buk morený
Poťah: koženka

2-miestna lavica koženka
118x62x102 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 
32.5 kg hmotnosť

čierna hnedá antracitová
10008270 10008268 10008269
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
416,90 € 416,90 € 416,90 €

Nožičky sa jednoducho našróbujú na lavicu. Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

Rohový diel koženka
75x75x102 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 
29.9 kg hmotnosť 

čierna hnedá antracitová
10008265 10008263 10008264
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
416,90 € 416,90 € 416,90 €

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Deko vankúše na
www.palazzo.sk

Stolička Elegance koženka str. 292

Lavica koženka
60x62x102 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 
18.6 kg hmotnosť

čierna hnedá antracitová
10008260 10008258 10008259
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
306,90 € 306,90 € 306,90 €
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VEGA
Séria nábytku Lasse látková
Škandinávska séria nábytku s polyesterovým poťahom je dostupná vo viacerých farbách. Kombinujte prvotriedne spracované 
sedačky a kreslá podľa želania s vhodnými nožičkami. Nožičky je potrebné objednať zvlášť. Sú opatrené plstenými podložkami.
Poťah: 100 % polyester

Kreslo látkové
54x60x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 13.5 kg hmotnosť

sedák petrolejová sedák šedá melírovaná sedák antracitová melírovaná sedák denim
10008438 10008168 10008169 10008437
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 €

3-miestna sedačka látková
155x60x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 34.8 kg hmotnosť

petrolejová šedá melírovaná antracitová melírovaná denim
10008442 10008170 10008171 10008441
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
394,90 € 394,90 € 394,90 € 394,90 €

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Kvalitné polstrovanie

Séria nábytku  
Lasse
ks od

24090

Stolová podnož Fino str. 333
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Set nožičiek Lasse 4-dielny
9x9x25 cm (š x h x v), 0.6 kg hmotnosť

breza tabaková 
morená

dub prírodný breza čierna

10008173 10008490 30026004
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 44,00 € balenie 55,00 € balenie 44,00 €
11,00 € 13,75 € 11,00 €

Nožičky sa jednoducho našróbujú na kreslo alebo sedačku. 
Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

Set nožičiek 
Lasse
set od

4400

VEGA
Séria nábytku Lasse koženka
Škandinávska séria nábytku z koženky. Kombinujte prvotriedne spracované sedačky a kreslá podľa želania s vhodnými 
nožičkami. Nožičky je potrebné objednať zvlášť. Sú opatrené plstenými podložkami.
Poťah: koženka

Kreslo koženkové
54x60x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 13.5 kg hmotnosť

sedák hnedá sedák koňaková sedák čierna
10008440 30002502 10008439
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 €

3-miestna sedačka koženková
155x60x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 34.8 kg hmotnosť

hnedá koňaková čierna
10008444 30002501 10008443
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
394,90 € 394,90 € 394,90 €

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Séria nábytku  
Lasse
ks od

24090

Taburetka Lenny str. 263

Kvalitné 
polstrovanie
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VEGA
Séria nábytku Mansfield 
Nábytok Mansfield vás presvedčí elegantným, hladkým tvarom a ľahko udržiavateľným, robustným poťahom. Kreslo je dostupné v 
2 farbách. Môžete si vybrať, aké nožičky sa vám najviac hodia. Nožičky je potrebné objednať zvlášť.
Poťah: 100 % polyester

Kreslo
67x60x77.5 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 66 cm výška podrúčok, 11.2 kg hmotnosť

sedák šedá melírovaná sedák svetlá šedá
10089933 10089934
ks/bal. 1 ks/bal. 1
229,90 € 229,90 €

2-miestna sedačka
144x60x77.5 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 66 cm výška podrúčok, 24 kg hmotnosť

šedá melírovaná svetlá šedá
10009334 10009335
ks/bal. 1 ks/bal. 1
361,90 € 361,90 €

Vzorkový 
servis

Set nožičiek Mansfield 4-dielny
17.6 cm (v), 1.2 kg hmotnosť

breza tabaková morená dub prírodný
10095332 10008512
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 49,52 € balenie 49,52 €
12,38 € 12,38 €

Nožičky sa jednoducho našróbujú na kreslo alebo sedačku. 
Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

Set nožičiek 
Mansfield

set iba

4952

Séria nábytku  
Mansfield

ks od

27942

Stolová podnož Fino str. 333

 Jednoduchá údržba

Nožičky na výber               
v dvoch farbách
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VEGA
Lounge séria nábytku Preston 
Polkruhový pohodlný tvar vás pozýva k príjemnému posedeniu. Jednotlivo alebo v kombinácii pasujú kreslo a sedačka v hnedej 
alebo antracitovej farbe do každého moderného interiéru. Kostra je vyhotovená z bukového dreva. Nožičky sa jednoducho 
našróbujú - je potrebné ich objednať zvlášť.
Poťah: koženka

Kreslo
77x64x78.5 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 74 cm výška podrúčok, 21.6 kg hmotnosť

sedák hnedá sedák antracitová
10095251 10095252
ks/bal. 1 ks/bal. 1
236,50 € 236,50 €

2-miestna sedačka
140x64x78.5 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 74 cm výška podrúčok, 34.2 kg hmotnosť

hnedá antracitová
10095255 10095256
ks/bal. 1 ks/bal. 1
372,90 € 372,90 €

Vzorkový 
servis

Set nožičiek Preston na sedačku a kreslo
5x5x9 cm (š x h x v), 0.5 kg hmotnosť

dub prírodný wenge
10095260 10095258
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 33,00 € balenie 27,52 €
8,25 € 6,88 €

Nožičky sa jednoducho našróbujú na kreslo alebo sedačku. 
Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

Set nožičiek  
Preston
set od

2752

Lounge séria nábytku  
Preston

ks od

26402

 Jednoduchá údržba

 Mäkké polstrovanie
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TRENDOVÝ
 vzhľad kože

VEGA
Stoličky Edmon 
Kvalitné stoličky z masívneho dubového dreva a koženkového poťahu. Operadlo s ozdobným 
prešívaním. Veľmi pohodlné vďaka veľkorysej sedacej ploche. Jednoduchá údržba, 
kombinovateľné. Vhodné len do interiéru. Dodávame s filcovými násadkami na nožičkách.
Konštrukcia: masívny dub
Poťah: koženka

Stolička
46.5x49x87 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 8 kg hmotnosť

sedák café, konštrukcia dub prírodný sedák hnedá, konštrukcia dub prírodný sedák dymová modrá, konštrukcia dub prírodný
30053527 30053526 30053525
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 231,00 € balenie 231,00 € balenie 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €

Stolička  
Edmon
ks iba

11550

 Jednoduchá údržba

 Kombinovateľné

Stolová podnož Fino str. 333
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VEGA
Stoličky Tornea 
Trendové stoličky z dubového dreva s koženkovým poťahom. Ergonomicky tvarovaný sedák s atraktívnym štepovaním v 
operadlovej časti. Sedák má integrovaný otočný mechanizmus, vďaka ktorému sa viete na stoličke otočiť o 90° doľava alebo 
doprava. Po zosadnutí sa sedák sám vráti do pôvodnej polohy. Jednoduchá údržba, kombinovateľné. Vhodné len do interiéru. 
Vrátane plstených násadok na nožičkách. 
Konštrukcia: dub prírodný olejovaný 
Poťah: koženka

Stolička
62x58x82.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 65 cm výška podrúčok, 11 kg hmotnosť

sedák café,  
konštrukcia dub prírodný

sedák hnedá,  
konštrukcia dub prírodný

sedák dymová modrá,  
konštrukcia dub prírodný

30053512 30053524 30053521
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 327,80 € balenie 327,80 € balenie 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Stolička  
Tornea
ks iba

16390

Stolička Tornea je vybavená ino-
vatívnym otočným mechanizmom: 
Sedák je možné otočiť o 90º do-
ľava alebo doprava, aby boli Vaši 
hostia vždy v centre diania. Integ-
rovaný systém vráti prázdnu stolič-
ku vždy do pôvodnej polohy.

O 90º otočná

 Otočná

Pekné štepovanie na operadle

288-289_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   289 16.02.22   15:14



290

 

Telefón +421 2 20 70 70 70

Stolička  
Almonda Mix

ks iba

185,

90

VEGA
Stoličky Almonda Mix 
Elegantné stoličky z masívneho bukového dreva. Sedacia plocha je z koženky, zadnú časť tvorí 
látkový poťah. Ergonomicky tvarovaný sedák. Vrátane umelohmotných násadok na nožičkách.
Konštrukcia: masívny buk lakovaný na čiernu 
Poťah: koženka a látka 100 % polyester

Stolička
54x64x77.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 57 cm výška podrúčok, 10.8 kg hmotnosť

sedák koňaková, konštrukcia čierna sedák antracitová, konštrukcia čierna
30075075 30075074
ks/bal. 1 ks/bal. 1
185,90 € 185,90 €

 Kombinácia 
koženky a látky

 Ergonomicky 
tvarovaný sedák
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Novinka

Stolička  
Imano
ks iba

20790

Stolička  
Visto
ks iba

8799

VEGA
Stolička Imano 
Stolička Imano očarí kvalitou a extravagantným dizajnom s kórejským nádychom. Sedák je 
čalúnený koženkou a operadlo látkou. Operadlo z ohýbaného dreva poskytuje vysoký komfort pri 
sedení. Konštrukcia je z masívneho bukového dreva moreného na odtieň tabak a lakovaného.
Konštrukcia: masívne bukové drevo, morené a lakované 
Poťah: koženka a látka 100 % polyester
Farba: sedák antracitový s konštrukciou morenou na odtieň tabak

59x62x76 cm (š x h x v)
47.5 cm výška sedenia
65.5 cm výška podrúčok
7.5 kg hmotnosť
30099947
ks/bal. 1
207,90 €

VEGA
Stoličky Visto 
Drevené stoličky Visto z bukového dreva, lakované do rôznych farieb. Pohodlné a robustné. 
Vhodné len do interiéru. Doručíme zmontované, vrátane umelohmotných násadok na nožičkách. 
Materiál: masívny lakovaný buk.

Stolička
41.5x47.5x84 cm (š x h x v), 45.5 cm výška sedenia, 5 kg hmotnosť

žltá zelená červená čierna
30101919 30101917 30101918 30101915
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 175,98 € balenie 175,98 € balenie 175,98 € balenie 175,98 €
87,99 € 87,99 € 87,99 € 87,99 €

Kombinácia látky 
a koženky

Ergonomické sedenie

Obzvlášť robustné

Jednoduchá údržba

Doručíme kompletne zmontované
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VEGA
Séria nábytku Elegance
Vyhotovená je z masívneho dreva a kvalitnej koženky. Lavica sa dá spájať aj vďaka rohovému
elementu. Výška sedenia 48,5 cm. Pasujúci spájací element (obj. číslo 10093926) nájdete v 
našom online-shope.
Konštrukcia: masívny dub alebo buk morený na wenge
Poťah: koženka

Stolička koženková
46.5x51x95.5 cm (š x h x v), 48.5 cm výška sedenia, 8.5 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia wenge

sedák bordová,  
konštrukcia wenge

sedák čierna,  
konštrukcia wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia wenge

10090295 10090299 10090301 10090293
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 € 109,99 €

Stolička koženková
46.5x51x95.5 cm (š x h x v), 48.5 cm výška sedenia, 8.5 kg hmotnosť

sedák hnedá, 
konštrukcia dub

sedák bordová,  
konštrukcia dub

sedák čierna,  
konštrukcia dub

10094170 10094168 10094169
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 231,00 € balenie 231,00 € balenie 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €

Rohový diel
63x63x95.5 cm (š x h x v), 48.5 cm výška sedenia, 16 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia wenge

sedák bordová,  
konštrukcia wenge

sedák čierna,  
konštrukcia wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia wenge

10094693 10094695 10094692 10094696
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
284,90 € 284,90 € 284,90 € 284,90 €

2-miestna lavica
113x51x95.5 cm (š x h x v), 48.5 cm výška sedenia, 19.6 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia wenge

sedák bordová,  
konštrukcia wenge

sedák čierna,  
konštrukcia wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia wenge

10094381 10094383 10094380 10094384
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
273,90 € 273,90 € 273,90 € 273,90 €

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Nábytok  
Elegance

ks od

10999

Stolička Elegance látková str. 297
Ešte väčší výber na

www.palazzo.sk
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VEGA
Stoličky Charmant
Ponúknite svojim hosťom nezameniteľný komfort s týmto štýlovým nábytkom. Stoličky sú 
vyhotovené z kvalitných materiálov a sú stabilné.
Konštrukcia: masívne dubové alebo bukové drevo morené na wenge
Poťah: koženka alebo látka 100 % polyester

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Stolička  
Charmant

ks od

15290

Stolička s podrúčkami látková
61x55.5x85.5 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 67 cm výška podrúčok, 11.5 kg hmotnosť

sedák šedá melírovaná,  
konštrukcia wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia wenge

sedák hnedá melírovaná,  
konštrukcia wenge

10093798 10093799 10093800
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 327,80 € balenie 327,80 € balenie 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Stolička s podrúčkami koženková konštrukcia dub
61x55.5x85.5 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 67 cm výška podrúčok, 12 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia dub

sedák bordová,  
konštrukcia dub

sedák čierna,  
konštrukcia dub

10094178 10094176 10094177
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 327,80 € balenie 327,80 € balenie 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Stolička s podrúčkami koženková konštrukcia buk
61x55.5x85.5 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 67 cm výška podrúčok, 12 kg hmotnosť

sedák hnedá,  
konštrukcia wenge

sedák bordová,  
konštrukcia wenge

sedák čierna,  
konštrukcia wenge

sedák antracitová,  
konštrukcia wenge

10094056 10094058 10094059 10094054
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 305,80 € balenie 305,80 € balenie 305,80 € balenie 305,80 €
152,90 € 152,90 € 152,90 € 152,90 €

Stolová doska Sumba str. 329
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Stoličky  
Prestige

ks od

10449

VEGA 
Vzorkový 

servis

ro
ky3

Dokúpenie

Stoličky Prestige
Táto séria nábytku z masívneho bukového dreva moreného na farbu orech je elegantným 
prvkom v každom podniku. Vysoký komfort pri sedení ako aj ľahké ošetrovanie koženkového 
poťahu presvedčia každého. Barová stolička má čiernu opierku na nohy z práškovanej 
pozinkovanej ocele.
Konštrukcia: masívny buk, morený na orech 
Poťah: koženka

Stolička
45x50x82 cm (š x h x v), 49 cm výška sedenia, 6.7 kg hmotnosť

sedák bordová,  
konštrukcia orech

sedák hnedá,  
konštrukcia orech

sedák antracitová,  
konštrukcia orech

sedák čierna,  
konštrukcia orech

10089446 10089453 10089447 10089444
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 208,98 € balenie 208,98 € balenie 208,98 € balenie 208,98 €
104,49 € 104,49 € 104,49 € 104,49 €

Barová stolička
45x56x110 cm (š x h x v), 77 cm výška sedenia, 8.7 kg hmotnosť

sedák bordová,  
konštrukcia orech

sedák hnedá,  
konštrukcia orech

sedák antracitová,  
konštrukcia orech

sedák čierna,  
konštrukcia orech

10089450 10089449 10089448 10089452
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 €
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Stoličky  
Winchester

ks od

10999

VEGA 
Vzorkový 

servis

ro
ky3

Dokúpenie

Séria stoličiek Winchester koženková
Naša séria nábytku Winchester očarí štýlom a kvalitou a je možné ju kombinovať 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 vintage vzhľade dostupný vo viacerých farbách. Na operadle sú tradične 
vsadené ručne vyrábané gombíky. Barová stolička má opierku na nohy z čiernej práškovanej
ocele. Umelohmotné násadky na nožičkách chránia podlahu pri posúvaní.
Konštrukcia: masívny buk morený a lakovaný na odtieň tabak 
Poťah: koženka

Stolička koženková
45x56x82 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 5.8 kg hmotnosť

sedák koňaková,  
konštrukcia tabaková morená

sedák antracitová,  
konštrukcia tabaková morená

sedák hnedá,  
konštrukcia tabaková morená

30014357 30014355 30014356
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

Barová stolička koženková
45x56x110 cm (š x h x v), 79 cm výška sedenia, 8.9 kg hmotnosť

sedák koňaková,  
konštrukcia tabaková morená

sedák antracitová,  
konštrukcia tabaková morená

sedák hnedá,  
konštrukcia tabaková morená

30014354 30014352 30014353
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 283,80 € balenie 283,80 € balenie 283,80 €
141,90 € 141,90 € 141,90 €

Stoličky Winchester zamatové str. 260
Ešte väčší výber na

www.palazzo.sk

Stolová podnož Argento str. 335

Ozdobný šev na 
zadnej strane
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VEGA
Stoličky Newham
Elegantné látkové stoličky sú komfortné vďaka jemne zaoblenému operadlu. Kostra je 
vyhotovená z masívneho dreva a zaručuje tak stabilitu stoličky.
Konštrukcia: buk morený na wenge
Poťah: látka 100 % polyester alebo koženka

Stolička látková
45x56x96 cm (š x h x v), 48.5 cm výška sedenia, 8.8 kg hmotnosť

sedák šedá, 
konštrukcia wenge

sedák antracitová, 
konštrukcia wenge

sedák hnedá, 
konštrukcia wenge

10008415 10008416 10008417
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 261,80 € balenie 261,80 € balenie 261,80 €
130,90 € 130,90 € 130,90 €

Stolička koženková
45x56x96 cm (š x h x v), 48.5 cm výška sedenia, 8.8 kg hmotnosť

sedák hnedá, 
konštrukcia wenge

sedák antracitová, 
konštrukcia wenge

sedák čierna, 
konštrukcia wenge

10095044 10095045 10095043
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 253,00 € balenie 253,00 € balenie 253,00 €
126,50 € 126,50 € 126,50 €

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie
Stolička  
Newham

ks od

12650
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VEGA
Stolička Elegance látková
Naše pohodlné stoličky Elegance sú z masívneho bukového dreva vo vzhľade wenge s 
melírovaným látkovým poťahom.
Konštrukcia: buk morený na wenge a lakovaný 
Poťah: 100 %  polyester

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie Stolička Elegance koženková str. 292
Ešte väčší výber na

www.palazzo.sk

Stolička  
Elegance

ks iba

115,

50

Stolička látková
46.5x51x95.5 cm (š x h x v), 48.5 cm výška sedenia, 7.3 kg hmotnosť

sedák šedá melírovaná, konštrukcia wenge sedák antracitová melírovaná, konštrukcia wenge sedák hnedá melírovaná, konštrukcia wenge
10094725 10094726 10094727
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 231,00 € balenie 231,00 € balenie 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €
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VEGA
Stolička Szene 
Z masívneho bukového dreva a trvácnej, čiernej koženky do moderného i klasického prostredia.
Konštrukcia: masívne bukové drevo, morené na čiernu a lakované 
Poťah: koženka
Farba: sedák čierny a konštrukcia čierna

VEGA
Stoličky Trendy
Tieto stabilné stoličky z masívneho bukového dreva podčiarknu každé moderné prostredie. 
Dostupné aj s čiernym koženkovým sedadlom.
Konštrukcia: masívne bukové drevo morené na odtieň orech a lakované

47x52x87 cm (š x h x v)
43.5 cm výška sedenia
5.7 kg hmotnosť
10089555
ks/bal. 2
balenie 219,98 €
109,99 €

Stolička
40x43.5x78.5 cm (š x h x v)
46 cm výška sedenia
5.1 kg hmotnosť
10091039
ks/bal. 2
balenie 186,98 €
93,49 €

Stolička s kožen-
kovým sedákom
40x45.5x78.5 cm (š x h x v)
48 cm výška sedenia
5.9 kg hmotnosť
10092068
ks/bal. 2
balenie 208,98 €
104,49 €

Barová stolička s 
kožen. sedákom
45x54x109 cm (š x h x v)
79 cm výška sedenia
7.3 kg hmotnosť
10092070
ks/bal. 2
balenie 253,00 €
126,50 €

Stolička  
Szene
ks iba

10999

Stolička  
Trendy
ks od

9349

Vzorkový 
servis

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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VEGA
Stoličky Scola
Nábytok v štýle minulého desaťročia je trendy. Sedacia časť a opierka chrbta sú zhotovené z
vrstveného dreva a pripevnené sú na robustnej konštrukcii. S násadkami z umelej hmoty. Na 
výber máte z troch farieb vo vintage štýle. Pasujúci sedák nájdete na www.palazzo.sk.
Konštrukcia: práškovaná oceľ
Sedák: vrstvené jaseňové drevo

Vzorkový 
servis

Stolička
55x50x83 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 7.2 kg hmotnosť

sedák dub antický,  
konštrukcia čierna

sedák hnedá antická,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

10070530 10070532 30025555
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 231,00 € balenie 231,00 € balenie 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €

Barová stolička
44.5x51x115 cm (š x h x v), 78 cm výška sedenia, 8.5 kg hmotnosť

sedák dub antický,  
konštrukcia čierna

sedák hnedá antická,  
konštrukcia čierna

sedák čierna,  
konštrukcia čierna

30022742 30022743 30025554
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 275,00 € balenie 275,00 € balenie 275,00 €
137,50 € 137,50 € 137,50 €

ro
ky3

Dokúpenie

Stolička  
Scola
ks od

11550
Vo viacerých farbách

Masívne drevo

Jednoduchá údržba

Pasujúce 
vankúše

str. 300
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VEGA
Stoličky Dillon 
Drevená stolička v tvare a štýle 50-tych rokov. Stoličky Dillon z lakovaného bukového dreva 
v bielej, čiernej alebo orechovej farbe. Vďaka vysokému operadlu sú stoličky veľmi pohodlné. 
Pasujúci sedák Feltro si objednajte tiež.
Konštrukcia: bukové drevo lakované

Stolička
49x50x86 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 4.5 kg hmotnosť

biela čierna orech
10099502 10099503 30025877
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie VEGA
Filcové vankúše Feltro
Filcové sedáky v rôznych veľkostiach pre mnohé stoličky 
a lavice z nášho sortimentu. Jedna strana je svetlá šedá 
a druhá antracitová. Obojstranne použiteľné a dobre 
kombinovateľné – s nimi vyčaríte vždy nový výzor! Ľahké na
údržbu.
Materiál: 100 % polyester, 30° pranie.
Farba: antracitová/svetlá šedá

Stolička  
Dillon
ks iba

10999

Masívne drevo

Vankúš okrúhly
33x1 cm (Ø x v) 35x1 cm (Ø x v)
30026429 30026430
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 87,96 € balenie 87,96 €
21,99 € 21,99 €

Vankúš hranatý Vankúš lichobežníkový
36x32x1 cm (š x d x v) 32x36x1 cm (š x d x v)
30026431 30026432
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 87,96 € balenie 87,96 €
21,99 € 21,99 €
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VEGA
Stoličky Enora 
Moderné stoličky v severskom štýle. Veľmi pohodlné vďaka oblému operadlu. Perfektne 
kombinovateľné s mnohými VEGA produktami. Vrátane násadok z umelej hmoty na nožičkách. 
Doručíme zmontované. Dostupné vo viacerých farbách.
Konštrukcia: masívne bukové drevo farebne lakované

Stolička
61x47x78.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 6.7 kg hmotnosť

svetlá šedá prírodná čierna
30046945 30046946 30046947
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 283,80 € balenie 283,80 € balenie 283,80 €
141,90 € 141,90 € 141,90 €

Stolička  
Enora
ks iba

14190

Masívne drevo
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Hojdacie kreslá Emeo s podrúčkami
Hojdacie kreslá Emeo v modernom a súčasne nadčasovom dizajne. Spodná hojdacia časť - 
prírodný buk. Doručíme čiastočne zmontované. Jednoduchá údržba.
Konštrukcia: drevo a oceľ 
Sedák: umelá hmota

Hojdacie kreslo s podrúčkami
69x58x82.5 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 6 kg hmotnosť

sedák čierna,  
konštrukcia drevo/oceľ

sedák krémová,  
konštrukcia drevo/oceľ

sedák horčicová,  
konštrukcia drevo/oceľ

sedák olivová,  
konštrukcia drevo/oceľ

sedák červená,  
konštrukcia drevo/oceľ

30107060 30107061 30107059 30107080 30107058
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 € 109,99 € 109,99 €

Hojdacie kreslo 
Emeo
ks iba

10999

PESTRÁ A MODERNÁ
všestrannosť

Séria nábytku Duneo str. 314

Kombinovateľné

 Modulárny systém

 Jednoduchá údržba
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 Kombinovateľné

 Modulárny systém

 Jednoduchá údržba

VEGA 
Vzorkový 

servis

Stoličky Emeo
Stoličky v modernom a nadčasovom dizajne, modulárny systém s mnohými kombináciami. Tak 
si môžete svoje stoličky zostaviť podľa želania! S umelohmotnými násadkami na nožičkách a 
ergonomickými sedákmi pre pohodlné sedenie. Sedáky sú dostupné vo verzii s podrúčkami 
alebo bez nich. Ľahké na údržbu.
Konštrukcia: drevo a oceľ 
Sedák: umelá hmota

Sedák bez podrúčok
45x50x42 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 2.2 kg hmotnosť

čierna krémová horčicová olivová červená
30024820 30024823 30024822 30046765 30046764
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 63,78 € balenie 63,78 € balenie 63,78 € balenie 63,78 € balenie 63,78 €
31,89 € 31,89 € 31,89 € 31,89 € 31,89 €

Konštrukcia stoličky
44x42x42 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 2 kg hmotnosť

dub prírodný čierna
30024824 30024821
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 120,98 € balenie 98,98 €
60,49 € 49,49 €

Sedák s podrúčkami
58x50x40.5 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 69 cm výška podrúčok, 3 kg hmotnosť

čierna krémová horčicová olivová červená
30024826 30024825 30024819 30046776 30046775
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 103,38 € balenie 103,38 € balenie 103,38 € balenie 103,38 € balenie 103,38 €
51,69 € 51,69 € 51,69 € 51,69 € 51,69 €

Stolička  
Emeo
ks od

8138
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VEGA
Barové stoličky Wilhelm 
Tieto barové stoličky sú klasikou z ohýbaného bukového dreva. Sú robustné a majú vysokú 
stabilitu.
Konštrukcia: masívny buk morený a lakovaný

VEGA
Stoličky Sambia 
Klasické bistro stoličky z masívneho bukového dreva, ľahké a stabilné.
Konštrukcia: masívny buk morený a lakovaný

VEGA
Stoličky Malena 
Klasické bistro stoličky Malena z masívneho bukového dreva, ľahké a stabilné.
Konštrukcia: masívny buk morený a lakovaný

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Stolička
43x45x79 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 3.6 kg hmotnosť

orech čierna svetlá šedá vintage biela
10095118 10095139 30045404 30045402
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 197,98 € balenie 197,98 € balenie 197,98 € balenie 197,98 €
98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 €

Barová stolička
37x37x80 cm (š x h x v), 80 cm výška sedenia, 3.6 kg hmotnosť

sedák orech, konštrukcia orech čierna
10095117 10095138
ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 109,99 €

Masívne drevo

Masívne drevoMasívne drevo

Barová stolička  
Wilhelm

ks iba

10999

Stolička  
Sambia

ks iba

9899

Stolička  
Malena
ks iba

13090

Stolička
62x48.5x77 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 70 cm výška podrúčok, 4.3 kg hmotnosť

orech čierna
10095115 10095129
ks/bal. 1 ks/bal. 1
130,90 € 130,90 €
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VEGA
Stoličky Charles
So svojim oblým operadlom sú tieto stoličky bistro klasikou, vyžarujú originálnu francúzsku 
atmosféru. Stabilné masívne bukové drevo, robustnosť a napriek tomu nízka hmotnosť - to sú 
hlavné znaky. Jednoduchá údržba!
Materiál: masívny buk morený a lakovaný

Vzorkový 
servis

Stolička
44x53.5x88 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 3.2 kg hmotnosť

orech čierna svetlá šedá vintage biela modrá zelená
10094373 10094374 30045312 30045311 30052845 30052846
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 197,98 € balenie 197,98 € balenie 197,98 € balenie 197,98 € balenie 197,98 € balenie 197,98 €
98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 €

Stolička  
Charles

ks iba

9899

Masívne drevo
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VEGA
Barové stoličky Havanna
Barová stolička z masívneho bukového dreva moreného na wenge alebo z masívneho 
dubového dreva. Poťah je z koženky. Opierku na nohy je potrebné objednať zvlášť.
Konštrukcia: masívne bukové drevo morené na wenge alebo prírodný dub 
Poťah: koženka

VEGA
Barové stoličky Batista 
Barové stoličky v modernej kombinácii masívneho 
dreva a koženky. Ergonomické sedenie vďaka 
dostatočnej hĺbke sedenia a operadlu. S opierkou 
na nohy z nerez ocele. Dodávame kompletne 
zmontované. Dostupné vo viacerých farbách a 
dobre kombinovateľné. Ľahké na údržbu.
Konštrukcia: masívny prírodný dub 
Poťah: koženka

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Barová stolička
54x44x99 cm (š x h x v), 78 cm výška sedenia, 8.8 kg hmotnosť

sedák bordová,  
konštrukcia dub

sedák hnedá,  
konštrukcia dub

sedák čierna,  
konštrukcia dub

30026676 30026677 30026679
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 305,80 € balenie 305,80 € balenie 305,80 €
152,90 € 152,90 € 152,90 €

Barová stolička konštrukcia dub
44.5x49x113.5 cm (š x h x v), 78 cm výška sedenia, 9 kg hmotnosť

sedák čierna, konštrukcia dub sedák hnedá, konštrukcia dub
10094075 10094076
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 283,80 € balenie 283,80 €
141,90 € 141,90 €

Barová stolička konštrukcia wenge
44.5x49x113.5 cm (š x h x v), 75 cm výška sedenia, 9 kg hmotnosť

sedák čierna, 
konštrukcia wenge

sedák hnedá, 
konštrukcia wenge

sedák antracitová, 
konštrukcia wenge

10092253 10092252 10093655
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 253,00 € balenie 253,00 € balenie 253,00 €
126,50 € 126,50 € 126,50 €

ro
ky3

Dokúpenie

Barová stolička  
Batista
ks iba

152,

90

Barová stolička  
Havanna

ks od

126,

50

Opierka na nohy 2 ks
34x2.2x1.6 cm (d x h x v)
strieborná
10094575
ks/bal. 1
6,59 €

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Vrátane opierky na nohy

Jednoduchá údržba
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VEGA
Stoličky Campano 
Stoličky z kvalitného dubového dreva, vďaka ergonomickému tvara sú pohodlné na sedenie. 
Nožičky s umelohmotnými násadkami na spodnej strane. Objednajte si aj pasujúce sedáky 
Feltro.
Konštrukcia: masívny dub prírodný alebo morený

VEGA
Stoličky Duneo
Stoličky s konštrukciou z dubového dreva, ktoré ponúkajú veľa možností na kombinovanie. 
Na výber máte dve farby konštrukcie stoličky a 3 rôzne prevedenia sedákov. Vrátane 
umelohmotných násadok na nožičkách. 
Konštrukcia: masívny dub 
Sedák: bukové drevo s HPL povrchovou úpravou

Stolička  
Campano

ks od

126,

50

Stolička  
Duneo
ks od

137,

48

Vzorkový 
servis

Masívne drevo

Masívne drevo

Stolička
42x46x84 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 7 kg hmotnosť

dub prírodný dub tabakový
10008446 10008445
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 253,00 € balenie 275,00 €
126,50 € 137,50 €

Konštrukcia stoličky
38x46x44 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 2.7 kg hmotnosť

dub prírodný dub tabakový
30002838 30002839
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 153,98 € balenie 164,98 €
76,99 € 82,49 €

Sedák
41x46x40 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 2.8 kg hmotnosť

piesková antracitová dub prírodný
30002837 30002836 30054500
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 120,98 € balenie 120,98 € balenie 131,98 €
60,49 € 60,49 € 65,99 €
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VEGA
Barová stolička Rotondo 
Barové stoličky Rotondo perfektne pasujú k vintage štýlu! Stoličky z masívneho dubového 
dreva garantujú vďaka vyhĺbenému sedáku ergonomické sedenie. Kruh z matnej nerez ocele 
podporuje stabilitu a bezpečnosť stoličky.
Priemer sedáka 34.5 cm
Materiál: masívne dubové drevo prírodné alebo morené, oceľ

VEGA
Barové stoličky Metalio 
Barové stoličky v industriálnom štýle! Rám je z robustnej ocele a vďaka špeciálnemu
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 násadky chránia vašu podlahu pri posúvaní. Doručíme zmontované. 
Priemer sedáka 38.5 cm
Konštrukcia: oceľ 
Sedák: masívne drevo alebo koženka

Vzorkový 
servis

Barová stolička
37x37x80 cm (š x h x v), 80 cm výška sedenia, 5.2 kg hmotnosť

dub prírodný dub tabakový
10008472 10008473
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 231,00 € balenie 253,00 €
115,50 € 126,50 €

Barová stolička koženkový sedák Barová stolička drevený sedák
38x38x81 cm (š x h x v) 38x38x81 cm (š x h x v)
81 cm výška sedenia 81 cm výška sedenia
7.4 kg hmotnosť 7.5 kg hmotnosť
sedák hnedá, konštrukcia šedá sedák dub antický, konštrukcia šedá
30014350 30014351
ks/bal. 1 ks/bal. 1
141,90 € 130,90 €

Barová stolička  
Metalio

ks od

130,

90

Barová stolička  
Rotondo

ks od

115,

50

Masívne drevo
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VEGA
Barové stoličky Rialto
Klasické elegantné barové stoličky z masívneho dreva. Vyhotovené sú z masívneho bukového 
alebo dubového dreva, s pohodlným dreveným alebo koženkovým sedákom. Opierka na nohy - 
pre dve barové stoličky objednajte 1 set.
Konštrukcia: masívny dub alebo buk. Poťah: koženka.

VEGA
Barová stolička Escape 
Barová stolička Escape je cool stolička s pohodlným sedením. Konštrukcia je z ocele a 
pozostáva z oceľovej okrúhlej rúry, ktorá stojí na plochej základni. V strede výšky sa nachádza 
kruh slúžiaci ako opora chodidiel pri sedení. Podnož má otočný mechanizmus. Pasujúci sedák 
v rôznej výške sa jednoducho našróbuje na konštrukciu. Upevňujúci materiál je súčasťou 
produktu. Vhodná len do interiéru.
Konštrukcia: oceľ
Sedák: koženka

Barová stolička  
Escape

ks od

174,

89

36x36x80 cm (š x h x v)
80 cm výška sedenia
6.6 kg hmotnosť
dub prírodný
10092391
ks/bal. 2
balenie 197,98 €
98,99 € Podnož na barovú stoličku

42x73 cm (Ø x v)
80 cm výška sedenia
15 kg hmotnosť
konštrukcia strieborná
10094391
ks/bal. 1
141,90 €

Barová stolička
35x35x81 cm (š x h x v), 81 cm výška sedenia, 7.6 kg hmotnosť

sedák čierna,  
konštrukcia orech

sedák hnedá,  
konštrukcia orech

10091705 10092392
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 197,98 € balenie 197,98 €
98,99 € 98,99 €

Barový sedák 36x7 cm
36x7 cm (Ø x v)
7 cm výška sedenia
0.5 kg hmotnosť
sedák čierna
10094402
ks/bal. 1
38,49 €

Barový sedák 36x14 cm
36x14 cm (Ø x v)
14 cm výška sedenia
1.5 kg hmotnosť
sedák čierna
10094404
ks/bal. 1
32,99 €

Opierka na nohy 2ks
25x2.2x1.6 cm (d x h x v)
strieborná
10094576
ks/bal. 1
6,59 €

Barová stolička  
Rialto
ks iba

98,

99
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49x49x50 cm (d x š x v)
24.5 kg hmotnosť
30045436
ks/bal. 1
236,50 €

VEGA
Set stolíkov Cubo 
Rafinovaná 3-dielna dizajnová klasika, ktorú je možné perfektne kombinovať k lounge nábytku. 
Či už jednoducho alebo v zásuvnej kombinácii, vždy vyzerajú dobre. S násadkami na spodnej 
strane. Veľkosť stolov (š x h x v): 40x40x42 cm, 45x45x46 cm a 49x49x50 cm. Doručíme 
zmontované.
Materiál: práškovaná oceľ
Farba: čierna

VEGA
Lounge stolové konštrukcie Deven 
Tieto konštrukcie vyniknú vďaka pravouhlému tvaru v každej miestnosti. Elegantná tenká 
podnož z 15x15 mm hrubých oceľových rúr je kombinovateľná s mnohými stolovými doskami 
(www.palazzo.sk). Jednoduchá montáž, doručíme rozložené. Stolová doska sa jednoducho 
nášróbuje. Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.
Materiál: práškovaná oceľ
Farba: čierna

Set stolíkov  
Cubo
ks iba

23650

Lounge konštrukcia  
Deven
ks od

5499

40x40x47 cm (š x h x v) 60x60x33.5 cm (š x h x v) 80x60x33.5 cm (š x h x v)
2.7 kg hmotnosť 3 kg hmotnosť 4 kg hmotnosť
30014284 10094785 10094786
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
54,99 € 54,99 € 76,99 €

Masívne stolové dosky Torres str. 329
Ešte väčší výber na

www.palazzo.sk

Veľmi stabilné

 Rôzne možnosti kombinovania

Séria nábytku Lasse látková str. 284
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VEGA
Lounge stolíky Tavolina 
Kvalitné stolíky z práškovanej ocele s mramorovou stolovou doskou (Ø oceľovej konštrukcie 10 
mm). Povrch stolovej dosky je vďaka špeciálnej úprave jednoduchý na údržbu. Stolová doska je 
dostupná v dvoch farbách, ktoré môžete navzájom kombinovať. Vhodné len do interiéru. Vrátane 
násadok na nožičkách.
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Stolová doska: prírodný mramor

Extra jednoduchá údržba:

  MRAMOR

Lounge stolík okrúhly
60x46 cm (Ø x v), 20 kg hmotnosť

biela čierna
30053599 30053598
ks/bal. 1 ks/bal. 1
207,90 € 207,90 €

Lounge stolík štvorcový
50x50x46 cm (d x š x v), 20 kg hmotnosť

biela čierna
30053601 30053600
ks/bal. 1 ks/bal. 1
207,90 € 207,90 €

Lounge stolík  
Tavolina

ks iba

20790

 Prírodný mramor
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Nábytok  
Torres
ks od

236,

50

VEGA
Séria nábytku Torres
Industriálny výzor patrí k aktuálnym gastro-trendom. Kto chce vo svojom bare, hostinci 
alebo modernom podniku použiť vintage-štýl, séria Torres je najlepšou voľbou: Robustné 
kovové podnože nie sú popráškované, aby sa zachoval prirodzený vzhľad ocele s ľahkými 
skorodovanými miestami. K tomu pasujú aj viditeľné šróby a matice. Dosky na stôl i lavicu z 
kvalitného masívneho dubového dreva kompletne dopĺňajú vintage výzor. Kombinovateľné so
stolovými doskami Torres (www.palazzo.sk). Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.
Konštrukcia: lakovaná oceľ 
Stolová doska: FSC®-certifikované masívne dubové drevo

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Lavica
148x38x45 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 18.5 kg hmotnosť

sedák dub antický, konštrukcia oceľ sedák dub antický hnedý, konštrukcia oceľ
10097725 30002572
ks/bal. 1 ks/bal. 1
236,50 € 236,50 €

Stôl štvorcový
80x80x75 cm (d x š x v), 26.7 kg hmotnosť

dub antický dub antický hnedý
30001920 30002513
ks/bal. 1 ks/bal. 1
383,90 € 383,90 €

Barový stôl štvorcový
70x70x110 cm (d x š x v), 31.5 kg hmotnosť

dub antický dub antický hnedý
10070189 30002533
ks/bal. 1 ks/bal. 1
427,90 € 427,90 €

Stôl hranatý
160x80x75 cm (d x š x v), 27.5 kg hmotnosť

dub antický dub antický hnedý
10097724 30002503
ks/bal. 1 ks/bal. 1
438,90 € 438,90 €

Barový stôl
120x70x110 cm (d x š x v), 39 kg hmotnosť

dub antický dub antický hnedý
10070190 30002532
ks/bal. 1 ks/bal. 1
504,90 € 504,90 €

Barová stolička Metalio str. 308

Masívne drevo

Odolné voči škrabancom
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Stôl  
Noto
ks od

36190

VEGA
Stoly Noto
Stoly v klasickom barokovom štýle s konštrukciou z masívneho bukového dreva a stolovou 
doskou z dýhovaného dubového a masívnej dubovej obruby. Veľmi pekný a čistý dizajn s 
frézovanými detailami. Jednoduchá montáž. Výška obruby 8.5 cm, hrúbka stolovej dosky 2.8 
cm. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Konštrukcia: FSC®-certifikované masívne bukové drevo 
Stolová doska: FSC®-certifikované dýhované dubové drevo

Stôl štvorcový
80x76x80 cm (š x v x h), 26.5 kg hmotnosť

dub prírodný/biela dub tabakový/čierna
30053447 30053446
ks/bal. 1 ks/bal. 1
361,90 € 361,90 €

Stôl hranatý
160x76x80 cm (š x v x h), 44 kg hmotnosť

dub prírodný/biela dub tabakový/čierna
30053445 30053448
ks/bal. 1 ks/bal. 1
471,90 € 471,90 €

VINTAGE ŠTÝL
v novom vzhľade

Stolička Milaria str. 267

 Kombinovateľné

 Jednoduchá údržba
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VEGA
Séria nábytku Duneo
Séria nábytku z masívneho bukového a dubového dreva nedáva vašej individualite žiadne 
hranice, pretože ponúka veľa možností kombinácií! So svojim severským šarmom bude stále 
trendy. Vďaka kvalitnej HPL-povrchovej úprave sú stoly a stoličky robustné, 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.
Materiál: masívne drevo (dub alebo buk). Výška sedenia stolička: 48 cm. Robustné a odolné 
voči škrabancom! Individuálne kombinovateľné!

Odolné voči škrabancom

Jednoduchá údržba

Skladba stoličky

Skladba lounge stolaSkladba stola

Stolička 

13748
Stôl štvorcový

31350
Lounge stôl okrúhly

23646

Sedák
41x46x40 cm (š x h x v), 2.8 kg hmotnosť

piesková antracitová sedák dub prírodný
30002837 30002836 30054500
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 120,98 € balenie 120,98 € balenie 131,98 €
60,49 € 60,49 € 65,99 €

Stolová doska štvorcová
75x75x2.5 cm (d x š x v), 10.7 kg hmotnosť

piesková antracitová dub prírodný
30002831 30002830 30054496
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
159,50 € 159,50 € 159,50 €

Stolová doska hranatá
140x75x2.5 cm (d x š x v), 19.9 kg hmotnosť

piesková antracitová dub prírodný
30002835 30002834 30054498
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
240,90 € 240,90 € 240,90 €

Stolové nohy - set
73.4 cm (v), 4.5 kg hmotnosť

dub prírodný buk tabakový
30002842 30002841
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 154,00 € balenie 143,00 €
38,50 € 35,75 €

Nízke stolové nohy - set
42.9 cm (v), 1.4 kg hmotnosť

dub prírodný buk tabakový
30002844 30002843
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 99,00 € balenie 87,96 €
24,75 € 21,99 €

Stolová doska hranatá
80x55x2.5 cm (d x š x v), 8.4 kg hmotnosť

piesková antracitová dub prírodný
30002833 30002832 30054494
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
130,90 € 130,90 € 130,90 €

Stolová doska okrúhla
100x2.5 cm (Ø x v), 14.9 kg hmotnosť

piesková antracitová dub prírodný
30002824 30002825 30054497
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
240,90 € 240,90 € 240,90 €

Stolová doska okrúhla
60x2.5 cm (Ø x v), 5.4 kg hmotnosť

piesková antracitová dub prírodný
30002827 30002826 30054499
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
148,50 € 148,50 € 148,50 €

Stolová doska štvorcová
55x55x2.5 cm (d x š x v), 5.8 kg hmotnosť

piesková antracitová dub prírodný
30002829 30002828 30054495
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 109,99 € 109,99 €

Konštrukcia stoličky
38x46x44 cm (š x h x v), 2.7 kg hmotnosť

konštrukcia dub prírodný konštrukcia dub tabakový
30002838 30002839
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 153,98 € balenie 164,98 €
76,99 € 82,49 €
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Nábytok  
Campano

ks od

12650

VEGA
Séria nábytku Campano
Séria nábytku Campano prekvapí jednoduchosťou a kvalitou. Základným materiálom je 
kvalitné dubové drevo v prírodnej alebo tabakovej farbe. Ručne opracovaný povrch pohodlných 
stoličiek s ergonomickým sedadlom a stolov v rozličných tvaroch je ľahko brúsený a predsa 
ľahký na údržbu. Stoly si môžete jednoducho spojiť a premeniť na dlhú tabuľu. Spájacie lišty 
sa jednoducho zasunú pod stolovú dosku. Dosky majú výstuž z ocele, ktorá zabraňuje drevu 
pracovať. 
Materiál: masívny dub prírodný alebo morený. Jednoduchá údržba! Funkčné!

Vzorkový 
servis

Stôl hranatý
140x80x77 cm (d x š x v)
45.5 kg hmotnosť
dub prírodný
10008454
ks/bal. 1
449,90 €

Stôl štvorcový
80x80x77 cm (d x š x v)
29.8 kg hmotnosť
dub prírodný
10008452
ks/bal. 1
339,90 €

Stolička
42x46x84 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 7 kg hmotnosť

tabaková morená dub prírodný
10008445 10008446
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 275,00 € balenie 253,00 €
137,50 € 126,50 €

Masívne drevo
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Lavica 
160x38x45 cm (š x h x v)
26.1 kg hmotnosť
10093410
ks/bal. 1
284,90 €

Barová stolička
46x46x65 cm (š x h x v)
4.6 kg hmotnosť
30003548
ks/bal. 2
balenie 219,98 €
109,99 €

Stôl
160x80x77 cm (d x š x v)
45.9 kg hmotnosť
10093407
ks/bal. 1
603,90 €

Barový stôl
70x120x110 cm (d x š x v)
49.8 kg hmotnosť
10093945
ks/bal. 1
636,90 €

Barový stôl
70x70x110 cm (d x š x v)
45.2 kg hmotnosť
10093943
ks/bal. 1
548,90 €

VEGA
Séria z masívneho dreva Donato
Stabilná robustnosť kombinovaná s čistými líniami. Masívne stolové a lavicové nohy majú 
10x10 cm. Stolová doska má hrúbku 1,8 cm, na okrajoch je hrúbka zdvojená - 3,6 cm. 
Ochrana opierky na nohy je z hliníka. V rámci každodennej starostlivosti stačí stoly utrieť vlhkou 
handričkou. Doručíme rozložené, vrátane upevňujúceho materiálu.
Materiál: dub prírodný - masívne drevo. Jednoduchá údržba!
Farba: dub

VEGA
Séria nábytku Toronto 
Elegantná, dlhotrvácna a komfortná: Séria nábytku Toronto 
prekvapí dizajnom a kvalitou. Šikmými nohami a taktiež šikmo 
zrezanými stolovými doskami očarí vašich hostí. Celá séria je 
vyhotovená z kvalitného dubového dreva. Opierky na nohy pri
barovej stoličke sú z brúsenej nehrdzavejúcej ocele. 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 pohodlnejšie. Sedadlá sú ergonomicky tvarované – 
hostia si radi posedia aj dlhší čas.
Materiál: kvalitné dubové drevo
Farba: dub prírodný

Nábytok 
Donato

ks od

284,

90

Masívne drevo Vzorkový 
servis

Sedák na lavicu Donato www.palazzo.sk
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Stôl
80x80x75 cm (d x š x v)
35 kg hmotnosť
30003546
ks/bal. 1
350,90 €

Stôl
140x80x75 cm (d x š x v)
48 kg hmotnosť
30003544
ks/bal. 1
460,90 €

Barový stôl
70x70x96 cm (d x š x v)
40 kg hmotnosť
30003540
ks/bal. 1
350,90 €

Lavica 140x45cm
140x38x45 cm (š x h x v)
23 kg hmotnosť
30003536
ks/bal. 1
240,90 €

Stôl
180x80x75 cm (d x š x v)
57 kg hmotnosť
30003542
ks/bal. 1
570,90 €

Barový stôl
120x70x96 cm (d x š x v)
43.5 kg hmotnosť
30003538
ks/bal. 1
460,90 €

Lavica 180x45cm
180x38x45 cm (š x h x v)
27 kg hmotnosť
30003534
ks/bal. 1
284,90 €

Nábytok  
Toronto

ks od

10999

 Barový stôl - výška 96 cm

                                     
Masívne drevo
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Barový stôl  
Carell
ks od

29590

Stôl  
Karl
ks od

207,

90

VEGA
Barové stoly Carell
Stolová doska je z dýhovaného dreva a stolové nohy z masívneho dýhovaného bukového dreva. 
Hrúbka stolovej dosky: 3,5 cm. Veľkosť nôh: 7x7 cm. Doručíme rozložené - jednoduchá montáž! 
Vhodné len do interiéru.

VEGA
Stoly Karl
Séria stolov s masívnymi stolovými nohami z dýhovaného bukového dreva a dýhovanej dosky 
je skutočne univerzálna. Hrúbka dosky: 3,5 cm. Veľkosť nôh: 5x5 cm. Doručíme rozložené. 
Vhodné len do interiéru.

Barový stôl štvorcový
70x70x110 cm (d x š x v),  30.2 kg hmotnosť

jaseň morený na odtieň orech dub prírodný
10089475 10089890
ks/bal. 1 ks/bal. 1
295,90 € 328,90 €

Stôl štvorcový
dub prírodný

70x70x75.5 cm  
(d x š x v)

80x80x75.5 cm  
(d x š x v)

18.3 kg hmotnosť 22.2 kg hmotnosť
10089867 10089866
ks/bal. 1 ks/bal. 1
218,90 € 240,90 €

Stôl hranatý
dub prírodný

120x70x75.5 cm 
(d x š x v)

120x80x75.5 cm 
(d x š x v)

25.7 kg hmotnosť 27.4 kg hmotnosť
10089869 10089868
ks/bal. 1 ks/bal. 1
273,90 € 284,90 €

Stôl štvorcový
jaseň morený na odtieň orech

70x70x75.5 cm  
(d x š x v)

80x80x75.5 cm  
(d x š x v)

18.3 kg hmotnosť 22.2 kg hmotnosť
10089472 10089471
ks/bal. 1 ks/bal. 1
207,90 € 229,90 €

Stôl hranatý
jaseň morený na orech

120x70x75.5 cm 
(d x š x v)

120x80x75.5 cm 
(d x š x v)

25.7 kg hmotnosť 27.4 kg hmotnosť
10089474 10089473
ks/bal. 1 ks/bal. 1
262,90 € 273,90 €

Barový stôl hranatý
120x70x110 cm (d x š x v),  41.1 kg hmotnosť

jaseň morený na odtieň orech dub prírodný
10089476 10089891
ks/bal. 1 ks/bal. 1
383,90 € 405,90 €

ro
ky3

Dokúpenie

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis
Vzorkový 

servis

Opierka na nohy 
4-dielny set
strieborná
10094574
ks/bal. 1
21,99 €

Opierka na nohy 
4-dielny set
55x2.6x1.6 cm (d x h x v)
strieborná
10094573
ks/bal. 1
14,29 €

Barová stolička Havanna str. 306
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Lounge stôl 
Luca
ks od

104,

49

Stôl  
Murphy

ks od

24090

VEGA
Lounge stoly Luca
Stolová doska je z dýhovaného dreva a stolové nohy z masívneho dýhovaného bukového dreva. 
Hrúbka stolovej dosky: 3,5 cm. Veľkosť nôh: 5x5 cm. Doručíme rozložené - jednoduchá montáž.
Jednoduchá údržba! Vhodné len do interiéru!

VEGA
Stoly Murphy
Pekné, robustné, trvácne, pevné – tieto požiadavky spĺňajú naše ľahko udržiavateľné stoly 
Murphy: Stolová doska odýhovaná bukovým drevom prechádza cez atraktívnu tieňovú štrbinu do 
7x7 cm hrubých nôh. Povrch dosky mierne vyčnieva do boku, čo podporuje masívny výzor. Tieto 
dlhotrvácne stoly sú dobrou voľbou.

Lounge stôl
55x55x45 cm (š x h x v),  8.5 kg hmotnosť

jaseň morený na odtieň orech dub prírodný
10089470 10089795
ks/bal. 1 ks/bal. 1
104,49 € 130,90 €

Stôl štvorcový
80x80x75.5 cm (d x š x v),  26.8 kg hmotnosť

jaseň morený na odtieň orech dub prírodný
10089468 10089804
ks/bal. 1 ks/bal. 1
240,90 € 262,90 €

Lounge stôl
90x55x45 cm (š x h x v),  11.5 kg hmotnosť

jaseň morený na odtieň orech dub prírodný
10089530 10089794
ks/bal. 1 ks/bal. 1
163,90 € 185,90 €

Stôl hranatý
120x80x75.5 cm (d x š x v),  33.6 kg hmotnosť

jaseň morený na odtieň orech dub prírodný
10089469 10089805
ks/bal. 1 ks/bal. 1
273,90 € 295,90 €

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis
Vzorkový 

servis

Séria nábytku Teatro str. 264
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VEGA
Vešiak na šaty Apendio
Vešiak je stabilný vďaka spodnej časti z ocele. 20 hákov z nerez ocele ponúka dostatok miesta 
pre vašich hostí. Vešiak má aj miesto na odkladanie dáždnikov. Kombinácia kvalitného dubového 
dreva a nerez ocele vytvára pekný kontrast.
Materiál: dub prírodný alebo morený, oceľ

VEGA
Vešiak na šaty Yara
Stabilný, praktický a hneď viditeľný. Dobre opracovaný, morený a lakovaný z bukového dreva. 
Doručíme rozložený na 3 časti - jednoduchá montáž.
Materiál: masívny morený buk
Farba: tmavá hnedá

Vešiak na šaty
50x50x180 cm (š x h x v),  32 kg hmotnosť

dub prírodný dub tabakový
30001698 30001699
ks/bal. 1 ks/bal. 1
350,90 € 361,90 €

43x40x184 cm (š x h x v)
4.5 kg hmotnosť
10090225
ks/bal. 1
115,50 €

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Masívne drevo

Vešiak na šaty  
Yara
ks iba

11550

Vešiak na šaty  
Apendio

ks od

350,

90

 Integrovaný držiak 
na dáždniky
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VEGA
Predeľovací systém Diviso 
Kto hľadá maximálne variabilný predeľovací systém, ktorý sa môže vsadiť do priestoru, tento systém je dobrou voľbou! Základný element vo výzore dreva je dostupný v dekore dub, tabak 
alebo antracit, vytvára pekný kontrast oproti spodnému rámu vo výzore nerez ocele. Výšku predeľovacieho systému si viete navýšiť pomocou nástavcov a taktiež pasujúcich dosiek, napríklad 
s výrezom pre kvetináč. V kombinácii s vrchnou doskou z bieleho skla je tento predeľovací systém možné podsvietiť, v základnom elemente je kanál pre vedenie elektrických káblov. Všetky 
produkty sa dodávajú zložené, navzájom sa jednoducho skladajú.
Individuálne kombinovateľný!

Základný element
25x80x80 cm (š x h x v),  22 kg hmotnosť

dub tabaková antracitová
30110735 30110737 30110736
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Nadstavec
25x80x21.5 cm (š x h x v),  7 kg hmotnosť

dub tabaková antracitová
30110743 30110742 30110741
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
71,49 € 71,49 € 71,49 €

Vrchná doska pre kvetináče Diviso II.
25x80x3.6 cm (š x h x v),  1.33 kg hmotnosť

dub tabaková antracitová
30110745 30110746 30110744
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 27,49 € 27,49 €

Kvetináč
58.5x16.5x14 cm (d x š x v)
0.4 kg hmotnosť
čierna
30108533
ks/bal. 1
16,49 €

Vrchná doska
25x80x3.6 cm (š x h x v),  2.31 kg hmotnosť

dub tabaková antracitová
30110740 30110739 30110738
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 27,49 € 27,49 €

Masívne drevo

Základný element 
Diviso
ks iba

16390

Základný element

Nadstavec

Vrchná doska

Vzorkový 
servis
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VEGA
Servírovací vozík Odisseo
Servírovací vozík má dve veľké (2/1 GN) a 2 malé (1/1 GN) police. Pomocou adaptérov môžete 
do vozíka vsadiť všetky bufetové doplnky, napríklad drevenú dosku, násadku na karafy, atď.. 
To dodáva vozíku maximálnu flexibilitu!
Materiál: masívne dubové drevo 
Rúčky: oceľ

Servírovací vozík vrátane koliesok

Doplňte Váš vozík rôznymi násadkami

Servírovací vozík vrátane koliesok
114x35.5x92.5 cm (š x h x v),  24 kg hmotnosť

dub prírodný dub tabakový
30051956 30051955
ks/bal. 1 ks/bal. 1
361,90 € 383,90 €

Držiak na fľaše
32.5x53x2.5 cm (š x h x v)  
4x Ø 92 mm, 5x Ø 75 mm

dub orech
30030766 30030767
ks/bal. 1 ks/bal. 1
60,49 € 65,99 €

Adaptér
54.5x34x4 cm (š x h x v)

dub dub tabakový
30024592 30024593
ks/bal. 1 ks/bal. 1
38,49 € 38,49 €

Gastro nádoba GN 1/1
53x32.5x6.5 cm (d x š x h)

melamín melamín oceľ 18/10
biela čierna strieborná
10006315 10006324 10081630
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 37,39 € 18,58 €

 Masívne drevo

 Kombinovateľný

Servírovací vozík  
Odisseo

ks od

36190

Držiak na fľaše Adaptér
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VEGA
Príborníky Aldeno
Veľmi praktickými pomocníkmi sú naše najlepšie spracované príborníky, v ktorých budete mať 
príbor, jedálne lístky a menáže vždy poruke. Zároveň môže príborník slúžiť ako dekoratívny 
prvok, lebo jeho zadná strana je dýhovaná a lakovaná. Kompletne zmontovaný, praktická 
zúsuvka so 6 priečinkami (šxh v cm: 13x32) alebo 3 priečinkami ( šxh v cm 17x32) na príbor, 
servítky a iné. Príborníky sú vystlané plsťou. V bočnom priečinku vo dverách sa nachádzajú
výškovo nastaviteľné police (malý príborník šxh 36x38 cm, veľký príborník šxh 58,5x33 cm). 
Možné sú 2, resp. 3 rôzne uloženia s odstupom najmenej 10 cm. V otvorenom priestore veľkého 
príborníka sa nachádzajú 2 police (šxh 58x38 cm).
Materiál: dýhované drevo. Doručíme kompletne zmontovaný.
Farba: hnedá

VEGA
Príborníky Prado
Kvalitné príborníky, podľa vyhotovenia buď z dýhovaného dreva alebo lakované do hodvábneho 
lesku. Záves v profi kvalite so 4 stabilnými, (pri produkte 30108193 s 2 stabilnými), 13 mm 
hrubými, výškovo nastavitelnými priečinkami. 17 možností uloženia. Odstup vždy 3 cm. Úchyty z 
kovu. Zadná stena vo viditeľnej kvalite pre skvelý dojem. Možnosť doobjednať nadstavce.
Materiál: dýhované drevo. Doručíme kompletne zmontovaný!
Farba: hnedá, rúčka strieborná

62x38x105 cm (š x h x v)
37 kg hmotnosť
10092917
ks/bal. 1
383,90 €

66x47x105 cm (š x h x v)
51.3 kg hmotnosť
30108193
ks/bal. 1
383,90 €

100x38x105 cm (š x h x v)
52.9 kg hmotnosť
10091691
ks/bal. 1
493,90 €

127x47x105 cm (š x h x v)
89.7 kg hmotnosť
30108192
ks/bal. 1
603,90 €

Príborník  
Aldeno
ks od

38390

Príborník  
Prado
ks od

38390

Doručíme kompletne zmontovaný Doručíme kompletne zmontovaný
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VEGA
Banketové stoličky  
Praktické stoličky vhodné na všetky príležitosti, ideálne na semináre, či prednášky. Sú 
stohovateľné, majú polstrované sedadlo a chrbát. Stoličky majú kovovú konštrukciu v 
kladivkovom vzore a modrý poťah alebo strieborný povrchovo upravený rám s čiernym poťahom. 
Stoličky sú obmeniteľné a s pasujúcimi návlekmi sú ideálne na oslavy, svadby alebo veľké 
bankety.
Poťah: 100 % polyester

Banketová stolička
44.5x59x92 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 5.8 kg hmotnosť

sedák modrá, konštrukcia šedá sedák čierna, konštrukcia strieborná
10093928 10093720
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 153,96 € balenie 153,96 €
38,49 € 38,49 €

Konferenčná stolička bez podrúčok Konferenčná stolička s podrúčkami
54x52x84 cm (š x h x v) 60x52x84 cm (š x h x v)
48 cm výška sedenia 48 cm výška sedenia
5.5 kg hmotnosť 5.5 kg hmotnosť
30099942 30099943
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 275,00 € balenie 341,00 €
137,50 € 170,50 €

VEGA
Spojka pre banketové stoličky
So spojkou z PVC môžete naše banketové stoličky spojiť do jedného radu. Jednoducho s nimi 
spojte nohy stoličky.
Farba: čierna

VEGA
Konferenčné stoličky Monto
Moderné konferenčné stoličky v peknej kombinácii materiálov. Ergonomický sedák a opierka 
chrbta sú z bukového vrstveného dreva. Povrch je morený na odtieň orech a lakovaný. 
Konštrukcia je vyhotovená z čiernej práškovanej ocele. S umelohmotnými násadkami na 
nožičkách. Stoličky Monto sú všestranne použiteľné. Od rokovaní a porád, cez semináre a 
konferencie, hodia sa ale aj do reštaurácie alebo kaviarne.
Konštrukcia: práškovaná oceľ 
Sedák: bukové vrstvené drevo
Farba: sedák orech, konštrukcia čierna

Banketová stolička
ks iba

3849

Konferenčná stolička 
Monto
ks od

13750

12x3x3 cm (š x h x v)
čierna
10092111
ks/bal. 2
balenie 10,32 €
5,16 €
Vhodná pre produkt 10093928, 10093720.
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Banketový stôl okrúhly
150x74 cm (Ø x v)
30 kg hmotnosť
buk prírodný
10091199
ks/bal. 1
251,90 €

Stôl s otvorenou podnožou
180x90x74 cm (d x š x v)
49.4 kg hmotnosť
30051457
ks/bal. 1
339,90 €

Stôl s uzavretou podnožou
180x90x74 cm (d x š x v)
51.2 kg hmotnosť
30051455
ks/bal. 1
361,90 €

VEGA
Stoly Conferencio
Stoly Conferencio inšpirujú moderným dizajnom a vysokou kvalitou. Máte na výber z dvoch 
rôznych typov podnoží - otvorenej a uzavretej. Otvorený rám má jednu výhodu, Vaši hostia môžu 
pohodlne sedieť zo všetkých 4 strán stola. 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 stolových dosiek je jednoduchá – stará sa o to
dierovanie so závitmi na spodnej strane dosiek.
Materiál: práškovaná oceľ 
Stolové dosky: kvalitný HPL-povrch
Farba: hnedá/čierna

Stôl  
Klapbaro

ks od

7699

Stôl  
Conferencio

ks od

33990

Banketový stôl
ks od

18590

VEGA
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. Odolné voči vplyvom počasia.  
Odolné voči škrabancom a popáleniu cigaretou.

VEGA
Banketové stoly  
Stoly v okrúhlom alebo hranatom prevedení. Konštrukciu tvorí stabilná oceľová rúra, 30x30x1,5 
mm, povrchovo upravená v šedom kladivkovom vzore. Stolová doska: 18 mm drevotriesková, 
potiahnutá melamínom, v sivej alebo prírodnej farbe. Stoly sa dajú vďaka sklápaciemu 
mechanizmu prakticky skladovať.

Stôl
70x73 cm (Ø x v),  8.4 kg hmotnosť

konštrukcia  
antracitová

konštrukcia  
biela

30002551 30002552
ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 76,99 €

Banketový stôl hranatý
120x80x74 cm (d x š x v),  19 kg hmotnosť

šedá buk prírodný
10091197 10091198
ks/bal. 1 ks/bal. 1
185,90 € 185,90 €

Párty stôl
70x110 cm (Ø x v),  10.5 kg hmotnosť

konštrukcia  
antracitová

konštrukcia  
biela

30002534 10090213
ks/bal. 1 ks/bal. 1
82,49 € 82,49 €

ro
ky3

Dokúpenie

S ABS hranami

Odolné voči 
škrabancom

Stolička Dillon str. 300
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STOLOVÉ DOSKY
Robustné, jednoduché na údržbu a elegantné: S našimi stolovými doskami 
vytvoríte pre servírovanie jedál pekný a praktický základ.

Séria nábytku Acerios str. 276
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Novinka

VEGA
Stolové dosky Acerios
Stolové dosky v trendovom vzhľade divokého dubu, z pravých drevených dyhovaných panelov s lepením z masívneho dreva. Dosky 
sú morené a matne lakované. Takto si zachovávajú svoj prirodzený vzhľad a sú jednoduché na údržbu – stačí pretrieť vlhkou 
utierkou! Vďaka lakovaniu je povrch veľmi robustný. Montážny materiál je súčasťou stolových podnoží. Vhodné len do interiéru. 
Možná aj výroba rozmerov na mieru. 
Materiál: FSC®-certifikovaná dubová dýha a drevo
Farba: divoký dub

Stolová doska hranatá
120x80x2.5 cm (d x š x v) 160x80x2.5 cm (d x š x v)
17.5 kg hmotnosť 23 kg hmotnosť
30108570 30099994
ks/bal. 1 ks/bal. 1
229,90 € 273,90 €

Stolová doska štvorcová
60x60x2.5 cm (d x š x v) 70x70x2.5 cm (d x š x v) 80x80x2.5 cm (d x š x v)
6.5 kg hmotnosť 9 kg hmotnosť 11.5 kg hmotnosť
30108572 30108569 30108571
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 119,90 € 152,90 €

Stolová doska  
Acerios

ks od

9899

Stolová podnož Fino str. 333
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Stolová doska okrúhla Stolová doska štvorcová Stolová doska hranatá
60 cm (Ø)

5.3 kg hmotnosť
100 cm (Ø)

11 kg hmotnosť
60x60 cm (d x š)
6.8 kg hmotnosť

68x68 cm (d x š)
8.6 kg hmotnosť

80x80 cm (d x š)
12 kg hmotnosť

80x60 cm (d x š)
8.6 kg hmotnosť

120x80 cm (d x š)
18 kg hmotnosť

dub tabakový 30003927 30003924 30003903 30003910 30003916 30003890 30003867
dub šedohnedý 30003926 30003923 30003901 30003908 30003914 30003888 30003885
dub prírodný 30003928 30003872 30003902 30003909 30003915 30003889 30003876
dub wenge 30003865 30003877 30003906 30003912 30003900 30003893 30003878
rustikálna borovica 30003869 30003874 30003896 30003898 30003919 30003895 30003887
antický kov 30003863 30003875 30003904 30003897 30003917 30003891 30003868

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
62,69 € 130,90 € 62,69 € 71,49 € 87,99 € 71,49 € 126,50 €

Stolová doska štvorcová Stolová doska 
hranatá

68x68 cm (d x š)
11.6 kg hmotnosť

80x80 cm (d x š)
16 kg hmotnosť

120x80 cm (d x š)
24 kg hmotnosť

dub pálený 10008425 10008429 10008433
dub prírodný 10008427 10008431 10008435
vzhľad betónu 10008426 10008430 10008434

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 109,99 € 159,50 €

Stolová doska  
Spesso

ks od

8799

dub šedohnedý dub prírodný

dub pálený dub prírodný vzhľad betónu

dub wenge

antický kovrustikálna borovicadub tabakový

Stolová doska  
Maliana

ks od

6269

S ABS ochranou hrán

Odolné voči škrabancom

VEGA
Stolové dosky Spesso 
Stolové dosky Spesso prekvapia prirodzeným vzhľadom a rafinovanosťou! Sú vyhotovené ako 
laminátové stolové dosky. Vďaka drevenej čelnej hrane dosahujú výšku 3,8 cm. Štruktúrovaný 
povrch a čelná hrana zvyšujú prirodzený vzhľad dosky. Upevňovací materiál je súčasťou balenia 
podnoží. Možnosť vyhotoviť individuálny rozmer.
Materiál: HPL-laminát 
Hrúbka materiálu 3.8 cm 

VEGA
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! Upevňujúci materiál je súčasťou balenia podnoží. Možnosť 
výroby na mieru.
Materiál: HPL-laminát 
Hrúbka materiálu 2.5 cm
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Stolová doska okrúhla Stolová doska štvorcová Stolová doska hranatá
80 cm (Ø)

10.9 kg hmotnosť
50x50 cm (d x š)
6.1 kg hmotnosť

60x60 cm (d x š)
8.5 kg hmotnosť

70x70 cm (d x š)
10.8 kg hmotnosť

80x80 cm (d x š)
15.3 kg hmotnosť

120x80 cm (d x š)
23.8 kg hmotnosť

jaseň morený na orech 10089623 10089620 10089621 10089624 10089625 10089529
jaseň morený na čiernu 10089615 10089612 10089613 10089616 10089617 10089618

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 62,69 € 76,99 € 87,99 € 109,99 € 141,90 €

vlašský orech prírodný 10089859 10089856 10089857 10089860 10089861 10089862
dub prírodný 10089827 10089824 10089825 10089828 10089829 10089830

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
119,90 € 74,79 € 87,99 € 98,99 € 119,90 € 163,90 €

Stolová doska štvorcová Stolová doska hranatá
60x60x3 cm (d x š x v)

8.6 kg hmotnosť
70x70x3 cm (d x š x v)

11.5 kg hmotnosť
80x80x3 cm (d x š x v)

14.9 kg hmotnosť
80x60x3 cm (d x š x v)

11.2 kg hmotnosť
120x80x3 cm (d x š x v)

22.2 kg hmotnosť

buk prírodný 30101896 30101890 30101891 30101898 30101887
buk morený na tabak 10089630 10089631 10089632 10089633 10089634

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 119,90 € 141,90 € 119,90 € 196,90 €

dub prírodný 30101899 30101893 30101889 30101892 30101888
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
115,50 € 141,90 € 174,90 € 137,50 € 247,50 €

Stolová doska štvorcová Stolová doska hranatá
40x40x3 cm (d x š x v)

3.9 kg hmotnosť
60x60x3 cm (d x š x v)

10 kg hmotnosť
70x70x3 cm (d x š x v)
12.6 kg hmotnosť

80x80x3 cm (d x š x v)
15.9 kg hmotnosť

80x60x3 cm (d x š x v)
12.5 kg hmotnosť

120x80x3 cm (d x š x v)
23.4 kg hmotnosť

dub antický 30014280 10099081 10099083 10099085 10099090 10099091
dub antický hnedý 30014279 10008491 10008492 10008493 10008494 10008495

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 115,50 € 148,50 € 181,50 € 137,50 € 258,50 €

jaseň morený na odtieň orech

vlašský orech prírodný

dub antický

dub antický hnedý

buk prírodný

buk morený na tabak

dub prírodný

jaseň morený na čiernu

dub prírodný

Stolová doska  
Sumba

ks od

62,

69

VEGA
Stolové dosky Sumba 
Stolové dosky z dýhovaného dreva pre príjemný pocit v priestore! Upevňujúci materiál je 
súčasťou balenia podnoží.
Materiál: dýhované drevo 
Hrúbka materiálu 3.5 cm

VEGA
Stolové dosky z masívneho dreva Torres 
V trendovom vintage vzhľade, z masívneho dubového dreva. Dosky sú ošetrené olejom pre 
prirodzený vzhľad a sú ľahké na údržbu – jednoducho pretriete vlhkou handrou! Vďaka laku 
je povrch odolný voči škrabancom. Upevňujúci materiál je súčasťou balenia podnoží. Kovové 
výstuže zabraňujú pohybu dreva. Vhodné len do interiéru.
Materiál: FSC®-certifikované masívne dubové drevo
Hrúbka materiálu 3 cm

VEGA
Stolové dosky z masívneho dreva Kentucky 
Stolové dosky sú z masívneho bukového a dubového dreva. Dosky sú ošetrené olejom pre 
prirodzený vzhľad a ľahko udržiavateľné - jednoducho pretrite vlhkou handričkou. Upevňujúci 
materiál je súčasťou balenia podnoží. Možná výroba na mieru. Kovové výstuže zabraňujú 
pohybu dreva. Vhodné len do interiéru.
Materiál: FSC®-certifikované masívne dubové alebo bukové drevo 
Hrúbka materiálu 3 cm

ro
ky3

Dokúpenie

ro
ky3

Dokúpenie

ro
ky3

Dokúpenie

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Masívne drevo

Odolné voči škrabancom
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VEGA
Stolová podnož Gustavo 
Čierna stolová podnož v klasickom barokovom štýle. Veľmi moderný tvar. Perfektne 
kombinovateľná s množstvom nábytku a stolovými doskami z nášho sortimentu. Aretačné 
skrutky a upevňovací materiál pre stolové dosky sú súčasťou balenia.
Materiál: masívna práškovaná liatina
Farba: čierna

VEGA
Stolové dosky Marvani 
Stolové dosky Marvani sú dobré a nezničiteľné. Stará sa o to špeciálna úprava: kvalitný laminát 
v dekore mramoru, ktorý dodáva doskám robustnosť a odolnosť. Materiál spĺňa požiadavky DIN 
EN 438-3:2005. Okrem toho majú stolové dosky odolný a dekoratívny okraj z 2 mm brúseného 
eloxovaného hliníka. Stolové dosky vydržia dlhú dobu! Vhodné len do interiéru.
Materiál: HPL-laminát 
Hrúbka materiálu: 2,5 cm

48x48x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
100 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)
20 kg hmotnosť
30053189
ks/bal. 1
130,90 €

Stolová podnož  
Gustavo

ks iba

13090

Stolová doska  
Marvani

ks od

62,

69

Stolová doska okrúhla
50x2.5 cm (Ø x v)

3 kg hmotnosť
60x2.5 cm (Ø x v)
6.8 kg hmotnosť

80x2.5 cm (Ø x v)
8 kg hmotnosť

medená/čierna 30044302 30044306 30044308
zlatá/čierna 30044300 30044304 30044310
medená/biela 30044303 30044307 30044309
zlatá/biela 30044301 30044305 30044311

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
62,69 € 75,89 € 109,99 €

Stolová doska štvorcová Stolová dos-
ka hranatá

60x60x2.5 cm 
(d x š x v)

8 kg hmotnosť

68x68x2.5 cm 
(d x š x v)

10 kg hmotnosť

80x80x2.5 cm 
(d x š x v)

14 kg hmotnosť

120x80x2.5 cm 
(d x š x v)

21 kg hmotnosť

medená/čierna 30067324 30067328 30067332 30067307
zlatá/čierna 30067325 30067330 30067334 30067304
medená/biela 30067323 30067327 30067331 30067306
zlatá/biela 30067326 30067329 30067333 30067305

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
75,89 € 87,99 € 109,99 € 148,50 €

medená/biela

medená/čierna

zlatá/biela

zlatá/čierna
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Stolová podnož lounge
30x44 cm (Ø x v), max. odpor. veľkosť dosky 
60 cm (Ø), 50x50 cm (š x d), 6 kg hmotnosť

zlatá medená
30044296 30044297
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 87,99 €

Stolová podnož hranatá
40x40x72 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť 
dosky 80 cm (Ø), 60x60 cm (š x d), 
13.5 kg hmotnosť

zlatá medená
30002414 30002408
ks/bal. 1 ks/bal. 1
159,50 € 159,50 €

Stolová podnož okrúhla
54x72 cm (Ø x v), max. odpor. veľkosť dosky  
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d), 17.2 kg hmotnosť

zlatá medená
30002404 30002415
ks/bal. 1 ks/bal. 1
192,50 € 192,50 €

Stolová podnož hranatá
55x55x72 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť 
dosky 100 cm (Ø), 80x80 cm (š x d), 
22 kg hmotnosť

zlatá medená
30002409 30002405
ks/bal. 1 ks/bal. 1
192,50 € 192,50 €

VEGA
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 vyrovnanie nerovností. Upevňujúci materiál pre stolové 
dosky je súčasťou balenia. Vhodné do interiéru.
Materiál: lakovaná oceľ

VEGA
Stolové podnože Industrio
Stolové podnože s povrchom z trendovej ocele. Veľmi trvácne, odolné voči škrabancom. 
Vrátane aretačných skrutiek. Spĺňajú požiadavky na bezpečnosť proti prevráteniu a stabilitu. 
Dodržiavajte prosím návod montáže a maximálnu odporúčanú veľkosť stolovej dosky. Dostupné 
vo viacerých výškach, jednoduchá montáž.
Jednoduchá údržba! Odolné voči škrabancom!
Materiál: práškovaná oceľ
Farba: vintage šedá

Stolová podnož lounge Stolová podnož
40x40x45 cm (š x d x v) 43x43x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky  
80 cm (Ø), 60x60 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky  
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

15.5 kg hmotnosť 18.5 kg hmotnosť
30039959 30039963
ks/bal. 1 ks/bal. 1
82,49 € 87,99 €

Dvojitá podnož Barová stolová podnož
70x40x72 cm (š x d x v) 43x43x108 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky  
140x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky  
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

30 kg hmotnosť 20 kg hmotnosť
30039960 30039961
ks/bal. 1 ks/bal. 1
137,50 € 98,99 €

Stolová podnož  
Orio
ks od

8799

Stolová podnož  
Industrio

ks od

82,

49

Dvojitá podnož Orio na 

www.palazzo.sk Masívne stolové dosky Torres str. 329
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Stabilná oceľová

       LIATINA

VEGA
Stolové podnože Barock 
Stolové podnože v klasickom barokovom štýle, moderne interpretované. Kombinovateľné s 
mnohými stolovými doskami z nášho sortimentu (upevňovací materiál je súčasťou balenia). 
Doručíme rozložené, jednoduchá montáž. Vhodné len do interiéru.
Materiál: práškovaná oceľová liatina
Farba: čierna

VEGA
Stolové podnože Nostalgie a Solenzo
Nostalgické stolové podnože zo stabilnej práškovanej liatiny. Upevňovací 
materiál je súčasťou balenia. Doručíme rozložené, jednoduchá montáž. 
Vrátane aretačných skrutiek. Vhodné len do interiéru!
Materiál: práškovaná oceľová liatina

43x72 cm (Ø x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)
17 kg hmotnosť
30026298
ks/bal. 1
104,49 €

56x72 cm (Ø x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)
21 kg hmotnosť
30026297
ks/bal. 1
119,90 €

Stolová podnož  
Barock

ks od

10449

Stolová podnož  
Nostalgie

ks od

8799

Solenzo
Stolová podnož Dvojitá podnož
44x44x72 cm (š x d x v) 80x48x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
140x80 cm (š x d)

20 kg hmotnosť 26 kg hmotnosť
čierna čierna
10092846 10090060
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 98,99 €

Nostalgie
Stolová podnož Stolová podnož Stolová podnož
42x42x72 cm (š x d x v) 42x42x72 cm (š x d x v) 42x42x108 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

20.6 kg hmotnosť 20.6 kg hmotnosť 23.4 kg hmotnosť
biela čierna čierna
10089394 10089392 10089393
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 87,99 € 98,99 €

Stolová doska Finando str. 336
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VEGA
Stolové podnože Fino
Stolové podnože z práškovanej ocele, vhodné do každého prostredia. Stabilné. Upevňovací 
materiál je súčasťou balenia. Doručíme rozložené, jednoduchá montáž. Vhodné len do interiéru.
Materiál: práškovaná oceľ
Farba: čierna

Stolová podnož  
Fino
ks od

5499

Stolová podnož okrúhla
30x44 cm (Ø x v) 43x45 cm (Ø x v) 43x72 cm (Ø x v) 43x90 cm (Ø x v) 43x108 cm (Ø x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
60 cm (Ø), 50x50 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 60x60 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

6 kg hmotnosť 16 kg hmotnosť 17 kg hmotnosť 16 kg hmotnosť 18 kg hmotnosť
30044295 10089591 10089587 30044596 10089588
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
54,99 € 82,49 € 87,99 € 93,49 € 98,99 €

Stolová podnož štvorcová Stolová podnož hranatá
40x40x45 cm (š x d x v) 43x43x60 cm (š x d x v) 43x43x72 cm (š x d x v) 43x43x108 cm (š x d x v) 70x40x72 cm (š x d x v) 70x40x108 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
140x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
140x80 cm (š x d)

18 kg hmotnosť 14 kg hmotnosť 18 kg hmotnosť 19.5 kg hmotnosť 32 kg hmotnosť 34.5 kg hmotnosť 
10089592 30044599 10089585 10089586 10089589 10089590
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
82,49 € 87,99 € 87,99 € 98,99 € 130,90 € 159,50 €
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Stolová podnož  
Rondo
ks od

76,

99

Stolová podnož  
Quadro

ks od

82,

49

43x72 cm (Ø x v) 55x72 cm (Ø x v) 43x108 cm (Ø x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

15.4 kg hmotnosť 24.8 kg hmotnosť 16.5 kg hmotnosť
10093959 30040106 10089556
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 93,49 € 93,49 €

Stolová podnož
42x42x72 cm (š x d x v) 55x55x72 cm (š x d x v) 42x42x108 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
100 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

18.1 kg hmotnosť 27.8 kg hmotnosť 19.4 kg hmotnosť
10093958 30040179 10093957
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
82,49 € 93,49 € 98,99 €

Stolová podnož 
Double
80x40x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
140x80 cm (š x d)
26.8 kg hmotnosť
30040109
ks/bal. 1
148,50 €

ro
ky3

Dokúpenie

ro
ky3

DokúpenieVEGA
Stolové podnože Rondo 
Stolové podnože sú stabilné a odolné. Vyhotovené sú z masívnej liatiny. Upevňovací materiál pre 
stolové dosky je súčasťou balenia. Jednoduchá montáž, doručíme rozložené. Vhodné len do 
interiéru.
Materiál: práškovaná oceľová liatina
Farba: čierna

VEGA
Stolové podnože Quadro 
O stabilitu vašich stolov sa postarajú stolové podnože Quadro, vhodné do každého prostredia. 
Vyhotovené sú z masívnej liatiny. Upevňovací materiál pre stolové dosky je súčasťou balenia. 
Jednoduchá montáž, doručíme rozložené. Vhodné len do interiéru.
Materiál: práškovaná oceľová liatina
Farba: čierna

Kompaktné stolové dosky Lift str. 337 Stolová doska Sumba str. 329

Pasujúce 
stolové dosky

str. 328–330
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Stolová podnož štvorcová
40x40x72 cm (š x d x v) 55x55x72 cm (š x d x v) 40.5x40.5x108 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 60x60 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
100 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 60x60 cm (š x d)

16.7 kg hmotnosť 28.4 kg hmotnosť 19 kg hmotnosť
10089398 10089401 10089400
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
148,50 € 181,50 € 159,50 €

Stolová podnož okrúhla
56x72 cm (Ø x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø),  
80x80 cm (š x d) 
21.5 kg hmotnosť
10089397
ks/bal. 1
181,50 €

Dvojitá podnož
70x40x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť 
dosky 
140x80 cm (š x d)
29.7 kg hmotnosť
10089402
ks/bal. 1
214,50 €

Stolová podnož  
Argento

ks od

148,

50

ro
ky3

DokúpenieVEGA
Stolové podnože Argento 
Stolové podnože sú vyhotovené z kvalitnej nerez ocele – hodia sa do každého prostredia a 
pasujú k nim všetky naše stolové dosky. Vrátane aretačných šróbov na vyrovnanie nerovností a 
upevňujúceho materiálu pre stolové dosky. Jednoduchá montáž. Vhodné do interiéru.
Materiál: oceľ
Farba: strieborná

VEGA
Stolové podnože Kreuz a Duo 
O stabilitu vašich stolov sa postarajú do každého prostredia pasujúce stolové podnože. Sú 
vyhotovené z práškovanej liatiny so stabilnou nohou vo forme oceľovej rúry. Všetky stolové 
podnože majú aretačné šróby pre vyrovnanie nerovností. Upevňovací materiál pre stolové dosky 
je súčasťou balenia.
Materiál: práškovaná oceľová liatina
Farba: čierna

Kreuz
Stolová podnož
84x84x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)
13.2 kg hmotnosť
30040107
ks/bal. 1
76,99 €

Duo
Stolová podnož
54x6x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
140x80 cm (š x d)
19.4 kg hmotnosť
10089561
ks/bal. 1
93,49 €

Stolová podnož  
Kreuz
ks od

7699

Séria nábytku Lasse látková str. 284 Stolová doska Sumba str. 329
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Stolová doska okrúhla Stolová doska štvorcová
70 cm (Ø)

5.2 kg hmotnosť
80 cm (Ø)

6.9 kg hmotnosť
70x70 cm (d x š)
6.7 kg hmotnosť

80x80 cm (d x š)
8.8 kg hmotnosť

biela mramorovaná 30014580 30014548 30014566 30014564
vzhľad betónu 30014547 30014557 30014558 30014545
antický kov 30014556 30014546 30014553 30014549
antická čerešňa 30014577 30014572 30014550 30014562

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
62,69 € 76,99 € 71,49 € 82,49 €

VEGA
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.
Jednoduchá údržba! Odolné voči UV-žiareniu a počasiu!

VEGA
Stolové dosky Werzalit-Topalit s lemom
S chrómovým alebo mosadzným lemom.
Materiál: kvalitná drevotrieska lisovaná pod tlakom 
Robustné, odolné voči UV-žiareniu a počasiu!

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči škrabancom

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči popáleniu cigaretou

Stolová doska  
Finando

ks od

62,

69

Stolová doska  
s lemom

ks od

87,

99

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči škrabancom

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči popáleniu cigaretou

antický kov antická čerešňavzhľad betónubiela/mramorovaná

Stolová doska s chrómovým lemom
60 cm (Ø) 70 cm (Ø)
4.6 kg hmotnosť 5.9 kg hmotnosť
čierna čierna
10092632 10092633
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 98,99 €

Stolová doska s mede-
ným lemom
60 cm (Ø)
4.6 kg hmotnosť
biela mramorovaná
30043691
ks/bal. 1
87,99 €
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Kompaktná stolová doska okrúhla Kompaktná stolová doska štvorcová Kompaktná stolová doska hranatá
60 cm (Ø)

4.8 kg hmotnosť
80 cm (Ø)

8.8 kg hmotnosť
60x60 cm (d x š)
6.1 kg hmotnosť

68x68 cm (d x š)
7.8 kg hmotnosť

80x80 cm (d x š)
11.3 kg hmotnosť

120x68 cm (d x š)
22 kg hmotnosť

130x80 cm (d x š)
28 kg hmotnosť

vzhľad betónu 10094307 10094310 10094304 10094305 10094306 30054570 30107951
antracitová 10094295 10094297 10094292 10094293 10094294 30054569 30107950
grafitová 30052835 30052838 30052841 30052840 30052844
hnedá antická 30053044 30053047 30053045 30053046 30053077
tmavá hnedá 30110675 30110676 30110677 30110673 30110678
dub prírodný 10089652 10089656 10089651 10089653 10089655 30107952
vintage biela 30052836 30052837 30052839 30052842 30052843

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
93,49 € 130,90 € 93,49 € 104,49 € 148,50 € 236,50 € 361,90 €

Kompaktná stolová doska  
Lift

ks od

9349

VEGA
Kompaktné stolové dosky Lift
Stolové dosky sú odolné voči vplyvom počasia a UV-žiareniu. Povrch je veľmi tvrdý a odolný voči
poškriabaniu. Vďaka skoseným okrajom a hrúbke 13 mm je doska veľmi elegantná. 
Kombinovateľná so všetkými stolovými nohami. Upevňujúci materiál je extra pre tieto dosky 
súčasťou balenia. Ideálne pre použitie v interiéri i exteriéri. Veľkosť 120x68 cm a 130x80 cm 
má zo spodnej strany 16 mm vodeodolnú drevotrieskovú dosku. Stolovú podnož tak môžete 
upevniť pomocou šróbov do dreva.
Materiál: vysoko komprimovaný laminát

Novinka
antracitová

dub prírodný

grafitová

vintage biela

vzhľad betónu

hnedá antickátmavá hnedá

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči popáleniu cigaretou

Odolné voči vyšším teplotám
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Stolová doska okrúhla Stolová doska štvorcová Stolová doska  
hranatá

60 cm (Ø)
4.2 kg hmotnosť

80 cm (Ø)
6.7 kg hmotnosť

60x60 cm (d x š)
3.7 kg hmotnosť

70x70 cm (d x š)
6.7 kg hmotnosť

80x80 cm (d x š)
9.2 kg hmotnosť

110x70 cm (d x š)
10.8 kg hmotnosť

čierna 30044413 30044439 30044419 30044433 30044416 30044424
grafitová 30040375 30040353 30040337 30040331 30040324 30040354
dub tabakový 30040368 30040339 30040329 30040356
tmavá hnedá 30040367 30040351 30040338 30040327 30040317 30040350
svetlá šedá 30040371 30040342 30040321
dub pálený 30040369 30040336  30040346
vintage biela 30040373 30040347 30040340 30040322 30040333 30040359
vzhľad betónu 30045583 30045582 30045581
kávová 30040352 30040344 30040326
antická borovica 30040349 30040343 30040319 30040332

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
43,99 € 54,99 € 49,49 € 60,49 € 71,49 € 76,99 €

Stolová doska  
Werzalit-Topalit

ks od

4399

VEGA
Stolové dosky Werzalit-Topalit 
Stolové dosky sú vhodné do interiéru i exteriéru. Dosky sa jednoducho našróbujú na stolové 
podnože. Upevňujúci materiál je súčasťou balenia podnoží.
Materiál: drevotrieska lisovaná pod vysokým tlakom s atraktívnymi dekormi

Vzorkový 
servis

čierna

dub pálený

grafitová

vintage biela

tmavá hnedá

antická borovicavzhľad betónu

svetlá šedá

kávová

dub tabakový

 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči škrabancom

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči popáleniu cigaretou
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Stolová doska okrúhla Stolová doska štvorcová Stolová doska  
hranatá

60 cm (Ø)
3.7 kg hmotnosť

70 cm (Ø)
5 kg hmotnosť

60x60 cm (d x š)
5.5 kg hmotnosť

68x68 cm (d x š)
5 kg hmotnosť

80x80 cm (d x š)
7.8 kg hmotnosť

115x70 cm (d x š)
9.8 kg hmotnosť

biela 30044659 30044660 30115230 30044661 30115227 30115239
antracitová 30044662 30044663 30115231 30044667 30115228 30044665
rustikálna borovica 30115236 30115237 30115229 30044666 30044664 30115238

ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
36,29 € 41,79 € 38,49 € 47,29 € 58,29 € 76,99 €

Sevelit stolová doska  
ks od

3629

PULSIVA
Sevelit stolové dosky
Extrémne odolné stolové dosky  z materiálu odolného voči nárazom, škrabancom a popáleniu 
cigaretou. Stolové dosky sú vhodné do interiéru i exteriéru. Hrúbka dosky 1.6 cm, okraj dosky 
2.7-3.0 cm. 
Odolné voči UV-žiareniu, popáleniu cigaretou a voči vplyvom počasia. 
Montážny materiál je súčasťou stolových podnoží.

Nárazuvzdorné

Odolné voči škrabancom

Odolné voči popáleniu cigaretou

rustikálna borovicaantracitová

biela
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Stolová podnož  
Scudo
ks od

14190

VEGA
Stolové podnože Scudo
Vďaka zvláštnej konštrukcii sa nohy dajú zasunúť navzájom do seba, podstavec sa dá tiež ľahko zložiť, čo perfektne šetrí miesto. 
Vhodné pre všetky naše stolové dosky.
Materiál: práškovaný hliník. Vhodné do interiéru i exteriéru! Odolné voči UV-žiareniu a počasiu! Vrátane aretačných skrutiek! 
Sklápacie! Šetria miesto!

50x50x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 80 cm (Ø), 80x80 cm (š x d), 
8 kg hmotnosť
30053516
ks/bal. 1
119,90 €

Stolová podnož
52x48x70.5 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky 80 cm (Ø), 80x80 cm (š x d), 5.8 kg hmotnosť 

strieborná antracitová
10093367 10093368
ks/bal. 1 ks/bal. 1
141,90 € 141,90 €

Stolová podnož Double
52x87x71 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky 140x80 cm (š x d), 8.8 kg hmotnosť 

strieborná antracitová
10094778 10094779
ks/bal. 1 ks/bal. 1
218,90 € 218,90 €

VEGA
Stolová podnož Pachino 
Stabilná stolová podnož z práškovaného hliníka. So sklápacím 
mechanizmom a jednoduchou údržbou. Inovatívny vyššie 
položený spodný kríž, ktorý vašim hosťom ponúka väčšiu 
slobodu pohybu. Vhodná do exteriéru.
Materiál: práškovaný hliník
Farba: antracitová

Stolová podnož  
Pachino

ks iba

11990

 Sklápacia

 Odolná voči vplyvom počasia

Stolové dosky Werzalit-Topalit str. 338 Stolička Esperia str. 345
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Stolová podnož  
Taipa
ks od

7589

Sklápací VRCHNÝ KRÍŽ
VEGA
Stolové podnože Taipa 
Stabilný hliník a pridaná hmotnosť dávajú podnoži potrebnú stabilitu. Vyvýšená spodná časť a sklápací vrchný kríž umožňujú 
šetrenie priestoru pri skladovaní. Do seba zložíte viacero podnoží. Vhodné pre všetky stolové dosky z našej ponuky. Vrátane 
aretačných skrutiek. Vhodné do interiéru i exteriéru.
Materiál: brúsený alebo práškovaný hliník

Stolová podnož barová
66x66x108 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky  80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d), 
7.7 kg hmotnosť 

strieborná čierna
10009333 30066977
ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 109,99 €

Stolová podnož
66x66x72 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky  80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d), 
7 kg hmotnosť 

strieborná čierna
10095048 30066978
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 87,99 €

Stolová podnož
66x66x50 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky 70 cm (Ø), 70x70 cm (š x d), 
6.7 kg hmotnosť
čierna
30107225
ks/bal. 1
75,89 €

Stolová podnož Double
50x95x72 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky  80x140 cm (š x d), 10 kg hmotnosť
čierna
30102281
ks/bal. 1
152,90 €

ro
ky3

Dokúpenie
 Sklápacie

Stohovanie do strany

 Odolné voči vplyvom počasia
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Stolová podnož  
Regulo
ks od

14190

VEGA
Stolové podnože Regulo z hliníka
Stolové podnože s hydraulickými násadkami na nožičkách garantujú vždy stabilný stôl. Je 
taktiež možné spojiť viacero stolov do rady. Modely 10008485 a 10008486 sú k tomu ešte 
sklápacie a tak šetria miesto pri skladovaní.
Materiál: hliník s umelohmotnými násadkami 
Vhodné do interiéru i exteriéru!

Stolová podnož
49x49x72 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky 80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d), 
4.5 kg hmotnosť
antracitová
10097696
ks/bal. 1
141,90 €

Stolová podnož sklápacia
51x51x72 cm (š x d x v), max. odpor. veľkosť dosky 80 cm (Ø), 80x80 cm (š x d), 
4.8 kg hmotnosť 

čierna strieborná
10008486 10008485
ks/bal. 1 ks/bal. 1
174,90 € 174,90 €

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Stoličky Rimalia str. 384
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57x57x72 cm (š x d x v) 40x40x72 cm (š x d x v) 55x72 cm (Ø x v) 56x13x72 cm (š x d x v) 57x56x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
70 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
120x80 cm (š x d)

max. odpor. veľkosť dosky 
90 cm (Ø), 80x80 cm (š x d)

17 kg hmotnosť 13 kg hmotnosť 18 kg hmotnosť 16 kg hmotnosť 12 kg hmotnosť
30003095 10008489 10094448 10095946 10094449
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
141,90 € 126,50 € 141,90 € 141,90 € 109,99 €

Stolová podnož  
Regulo liatinová

ks od

10999

Nekonečnému kývaniu stolov pri nerovných podlahách je koniec! 
Umožňuje to nová špeciálna, patentovaná FLAT technológia. Hydrau-
lické násadky na nožičkách vyrovnajú každú nerovnosť. Tak môžete 
rýchlo a nekomplikovane spojiť viacero stolov do rady. Jednoducho
zoraďte stoly do požadovanej pozície. Výška sa vyrovná bez ďalšej 
námahy.

 ◾ hydraulické umelohmotné násadky
 ◾ stolová podnož vyrovná všetky nerovnosti
 ◾ jednoducho zoraďte stoly do požadovanej pozície. Výška sa vyrov-
ná bez ďalšej námahy.

Flat® technológia 

VEGA
Stolové podnože Regulo z liatiny
Podnože s hydraulickými násadkami na nožičkách vyrovnajú každú nerovnosť. Tak môžete 
rýchlo a nekomplikovane spojiť viacero stolov do rady. Jednoducho zoraďte stoly do 
požadovanej pozície. Výška sa vyrovná bez ďalšej námahy. Vhodné do interiéru a chráneného 
exteriéru.
Materiál: práškovaná liatina s umelohmotnými násadkami
Farba: čierna
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NÁBYTOK DO EXTERIÉRU
Cítiť sa vonku dobre.

Terasy sú novým interiérom. Či už lounge sedenie alebo útulný bistro štýl, pre každého máme niečo.
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VEGA
Stolička Esperia 
Moderná exteriérová stolička z atraktívneho mixu hliníka a Rope-výpletu. Veľmi pohodlná a 
robustná. Doručíme zmontovanú. Vrátane vankúša z olefínovej látky (umelé vlákna). Pre ešte 
väčšie pohodlie si objednajte zadný vankúš.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Výplet: Rope-výplet(15 mm široký).

VEGA
Zadný vankúš Esperia 
Perfektne sa hodí k stoličke Esperia. Z voči počasiu odolnej olefínovej látky so stabilnou 
polyesterovou výplňou pre exteriér. Vďaka zipsovému zapínaniu môžete poťah jednoducho 
zvliecť a ručne oprať. 
Materiál: 100 % polyester

Zadný vankúš
50x12x45 cm (š x d x v)

antracitová olivová
30108339 30108340
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 32,98 € balenie 32,98 €
16,49 € 16,49 €

Stolička
58x62x82 cm (š x h x v), 48 cm výška sedenia, 68 cm výška podrúčok, 5 kg hmotnosť

antracitová olivová
30046953 30046954
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 261,80 € balenie 261,80 €
130,90 € 130,90 €

Stolička  
Esperia
ks iba

130,

90

Odnímateľný sedák

Opierka chrbta a podrúčky 
z Rope-výpletu

Stolová podnož Pachino str. 340

Novinka
 N

Á
B

Y
TO

K
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VEGA 
Lounge séria nábytku Esperia
Moderná exteriérová sedačka a kreslo z atraktívneho mixu hliníka a Rope-výpletu. Veľmi 
pohodlné a robustné. Doručíme zmontované. Vrátane sedákov a opierok chrbta z olefínovej látky 
(100% polypropylén). Vankúš na sedenie je hrubý 10 cm. Zadný vankúš má rozmery 40x60x16 
(š x v x h). Stohovateľné - jednoducho odoberte vankúše a konštrukcie zasuňte do seba.
Konštrukcia: práškovaný hliník. Výplet: Rope-výplet (15 mm široký). 
Vankúš: 100 % polypropylén. Stohovateľné! Odolné voči vplyvom počasia!

Sedačka
140x75x79 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 68 cm výška podrúčok, 13 kg hmotnosť

antracitová olivová
30110119 30110118
ks/bal. 1 ks/bal. 1
405,90 € 405,90 €

Kreslo
80x75x79 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 68 cm výška podrúčok, 9 kg hmotnosť

antracitová olivová
30109569 30109568
ks/bal. 1 ks/bal. 1
218,90 € 218,90 €

Lounge séria nábytku  
Esperia

ks od

218,

90

Novinka
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VEGA 
Lounge séria nábytku Asola
Štýlový nábytok s očarujúcim dizajnom a komfortom vďaka kombinácii dobrých materiálov. 
Konštrukcia je z práškovaného hliníka. Pohľady upútajú nožičky z masívneho teakového dreva, 
ktoré získajú časom patinu. Vrátane kvalitných a pohodlných vankúšov z olefínovej látky. Poťahy 
vankúšov sú snímateľné a dajú sa prať pri 30°. Všetky použité materiály sú vhodné na celoročné 
používanie v exteriéri. Nábytok je odolný voči škrabancom a korózii. Výška sedenia bez vankúša:
35,0 cm.
Konštrukcia: práškovaný hliník. Rope-výplet. Vankúš: olefínová látka (100% polypropylén)
Farba: antracitová
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B
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TO
K

Lounge séria nábytku  
Asola
ks od

35090

 Rope-výplet

Kreslo
81x80x76 cm (š x h x v)
46 cm výška sedenia
76 cm výška podrúčok
9 kg hmotnosť
30099898
ks/bal. 1
350,90 €

2-miestna sedačka
147x80x76 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 76 cm výška podrúčok
19 kg hmotnosť
30099897
ks/bal. 1
603,90 €

Vrátane vankúšov
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Lounge séria nábytku  
Ventura

ks od

35090

 Pekný mix materiálovSnímateľný poťah

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

VEGA
Lounge séria nábytku Ventura 
Exteriérové kreslo a sedačka v atraktívnom dizajne – perfektne sa hodí do vášho exteriéru alebo 
lounge kútika. Špeciálne lakovanie chráni rám z masívneho dreva po celý rok. Vrátane vankúšov 
z kvalitnej a prirodzene pôsobiacej olefínovej látky. Veľmi pohodlné vďaka veľkej sedacej ploche. 
Sedačka je vhodná pre 3 osoby. Jednoduchá údržba, nekomplikovaná montáž – upevníte iba 
nožičky na rám!
Konštrukcia: FSC®-certifikované masívne eukalyptové drevo 
Sedacia konštrukcia: pozinkovaná oceľ, Rope-výplet.
Vankúš: olefínová látka (100% polypropylén)
Farba: konštrukcia hnedá, vankúše svetlé šedé

Kreslo
82x78x72 cm (š x h x v)
37.5 cm výška sedenia
13 kg hmotnosť
30047075
ks/bal. 1
350,90 €

3-miestna sedačka
169x78x72 cm (š x h x v)
37.5 cm výška sedenia
22.5 kg hmotnosť
30047076
ks/bal. 1
625,90 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk
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Lehátko Salmara str. 380

OPTIMÁLNY PARTNER
na terase
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Novinka

VEGA
Séria nábytku Tomeo
Lounge nábytok z atraktívnych materiálov, trendového polyratanu a hliníka. Rám z kvalitného práškovaného
hliníka vyzerá ako bambusové drevo a pasuje do každého prostredia. Násadky na spodnej strane chránia podlahu. Pasujúci 
vankúš z kvalitnej olefínovej látky si objednajte tiež! Vhodný do exteriéru i interiéru!
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: polyratanový výplet 
Obliečka na vankúš: olefín (100 % polypropylén)

Stolička
60x62x83 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 63 cm výška podrúčok, 5.5 kg hmotnosť

svetlá hnedá čierna
30053872 30109566
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 297,00 € balenie 297,00 €
148,50 € 148,50 €

Kreslo
81x73x82 cm (š x h x v), 42 cm výška sedenia, 61 cm výška podrúčok, 6.5 kg hmotnosť

svetlá hnedá čierna
30051267 30109567
ks/bal. 1 ks/bal. 1
185,90 € 185,90 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

COOL ratanový štýl

Stolová podnož Taipa str. 341
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Lounge nábytok  
Tomeo
ks od

148,

50

2-miestna sedačka
134x73x82 cm (š x h x v), 42 cm výška sedenia, 61 cm výška podrúčok, 10 kg hmotnosť

svetlá hnedá čierna
30051260 30109565
ks/bal. 1 ks/bal. 1
251,90 € 251,90 €  Rám vo výzore bambusu

 Pekný mix materiálov

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Snímateľný poťah

Vankúš na stoličku
48x40x5 cm (š x d x v)
30053873
ks/bal. 2
balenie 43,98 €
21,99 €

Vankúš na kreslo Vankúš na sedačku
55x50x4 cm (š x d x v) 55x100x4 cm (š x d x v)
30051255 30051268
ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 54,99 €
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Lounge nábytok  
Sereno

ks od

11990

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

S aretačnými šróbami

VEGA
Lounge séria nábytku Sereno 
Lounge séria nábytku v atraktívnom a modernom dizajne – upúta pohľady z každej strany! Veľmi všestranná, môžete si ju 
poskladať podľa želania. Jednoduché spájanie jednotlivých elementov (spojky sú súčasťou produktov). Stôl so stolovou doskou zo 
skla s výzorom kameňa. Vrátane vankúšov.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Vankúš: olefínová látka (100 % polypropylén)
Farba: šedohnedá

Postranný element pravý
127x69.5x64 cm (š x h x v)
43 cm výška sedenia
64 cm výška podrúčok
8.5 kg hmotnosť
30045124
ks/bal. 1
339,90 €

Postranný element ľavý
127x69.5x64 cm (š x h x v)
43 cm výška sedenia
64 cm výška podrúčok
8.5 kg hmotnosť
30045122
ks/bal. 1
339,90 €

Rohový diel
67.5x67.5x64 cm (š x h x v)
43 cm výška sedenia
64 cm výška podrúčok
5 kg hmotnosť
30045121
ks/bal. 1
240,90 €

Stredový element
60x69.5x64 cm (š x h x v)
43 cm výška sedenia
4 kg hmotnosť
30045123
ks/bal. 1
185,90 €

Lounge stôl
50x70x40 cm (d x š x v)
5.5 kg hmotnosť
30045125
ks/bal. 1
119,90 €
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Lounge nábytok  
Amalfia

ks od

21890

Pohľad na upevnenie vankúšov

VEGA
Lounge séria nábytku Amalfia
Inovatívna séria nábytku so stoličkami a stolmi. Nohy stoličiek a stolov sú z práškovaného hliníka vo výzore dreva, sedák stoličiek 
je z umelej hmoty vo viacerých farbách. Stolová doska je z dlhotrvácneho duraboardu, zmesi drevotriesky a polyetylénovej živice. 
Vďaka viacvrstvovému lakovaniu je povrch robustný a odolný voči vplyvom počasia. Umelohmotné násadky chránia podlahy i 
samotný nábytok. Vhodné aj do interiéru. Veľmi jednoduchá montáž, nohy jednoducho našróbujete na stôl alebo stoličku.
Konštrukcia: práškovaný hliník a FSC®-certifikované teakové drevo 
Vankúš: olefínová látka (100 % polypropylén)
Farba: svetlá šedá

Lounge element
172x72x73 cm (š x h x v)
42.5 cm výška sedenia
20.5 kg hmotnosť
30045440
ks/bal. 1
548,90 €

Stôl
72x72x33 cm (d x š x v)
7.5 kg hmotnosť
30045439
ks/bal. 1
218,90 €

Prídavný element
70x20x58 cm (š x h x v)
2.2 kg hmotnosť
30067016
ks/bal. 1
76,99 €

 Flexibilne kombinovateľné

Snímateľný poťah

Príklady kombinácií:
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Nábytok  
Pavonia

ks od

8249

VEGA
Séria nábytku Pavonia 
Moderná séria nábytku s hliníkovými stoličkami a stolmi. Šetrí miesto – perfektne použiteľná 
v kaviarni! Stoly majú nastaviteľné násadky z umelej hmoty. Trendové farby môžete navzájom 
ľubovoľne kombinovať. Jednoduchá montáž. Sedák stoličky má priemer 44 cm.
Materiál: kvalitný práškovaný hliník 

Stolička
46x49x83 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 3 kg hmotnosť

antracitová zelená modrá
30046712 30046708 30046709
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 329,96 € balenie 329,96 € balenie 329,96 €
82,49 € 82,49 € 82,49 €

Stôl
70x73 cm (Ø x v), 5.8 kg hmotnosť

antracitová zelená modrá
30046695 30046697 30046696
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
137,50 € 137,50 € 137,50 €

 Odolné voči vplyvom počasia

 Jednoduchá údržba

 Odolné voči UV-žiareniu
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VEGA
Stoličky Gimani 
Inovatívne exteriérové stoličky. Nohy stoličiek sú z práškovaného hliníka vo výzore dreva, sedák 
stoličiek je z umelej hmoty vo viacerých farbách. Umelohmotné násadky chránia podlahy i 
samotný nábytok. Vhodné aj do interiéru. Veľmi jednoduchá montáž.
Nohy: práškovaný hliník 
Sedák: umelá hmota

Stolička  
Gimani
ks iba

10449 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Stolička
53x55.5x79.5 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 62 cm výška podrúčok, 4.5 kg hmotnosť

ružová čierna olivová horčicová
30046754 30046758 30046757 30046766
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 417,96 € balenie 417,96 € balenie 417,96 € balenie 417,96 €
104,49 € 104,49 € 104,49 € 104,49 €

Kompletný sortiment na
www.palazzo.sk
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Novinka
Stolička  
Amato
ks iba

13090

60x67x100 cm (š x h x v)
44 cm výška sedenia
63 cm výška podrúčok
3.7 kg hmotnosť
30108452
ks/bal. 2
balenie 261,80 €
130,90 €

VEGA 
Stolička Amato 
Táto pohodlná a stohovateľná stolička Amato je atraktívna a súčasne ideálna exteriérová stolička pre kompaktné skladovanie na 
terase. Konštrukcia je z ľahko udržiavateľného a voči počasiu odolného hliníka. Hliník vo výzore dreva na podrúčkach ešte zvýši 
hodnotu stoličky. Pre sedaciu plochu bolo použité extra robustné textilné vlákno, ktoré je odolné voči horúčavám i mrazom a 
súčasne sa jednoducho udržiava. Stolička je stohovateľná a šetrí tak veľa miesta pri skladovaní.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: textilné vlákno
Farba: sedák tmavý šedý, konštrukcia čierna

TRENDOVÉ a pohodlné

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Extra vysoká opierka chrbta

 Stohovateľná

 Odolná voči vplyvom počasia
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Novinka
Stolička  
Gussago

ks od

11990

VEGA
Stoličky Gussago 
Viedenský výplet oslavuje v tejto dobe obrovský comeback. Vďaka svojmu prirodzenému vzhľadu 
sa hodí do interiéru i exteriéru. Výplet z dlhotrvácneho a ľahko udržiavateľného polypropylénu 
dopĺňa stabilná a dlhotrvácna konštrukcia z hliníka vo výzore dreva. Či už s podrúčkami alebo 
bez nich, oba typy stoličiek môžete stohovať do výšky.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: polyetylén

Stolička bez podrúčok
44x54x91 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 2.6 kg hmotnosť

čierna prírodná
30108639 30108646
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 239,80 € balenie 239,80 €
119,90 € 119,90 €

Stolička s podrúčkami
57x60x78 cm (š x h x v), 44 cm výška sedenia, 71 cm výška podrúčok, 3.3 kg hmotnosť

čierna prírodná
30108645 30108641
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 261,80 € balenie 261,80 €
130,90 € 130,90 €

 Vzhľad viedenského výpletu

 Stohovateľné

 Nadčasová klasika
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VEGA
Séria nábytku Alcamo 
Stoličky a kreslá Alcamo vyrobené z hliníkovej konštrukcie s Rope výpletom podčiarknu jemnú 
eleganciu v každom exteriéri. Stoličky a kreslá v dvoch farbách sa dajú veľmi pekne kombinovať 
navzájom i s inými stoličkami. Stoličky a kreslá sú odolné voči vplyvom počasia a jednoducho 
sa čistia. Dlhotrvácny Rope výplet vďaka svojmu usporiadaniu upúta nejeden pohľad a garantuje 
pohodlné sedenie. Vankúše ako opierku chrbta je pri stoličkách potrebné objednať zvlášť, pri 
kreslách sú súčasťou produktu. Doručíme rozložené - nožičky je potrebné pomocou priloženého 
materiálu upevniť na sedák.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: Rope výplet (98 % polypropylén + 2% polyesterové vlákna)

Stolička
58x64x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 4.8 kg hmotnosť

antracitová krémová
30109694 30109693
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 327,80 € balenie 327,80 €
163,90 € 163,90 €

Vankúš
40x40x10 cm (š x d x v)

antracitová krémová
30109692 30109695
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 65,98 € balenie 65,98 €
32,99 € 32,99 €

Kreslo
66x73x82 cm (š x h x v), 41 cm výška sedenia, 68 cm výška podrúčok, 6.8 kg hmotnosť

antracitová krémová
30109697 30109696
ks/bal. 1 ks/bal. 1
207,90 € 207,90 €

Novinka

Nábytkok  
Alcamo

ks od

16390

 Pekný dizajn

 Veľmi pohodlné

Stolová podnož Taipa str. 341
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Novinka
Stolička  
Prater
ks iba

9899

VEGA
Stolička Prater 
Tvarovo pekná, trendová a pohodlná - taká je klasická stolička do interiéru i exteriéru s 
viedenským výpletom z dlhotrvácneho polyetylénu, kombinovaná s hliníkovou konštrukciou 
vo výzore dreva. Nadčasová estetika modernej klasiky sa dá použiť v rôznych konceptoch a 
perfektne prepojí niečo nové a staré. Doručíme zmontovanú. Stohovateľná do 5 ks.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák a opierka chrbta: polyetylén
Farba: sedák prírodný, konštrukcia čierna

46x55x91 cm (š x h x v)
45 cm výška sedenia
2.8 kg hmotnosť
30108642
ks/bal. 2
balenie 197,98 €
98,99 €

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Sedák a opierka chrbta s viedenským výpletom

Stolová podnož Regulo Nostalgie str. 343
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Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Ergonomické sedenie

Vrátane opierky na nohy

 Opierka chrbta z Rope-výpletu

 Sedák z Batyline®-výpletu

VEGA
Séria stoličiek Amelia 
Stoličky do exteriéru s atraktívnym mixom materiálov. Sedacia plocha z Batyline®-výpletu 
a opierka chrbta z prirodzene pôsobiaceho Rope-výpletu. Tieto materiály robia stoličky 
dlhotrvácnymi, sú odolné voči UV-žiareniu a rýchlo schnú – ideálne do záhrady alebo na terasu! 
Veľmi pohodlné vďaka mäkkému sedáku a ergonomickej opierke chrbta: Nepotrebujete žiadny 
vankúš. Vrátane vymeniteľných násadok na nožičkách. Stohovateľné!
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: textilné vlákno 
Opierka chrbta: Rope-výplet (98 % polypropylén + 2% polyesterové vlákna)
Farba: antracitová

Stolička
53x55x78.5 cm (š x h x v)
44 cm výška sedenia
3 kg hmotnosť
30040097
ks/bal. 2
balenie 219,98 €
109,99 €

Stolička s podrúčkami
59x56x78.5 cm (š x h x v)
44 cm výška sedenia
64.5 cm výška podrúčok
4 kg hmotnosť
30040090
ks/bal. 2
balenie 239,80 €
119,90 €

Barová stolička
56x55x112.5 cm (š x h x v)
80 cm výška sedenia
4.5 kg hmotnosť
30040092
ks/bal. 2
balenie 327,80 €
163,90 €

Stolička  
Amelia
ks od

10999
Kompaktné stolové dosky Lift str. 337
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Stolička  
Tacoma

ks iba

8249

Stolička  
Rafia
ks iba

10999

                                      
Odolná voči vplyvom  
počasia

Odolná voči UV-žiareniu

 Stohovateľná

 Odolná voči vplyvom počasia

 Opierka chrbta z 
Rope-výpletu

 Sedák z textil. výpletu

Sedák z 

Rope-výpletu

VEGA
Stolička Tacoma 
Spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky. Pohodlná exteriérová stolička s veľkorysou plochou na 
sedenie a komfortnou opierkou z odolného a dlhotrvácneho výpletu. Stohovateľná do 5 ks. Pre 
ešte väčší komfort si objednajte pasujúci vankúš Lineares.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: textilný výplet
Opierka chrbta: Rope-výplet (98 % polypropylén + 2 % polyesterové vlákna)
Farba: antracitová

VEGA
Stolička Rafia 
Robustná exteriérová stolička v atraktívnej farebnej a materiálovej kombinácii. Čistý vzhľad 
vďaka prirodzene pôsobiacej sedacej ploche. Veľmi pohodlné – nepotrebujete žiadny vankúš! 
Násadky na nožičkách chránia podlahy i samotné stoličky. Doručíme zmontované.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: Rope-výplet 
Farba: sedák hnedý, konštrukcia antracitová

57x64x73 cm (š x h x v)
45 cm výška sedenia
67 cm výška podrúčok
3.2 kg hmotnosť
30044714
ks/bal. 2
balenie 164,98 €
82,49 €

56x46x86 cm (š x h x v)
46 cm výška sedenia
4.2 kg hmotnosť
30046713
ks/bal. 2
balenie 219,98 €
109,99 €
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VEGA
Séria stoličiek Filea 
Inovatívna séria nábytku Filea ozvláštni každý exteriér. Stolička s podrúčkami alebo bez nich, 
barová stolička, malé kreslo – 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, Rope-výplet (98% polypropylén a 2% polyesterové vlákna) 
Rýchloschnúce! Dlhotrvácne!

Stolička s podrúčkami
58x56x87 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 68 cm výška podrúčok, 4.5 kg hmotnosť

antracitová béžová
30002036 30002037
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 462,00 € balenie 462,00 €
115,50 € 115,50 €

Stolička bez podrúčok
58x56x87 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 3.9 kg hmotnosť

antracitová béžová
30002031 30002013
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 395,96 € balenie 395,96 €
98,99 € 98,99 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Pozinkovaná oceľ

Vzorkový 
servis

Stolička  
Filea
ks od

98,

99
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Malé kreslo
73.5x67x75 cm (š x h x v), 42 cm výška sedenia, 5 kg hmotnosť

antracitová béžová
30001996 30001994
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 261,80 € balenie 261,80 €
130,90 € 130,90 €

Barová stolička
62x60x108 cm (š x h x v), 72 cm výška sedenia, 4.9 kg hmotnosť

antracitová béžová
30002004 30001999
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 261,80 € balenie 261,80 €
130,90 € 130,90 €

ŠTÝLOVO
v interiéri i exteriéri

Pozinkovaná oceľová konštrukcia Pohodlný a robustný Rope-výplet Umelohmotné násadky

362-363_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   363 16.02.22   16:13



364 Telefón +421 2 20 70 70 70

VEGA
Séria nábytku Sunny 
Geniálne jednoduché: okrúhle alebo hranaté sklápacie stoly a k nim pasujúce sklápacie stoličky sú klasikou medzi terasovým 
nábytkom. Prvotriedny materiál z pozinkovanej ocele, zodpovedajúca trvácnosť a odolnosť voči vplyvom počasia. Vhodné na 
použitie v exteriéri. Nožičky s umelohmotnými násadkami.
Materiál: pozinkovaná práškovaná oceľ 
Hrúbka stolovej dosky: 3.5 cm

VEGA 
Vzorkový 

servis

Vankúš na sedenie Sunny 
Doplňte stoličky Sunny s našimi vankúšmi a ponúknite tak svojim hosťom adekvátny komfort 
pri sedení. Vankúše sú z nepremokavej, voči počasiu a UV-žiareniu odolnej látky. Vo vnútri je 
silný magnet, vďaka ktorému sa vankúše nešmýkajú. Ľahká údržba pomocou vlhkej handričky a 
jemného čistiaceho prostriedku.
Materiál: 70 % polychlorid, 30 % polyester 
Výplň: polyester 
Nepremokavé! Odolné voči vplyvom počasia a UV-žiareniu! Magnet vo vnútri!

Stolička
42.5x45.5x81 cm (š x h x v), 44.5 cm výška sedenia, 4.8 kg hmotnosť

antracitová modrá zelená
10094356 10094357 10094358
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 164,98 € balenie 164,98 € balenie 164,98 €
82,49 € 82,49 € 82,49 €

Vankúš na sedenie
40x28x1.5 cm (š x d x v)

antracitová modrá zelená
10094435 10094433 10094431
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 54,98 € balenie 54,98 € balenie 54,98 €
27,49 € 27,49 € 27,49 €

Stôl štvorcový
50x70x74 cm (d x š x v), 8.1 kg hmotnosť

antracitová modrá zelená
10094360 10094361 10094362
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Stôl hranatý
70x110x74 cm (d x š x v), 16.4 kg hmotnosť

antracitová modrá zelená
10008420 10008422 10008421
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
251,90 € 251,90 € 251,90 €

Stôl okrúhly
80x74 cm (Ø x v), 10.1 kg hmotnosť

antracitová modrá zelená
10094364 10094365 10094366
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
174,90 € 174,90 € 174,90 €

Vzorkový 
servis

Nábytok  
Sunny
ks od

8249

Odolné voči UV-žiareniu

Pozinkovaná oceľ

Odolné voči vplyvom 
počasia
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VEGA
Séria nábytku Atelio 
Séria nábytku, ktorá očarí vintage vzhľadom a súčasne 
spĺňa všetky nároky modernej gastronómie – to je Atelio. 
Stoličky a stoly sa prezentujú pekným tvarom a sú dostupné 
v troch trendových farbách, 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 interiéri. Vrátane umelohmotných násadok na 
nožičkách. Stohovateľné stoličky.
Materiál: práškovaný hliník

Stolička
55x51x89 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 2.8 kg hmotnosť

vintage biela vintage modrá šedohnedá
30003527 30003525 30108199
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

Stôl hranatý
75x120x76 cm (d x š x v), 11.5 kg hmotnosť

vintage biela vintage modrá šedohnedá
30003530 30003528 30108201
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
273,90 € 273,90 € 273,90 €

Stôl štvorcový
75x75x76 cm (d x š x v), 8.7 kg hmotnosť

vintage biela vintage modrá šedohnedá
30003533 30003531 30108200
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
218,90 € 218,90 € 218,90 €

Vzorkový 
servis

Nábytok  
Atelio
ks od

10999

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči vplyvom počasia
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Stolička  
Cosimo

ks iba

104,

49

Stolička  
Vincent

ks od

98,

99

VEGA
Stoličky Cosimo 
Vďaka rovným líniám pasujú tieto voči vplyvom počasia odolné a polstrované stoličky Cosimo do 
každého exteriéru. Rám je zo stabilného hliníka, buď práškovaný alebo vo výzore ocele. Výhodou 
týchto stoličiek je veľmi pohodlné polstrovanie z kvalitného a ľahko udržiavateľného materiálu 
a rýchlo schnúceho Quick-Dry-molitanu. Stohovateľné do 5 ks. Veľmi pohodlné! Quick-Dry-
Foam®! Jednoduchá údržba!
Konštrukcia: hliník vo výzore nerez ocele alebo práškovaný 
Poťah: umelá hmota-textilén

VEGA
Stoličky Vincent 
Stoličky Vincent z brúseného hliníka prekvapia kvalitným spracovaním a pohodlnosťou. 
Stohovateľné do 5 kusov. 
Konštrukcia: hliník vo výzore nerez ocele alebo práškovaný 
Podrúčky: teakové drevo alebo polywood 
Sedák: kvalitný polyetylénový výplet

Vzorkový 
servis

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Stolička vzhľad nerez ocele Stolička práškovaná
55x56x87 cm (š x h x v) 55x56x87 cm (š x h x v)
45 cm výška sedenia 45 cm výška sedenia
65 cm výška podrúčok 65 cm výška podrúčok
3.5 kg hmotnosť 3.5 kg hmotnosť
sedák antracitový, konštrukcia strieborná sedák antracitový, konštrukcia antracitová
10080518 10080547
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 208,98 € balenie 208,98 €
104,49 € 104,49 €

Stolička vzhľad nerez ocele Stolička práškovaná
54x52.5x86 cm (š x h x v) 54x52.5x86 cm (š x h x v)
44 cm výška sedenia 44 cm výška sedenia
67 cm výška podrúčok 67 cm výška podrúčok
3.5 kg hmotnosť 3.5 kg hmotnosť
sedák šedohnedý, konštrukcia strieborná sedák hnedý, konštrukcia antracitová
10094680 30041389
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 197,98 €
109,99 € 98,99 €

Kompaktné stolové dosky Lift str. 337
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Nábytok  
Melrose

ks od

3849

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Vzorkový 
servis

Stolička s podrúčkami
57x59x88 cm (š x h x v)
46.5 cm výška sedenia
65 cm výška podrúčok
4.9 kg hmotnosť
10093865
ks/bal. 2
balenie 186,98 €
93,49 €

Stolička bez podrúčok Barová stolička
45x46x88 cm (š x h x v) 45x51x108 cm (š x h x v)
46.5 cm výška sedenia 75 cm výška sedenia
3.8 kg hmotnosť 5 kg hmotnosť
10094223 10094493
ks/bal. 2 ks/bal. 4
balenie 153,98 € balenie 329,96 €
76,99 € 82,49 €

Lehátko
189x79x43.5 cm (d x š x v)
11.5 kg hmotnosť
10093862
ks/bal. 1
218,90 €

Lounge stôl
45x45x45 cm (d x š x v)
2.5 kg hmotnosť
10093877
ks/bal. 1
38,49 €

VEGA
Séria nábytku Melrose 
Moderná lounge séria s pleteným vzhľadom z pevnej umelej hmoty, zosilnenej sklenným 
vláknom. Dlhotrvácny set, odolný voči UV-žiareniu a ľahko udržiavateľný. Stoly doručíme 
rozložené, nohy sa dajú ľahko namontovať vďaka zasúvaciemu systému. Stolička, lavica a kreslo 
sú stohovateľné do 4 kusov. Jednoduchá manipulácia s lehátkami pomocou skrytých koliesok. 
Operadlo nastaviteľné na 4 rôzne pozície. Lehátka sú stohovateľné do 10 kusov.
Materiál: umelá hmota zosilnená sklenným vláknom
Farba: antracitová

Vankúše na lehátka Melrose/Metropolitan str. 379
Ešte väčší výber na

www.palazzo.sk
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Lehátko  
Tailor
ks iba

27390

Stolička  
Tailor
ks od

9899

Stolička s podrúčkami
56x58x84 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 65.5 cm výška podrúčok, 4 kg hmotnosť

sedák antracitový, konštrukcia strieborná sedák šedohnedý, konštrukcia šedá
10092532 10097700
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 239,80 € balenie 239,80 €
119,90 € 119,90 €

Stolička bez podrúčok
48x57x84 cm (š x h x v), 45 cm výška sedenia, 3 kg hmotnosť

sedák antracitový, konštrukcia strieborná sedák šedohnedý, konštrukcia šedá
10092461 10097698
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 197,98 € balenie 197,98 €
98,99 € 98,99 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu
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Lehátko 
Belize
ks iba

13090
Lehátko
208x59x34 cm (d x š x v), 34 cm výška sedenia, 9 kg hmotnosť

sedák šedohnedý, konštrukcia antracitová
10097702
ks/bal. 1
273,90 €

Lehátko
208x59x34 cm (d x š x v), 34 cm výška sedenia, 9 kg hmotnosť

sedák antracitový, konštrukcia strieborná
10095301
ks/bal. 1
273,90 €

Vzorkový 
servisVzorkový 

servis

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

58x111x90 cm (š x h x v)
30 cm výška sedenia
7 kg hmotnosť
10097715
ks/bal. 2
balenie 261,80 €
130,90 €

VEGA
Lehátko Belize 
Pre pohodlné sedenie v exteriéri sa určite hodí lehátko Belize, nastaviteľné do 4 rôznych 
pozícií, vrátane vankúša. Rámy sú zo stabilného, práškovaného hliníka. K antracitovému 
rámu sa perfektne hodí petrolejová alebo šedohnedá farba. Lehátko sa perfektne hodí k 
stoličkám Tailor. Veľkosť sklopeného lehátka: 62x12x128 cm.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák: Ferrari Batyline®

Farba: sedák šedohnedý, konštrukcia antracitová

VEGA
Séria nábytku Tailor 
Tailor presvedčí svojim vzhľadom i kvalitou. Konštrukcia z pevného na strieborno opráškovaného 
hliníka je odolná voči UV-žiareniu. Kvalitný textil Ferrari Batyline® je trvácny a odolný voči 
UV-žiareniu. Stoličky majú na spodnej strane ochranu, aby sa pri stohovaní navzájom 
nepoškriabali. Opierky majú vrstvu z teakového dreva. Lehátka sú stohovateľné do 5 kusov
bez poškriabania vďaka špeciálnej ochrane. Chrbtová časť je nastaviteľná do 4 pozícií. Plocha 
193 x 52 cm.
Konštrukcia: práškovaný hliník
Sedák: Ferrari Batyline® výplet

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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VEGA
Vankúše na lavicu Artless 
Vhodné pre lavice Artless. Vankúše upevníte pomocou 3 
popruhov o lavicu.
Poťah: 100 % polyester. 30° pranie 
Výplň: polyuretánová pena 
Odolné voči vlhkosti a UV-žiareniu! Snímateľný poťah!

VEGA
Vankúše na sedenie Vincent
Poťah sa dá vďaka zipsovému zapínaniu bez problémov 
vyzliecť. S protišmykovou spodnou stranou z PVC.
Poťah: 100 % polyester. 30º-pranie
Výplň: polyester 
Odolné voči vlhkosti a UV-žiareniu! Snímateľný poťah!

Vankúš na lavicu
144x34x3.5 cm (š x d x v)

černicová antracitová
10089341 10089340
ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 27,49 €

Vankúš na sedenie
40x40x3 cm (š x d x v)

bordová antracitová
10082775 10082774
ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 14,29 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči škrabancom

Snímateľný poťah

Vankúš na lavicu  
Artless
ks iba

2749

Vankúš na sedenie  
Vincent
ks iba

1429

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Barový stôl
72x72x110 cm (d x š x v)
11 kg hmotnosť
10094884
ks/bal. 1
229,90 €

Barová stolička
34x34x76 cm (š x h x v)
76 cm výška sedenia
3 kg hmotnosť
10094885
ks/bal. 2
balenie 175,98 €
87,99 €

VEGA
Séria nábytku Artless 
Rafinovaná kombinácia materiálov: lavica, stôl, barová stolička, barový stôl a stolička tejto série 
sú z hliníka vo výzore ocele s umelohmotnými doskami – a teda sú odolné voči vplyvom počasia 
a UV-žiareniu. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sú umelohmotné dosky ľahko udržiavateľné 
a odolné voči poškriabaniu. Stoličky sú stohovateľné do 5 kusov. Stoly a lavice doručíme 
rozložené – jednoduchá montáž!
Konštrukcia: hliník vo výzore nerez ocele 
Dosky: umelá hmota
Farba: konštrukcia strieborná, dosky šedé

Sprej na údržbu na
www.palazzo.sk
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Stôl
72x80x75 cm (d x š x v)
8 kg hmotnosť
10095276
ks/bal. 1
196,90 €

Stôl
72x120x75 cm (d x š x v)
12.5 kg hmotnosť
10095275
ks/bal. 1
229,90 €

Stôl
72x160x75 cm (d x š x v)
16.5 kg hmotnosť
10094883
ks/bal. 1
273,90 €

3-miestna lavica
144x34x45 cm (š x h x v)
45 cm výška sedenia
8.5 kg hmotnosť
10094882
ks/bal. 1
174,90 €

Stolička
55x54x89 cm (š x h x v)
43.5 cm výška sedenia
62.5 cm výška podrúčok
5 kg hmotnosť
sedák šedý,  
konštrukcia strieborná
10094886
ks/bal. 2
balenie 219,98 €
109,99 €

ĽAHKÝ
hliník

Nábytok  
Artless
ks od

87,

99
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Možné 

kombinácie

VEGA
Servírovací vozík Aventuro 
Servírovací vozík ako Aventuro prekvapí dizajnom a funkčnosťou! Konštrukcia je z 1,2 mm hrubého, matného práškovaného hliníka a police sú z robustnej umelej hmoty, odolnej voči vplyvom 
počasia a UV-žiareniu, ľahko udržiavateľnej. Druhé a tretie poschodie vozíka je opatrené stabilnými vzperami pre dostatočnú stabilitu pri transporte pohárov, fliaš, porcelánu, atď. Alebo môžete 
transportovať nádoby na príbory a gastro nádoby v rôznych prevedeniach. To robí tento vozík veľmi flexibilným a je tak dôležitou podporou v každodennom strese. Konštrukcia a police sa dajú 
kombinovať s rôznymi farbami nábytku. Aventuro je preto neodmysliteľná pomoc pre všetkých gastronómov.
Materiál: matný práškovaný hliník, police z umelej hmoty vo výzore dreva, kôš na príbory z polypropylénu

Konštrukcia

119x56x80 cm (š x h x v)
antracitová
10080377
ks/bal. 1
119,90 €

Jednoduchá montáž, doručíme rozloženú.

Set koliesok

8 cm (Ø)
strieborná
30043633
ks/bal. 4
balenie 38,44 €
9,61 €

Gastro nádoba GN 1/1
53x32.5x6.5 cm (d x š x h)

melamín melamín
čierna biela
10006324 10006315
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 37,39 €

Gastro nádoba GN 1/1
53x32.5x6.5 cm (d x š x h)

umelá hmota oceľ 18/10
priehľadná strieborná
30025740 10081630
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,58 € 18,58 €

Polica

32.5x53x3 cm (š x h x v) 97.5x53x3 cm (š x h x v)
šedá šedá
10080410 10080378
ks/bal. 1 ks/bal. 1
43,99 € 65,99 €

ro
ky3

Dokúpenie

S výstupkami pre stohovanieBez obsahu bisfenolu ANárazuvzdorné

Zásobník na príbory

53x32.5x9 cm (d x š x v)
hnedá/čierna
10080423
ks/bal. 1
49,49 €

Jednoduchá údržba

Odolný voči vplyvom počasia
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Hotová kombinácia  
Aventuro

set iba

40590

119x56x91 cm (š x h x v)
30022038
ks/bal. 1
405,90 €

Jednoduchá údržba

Odolný voči vplyvom počasia

VEGA
Servírovací vozík set Aventuro 
Servírovací vozík Aventuro v praktickom kompletnom sete. Set obsahuje konštrukciu, kolieska, 2 
dlhé a 2 krátke police a zásobník na príbory. Jednoduchá údržba. 
Materiál: matný práškovaný hliník, police z umelej hmoty vo výzore dreva, kôš na príbory z 
polypropylénu. 
Odolný voči UV-žiareniu a počasiu a vhodný do exteriéru! Doručíme rozložený.
Farba: antracitová

Aj ako SET
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Stôl  
Avola
ks od

12650

 Jednoduchá údržba

 Odolné voči UV-žiareniu

 Odolné voči vplyvom počasia

Lounge stôl
80x50x40 cm (d x š x v)
10.5 kg hmotnosť
30046700
ks/bal. 1
126,50 €

Stôl
80x80x75 cm (d x š x v) 140x80x75 cm (d x š x v)
17 kg hmotnosť 27.5 kg hmotnosť
30046699 30046698
ks/bal. 1 ks/bal. 1
218,90 € 339,90 €

VEGA
Stoly Avola 
Stoly so šikmo postavenými nohami v severskom dizajne. Vďaka špeciálnemu lakovaniu 
masívneho dreva môžu byť stoly v exteriéri počas celého roka. Veľmi robustné a voči vplyvom 
počasia odolné stolové dosky (hrúbka dosky: 13 mm) z kvalitného hliníka a vláknitého cementu. 
S nastaviteľnými násadkami na stolových nohách. Vhodné do interiéru i exteriéru. Veľmi 
jednoduchá a rýchla montáž. Perfektne kombinovateľné s ostatným VEGA nábytkom.
Konštrukcia: FSC®-certifikované masívne eukalyptové drevo
Stolová doska: hliník a vláknitý cement 
Farba: hnedá

Stolička Esperia str. 345
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Novinka Novinka

Stolík s podnosom  
Sorento

ks iba

13090

Stolík  
Amalfia
ks iba

9899

55x52x52 cm (d x š x v)
6.5 kg hmotnosť
30108430
ks/bal. 1
130,90 €

47x30x54 cm (d x š x v)
3 kg hmotnosť
30108426
ks/bal. 1
98,99 €

Odnímateľný podnos

 Sklápací

 Všestranne použiteľný

VEGA
Stolík s podnosom Sorento 
Stolík s podnosom Sorento je vyhotovený z FSC-certifikovaného teakového dreva. Je 
perfektným doplnkom k všetkým lounge nábytkom alebo lehátkam. Odnímateľný podnos 
ponúka malý odkladací priestor pre nápoje. Jednoducho sa s ním manipuluje vďaka rúčkam po 
stranách. Konštrukcia s PVC-textilným výpletom je sklápacia, šetrí tak miesto pri skladovaní.
Rozmery podnos: 49,5x55x6 cm (š x h x v). 
Rozmery sklopeného stola: 12x46x65 cm (š x h x v)
Materiál: FSC-certifikované teakové drevo, PVC-textilný výplet
Farba: prírodná

VEGA
Stolík Amalfia 
Stolík Amalfia je praktický prídavný stolík, ktorý ponúkne miesto pre odloženie nápojov a iných 
vecí. Vyhotovený je z práškovaného hliníka a FSC-certifikovaného teakového dreva. Vzhľadom 
dopĺňa sériu nábytku Amalfia. Vďaka malým rozmerom 47x30 cm a svojim tvarom do písmena 
C nezaberie veľa miesta. Je preto veľmi vhodný aj na používanie na balkónoch.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Stolová doska: FSC-certifikované teakové drevo
Farba: svetlá šedá

Ďalšie modely na
www.palazzo.sk

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov

Super

PRAKTICKÉ
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Barová stolička  
Metropolitan

ks iba

13090

VEGA
Barové stoličky Metropolitan 
Stoličky sú vyrobené z kvalitného pletiva, májú dlhú životnosť a sú odolné voči UV-žiareniu. 
Konštrukcia je z pevného hliníka, hliníkové násadky na nožičkách chránia výplet.
Konštrukcia: hliník 
Výplet: polyetylén

VEGA
Vankúše na sedenie Metropolitan
Poťah na vankúš sa dá vďaka zipsu bez problémov zobliecť a oddeliť od molitanu. Poťah je 
nepremokavý.
Poťah: 100 % polyester. 30º-pranie 
Výplň: polyéterová pena 
Odolné voči UV-žiareniu! Nepremokavé!

Barová stolička
45x51x110 cm (š x h x v), 81 cm výška sedenia, 5 kg hmotnosť

šedohnedá čierna
10094039 10099098
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 261,80 € balenie 261,80 €
130,90 € 130,90 €

Vankúš na sedenie
42x43x3.5 cm (š x d x v)

krémová čokoládová bordová antracitová petrolejová
10089294 10089296 10089291 10089290 10080348
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 28,58 € balenie 28,58 € balenie 28,58 € balenie 28,58 € balenie 28,58 €
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €

Snímateľný poťah

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Vankúš na sedenie  
Metropolitan

ks iba

1429

Stôl Metropolitan str. 378
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Stolička  
Metropolitan

ks od

8799

VEGA
Stoličky Metropolitan 
Celá séria je z kvalitného pletiva, obzvlášť trvácna a odolná voči UV-žiareniu. Rámy sú z pevného 
hliníka, hliníkové nožičky chránia výplet.
Konštrukcia: hliník
Výplet: polyetylén

Stolička s podrúčkami
55x63x93.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 65 cm výška podrúčok, 4.5 kg hmotnosť

šedohnedá čierna
10094036 10094662
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 219,98 € balenie 219,98 €
109,99 € 109,99 €

Stolička bez podrúčok
48x56x90.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 4 kg hmotnosť

šedohnedá čierna
30002387 30002378
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 175,98 € balenie 175,98 €
87,99 € 87,99 €

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Stôl Metropolitan str. 378
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Konštrukcia stola  
Metropolitan

ks od

16390

VEGA
Stoly Metropolitan 
Všetky stoly sú z kvalitného výpletu, sú obzvlášť dlhotrvácne a odolné voči UV-žiareniu. Rámy 
sú z pevného hliníka, výplet chránia hliníkové nožičky. Stolové dosky v čiernej farbe sú z 
bezpečnostného skla, šedý variant je z laminátu. Dosky je potrebné objednať zvlášť. Barová 
konštrukcia má opierky na nohy z hliníka.
Konštrukcia: hliník 
Výplet: polyetylén

Kompaktná stolová  
doska stôl barový

Kompaktná stolová  
doska stôl štvorcový

Kompaktná stolová  
doska stôl hranatý

šedá šedá šedá

69.5x61x0.5 cm (d x š x v) 79.5x71x0.5 cm (d x š x v) 121x79.5x0.5 cm (d x š x v)
3.5 kg hmotnosť 4.8 kg hmotnosť 8 kg hmotnosť
10089533 10089532 10089531
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 119,90 € 174,90 €

Konštrukcia stola štvorcová
80x80x75 cm (d x š x v), 8.5 kg hmotnosť

šedohnedá čierna
10099452 10099453
ks/bal. 1 ks/bal. 1
163,90 € 163,90 €

Konštrukcia stola barová
70x70x110 cm (d x š x v), 11 kg hmotnosť

šedohnedá čierna
10099447 10099448
ks/bal. 1 ks/bal. 1
196,90 € 196,90 €

Konštrukcia stola hranatá
130x80x75 cm (d x š x v), 11 kg hmotnosť

šedohnedá čierna
10099457 10099458
ks/bal. 1 ks/bal. 1
185,90 € 185,90 €

Sklenená stolová 
doska stôl barový

Sklenená stolová 
doska stôl štvorcový

Sklenená stolová 
doska stôl hranatý

čierna čierna čierna

69.5x61x0.5 cm (d x š x v) 79.5x71x0.5 cm (d x š x v) 121x79.5x0.5 cm (d x š x v)
5.5 kg hmotnosť 7.5 kg hmotnosť 12.5 kg hmotnosť
10094442 10094436 10094438
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
65,99 € 82,49 € 109,99 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Vrátane opierky na nohy

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči popáleniu cigaretou

Odolné voči horúčavám

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Šedohnedá

Sklenená stolová doska

Čierna

Kompaktná stolová doska

Barová stolička Metropolitan str. 376
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Lehátko  
Metropolitan

ks iba

361,

90

VEGA
Lehátka Metropolitan 
Lehátka sú vyhotovené z vysokokvalitného pletiva, sú obzvlášť trvácne a UV-stále. Konštrukcia 
je z pevného hliníka, hliníkové násadky na nožičkách chránia výplet. Lehátka sú stohovateľné a 
vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Chrbtová časť má 4 rôzne nastaviteľné 
polohy. Vhodné do exteriéru.
Konštrukcia: hliník
Výplet: polyetylén

VEGA
Vankúše na lehátka Melrose/Metropolitan
Na spodnej strane vankúša je špeciálna protišmyková úprava z PVC.
Poťah: 100% polyester. 30° pranie 
Výplň: polyuretánová pena 
Nepremokavé a odolné voči UV-žiareniu!

Lehátko
202x83.5x34 cm (d x š x v), 15 kg hmotnosť

šedohnedá čierna
10094109 10094351
ks/bal. 1 ks/bal. 1
361,90 € 361,90 €

Vankúš na lehátko
196x60x5 cm (š x d x v)

antracitová krémová černicová
10082767 10082769 10082768
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 76,99 € 76,99 €

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Vankúš na lehátko  
Melrose/Metropolitan

ks iba

7699

POHODLNÁ
relaxácia

 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Stohovateľné
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Lehátko 
Salmara

ks iba

57090

194x61x32 cm (d x š x v)
18 kg hmotnosť
sedák antracitový,  
konštrukcia tabaková
30045433
ks/bal. 1
570,90 €

 Veľké pogumované kolesá  Rope-výplet

VEGA
Lehátko Salmara 
Kvalitné, veľmi pohodlné, rýchloschnúce lehátko pre celoročné používanie v exteriéri, spa alebo wellness. Lehátko so stabilným 
nerezovým mechanizmom je možné nastaviť do 5 rôznych pozícií. S veľkými pogumovanými kolesami pre rýchly presun z miesta 
A do miesta B. Doručíme zmontované. Nastaviteľná opierka chrbta.
Konštrukcia: FSC®-certifikované masívne eukalyptové drevo, špeciálne lakované 
Výplet: Rope (98 % polypropylén + 2 % polyesterové vlákna)
Farba: výplet antracitový, konštrukcia tabaková

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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Lehátko  
Atlantico

ks iba

30690

VEGA
Lehátka Atlantico 
Perfektné do exteriéru alebo spa: Rám z UV-stáleho polypropylénu zosilneného sklennými vláknami. S kolieskami a 
celofarbeného a priedušného syntetického výpletu. Opierka chrbta nastaviteľná do 4 rôznych pozícií. Podrúčky na lehátka 
si môžete dodatočne namontovať. Jednoduchá montáž (šróby sú súčasťou balenia). Stoly s protišmykovými násadkami 
a doskou z UV-stáleho zosilneného polypropylénu. Spodná polica stolov je odnímateľná pomocou klipov: tak môžete stôl 
jednoducho vyčistiť a policu využiť aj samostatne ako podnos. S kolieskami! Stohovateľné! Sklápacie! Kombinovateľné! 
Nastaviteľná opierka chrbta!
Konštrukcia: polypropylén zosilnený sklennými vláknami
Poťah: umelé vlákna

Lehátko
204x70x35 cm (d x š x v), 16 kg hmotnosť

antracitová
30045449
ks/bal. 1
306,90 €

Lehátko
204x70x35 cm (d x š x v), 16 kg hmotnosť

šedohnedá, konštrukcia biela
30045450
ks/bal. 1
306,90 €

Lehátko
204x70x35 cm (d x š x v), 16 kg hmotnosť

šedohnedá
30045451
ks/bal. 1
306,90 €

Podrúčky 2ks balenie
49x20x5 cm (š x h x v), 1.2 kg hmotnosť

šedohnedá biela antracitová
30045453 30045457 30045456
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 21,98 € balenie 21,98 € balenie 21,98 €
10,99 € 10,99 € 10,99 €

Stolík
29x37x39 cm (d x š x v), 2.5 kg hmotnosť

šedohnedá biela antracitová
30045455 30045458 30045454
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
54,99 € 54,99 € 54,99 €

Nastaviteľná opierka chrbta

Celoročné VYUŽITIE

 S podrúčkami alebo bez nich

 Stohovateľné
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Stolička  
Rabea
ks iba

4399

VEGA
Stoličky Rabea 
Elegantné jednoduché plastové stoličky v moderných farbách. Pevné stoličky sú stohovateľné do 
8 kusov. Vhodné do interiéru i exteriéru.
Materiál: polypropylén zosilnený sklennými vláknami

VEGA
Stoličky Net s podrúčkami
Stohovateľné a voči vplyvom počasia odolné exteriérové stoličky Net sú veľmi atraktívne a na 
pohľad zaujímavé: Moderný tvar sľubuje pohodlné sedenie. Stoličky sú zhotovené z UV-stáleho, 
kvalitného a farbeného polypropylénu, nožičky sú opatrené protišmykovou plochou. Tieto 
stoličky sú dobrou voľbou. Stohovateľné do 5 kusov.
Materiál: polypropylén zosilnený sklennými vláknami

Stolička
45x52x80.5 cm (š x h x v), 45.5 cm výška sedenia, 3.1 kg hmotnosť

svetlá šedá antracitová
10093886 10093885
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 175,96 € balenie 175,96 €
43,99 € 43,99 €

Stolička s podrúčkami
60.5x58.5x80 cm (š x h x v), 46.5 cm výška sedenia, 67.5 cm výška podrúčok, 4 kg hmotnosť

šedohnedá červená antracitová
10070513 10070511 10070512
ks/bal. 4 ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 373,96 € balenie 373,96 € balenie 373,96 €
93,49 € 93,49 € 93,49 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Obzvlášť robustné

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Obzvlášť robustné

Stolička  
Net

ks iba

93,

49

Vzorkový 
servis
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Nábytok  
Tolia
ks od

8799

VEGA
Séria nábytku Tolia 
Kvalitná séria nábytku s rámom z práškovaného hliníka vo výzore bambusu – odolná voči 
vplyvom počasia, odolná voči UV-žiareniu a preto vhodná do exteriéru. Sedák a opierka chrbta z 
polyetylénu vo výzore výpletu. Stolová doska z HPL. Stoly majú umelohmotné násadky.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Výplet: polyetylén 
Stolová doska: HPL-laminát

Stolička s podrúčkami
58x58x81.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 
66 cm výška podrúčok, 4.2 kg hmotnosť

tmavá hnedá svetlá hnedá
10080359 30040083
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 186,98 € balenie 186,98 €
93,49 € 93,49 €

Stolička bez podrúčok
46x55x87.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 
3.8 kg hmotnosť

tmavá hnedá svetlá hnedá
10080351 30040080
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 175,98 € balenie 175,98 €
87,99 € 87,99 €

Stôl
80x74 cm (Ø x v), 10 kg hmotnosť

tmavá hnedá svetlá hnedá
30038903 30038904
ks/bal. 1 ks/bal. 1
163,90 € 163,90 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Vzorkový 
servis
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Stolička  
Rimalia

ks od

9349

VEGA
Séria stoličiek Rimalia 
Perfektná kombinácia moderného dizajnu a kvalitného prevedenia! Konštrukcia stoličky vyzerá ako pravé drevo, je to ale 
práškovaný hliník. Ten robí stoličky ľahkými, ale robustnými a odolnými voči vplyvom počasia. Sedacia a operadlová časť sú z
umelej hmoty. O niečo širšia sedacia časť malého kresla zabezpečuje ergonomické sedenie. Praktické: stoličky sú stohovateľné a 
tak šetria miesto pri skladovaní. Umelohmotné násadky na nožičkách znižujú hlučnosť pri posúvaní.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Sedák a opierka chrbta: umelá hmota

Stolička s podrúčkami
58x56.5x82 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 
66 cm výška podrúčok, 3.5 kg hmotnosť

antracitová,  
konštrukcia hnedá

šedá melírovaná,  
konštrukcia hnedá

30003038 30003039
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 197,98 € balenie 197,98 €
98,99 € 98,99 €

Stolička bez podrúčok
46x53x87.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 3 kg hmotnosť

antracitová,  
konštrukcia hnedá

šedá melírovaná,  
konštrukcia hnedá

30003036 30003037
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 186,98 € balenie 186,98 €
93,49 € 93,49 €

Barová stolička
36x36x76 cm (š x h x v), 76 cm výška sedenia, 2.5 kg hmotnosť

antracitová,  
konštrukcia hnedá

šedá melírovaná,  
konštrukcia hnedá

30078708 30078707
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 164,98 € balenie 164,98 €
82,49 € 82,49 €

ro
ky3

Dokúpenie
Vzorkový 

servis

Výplet antracitový Výplet šedý melírovaný

Stolová podnož Regulo str. 342

 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Stohovateľné
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Stolička  
Astoria
ks iba

9349

VEGA
Stoličky Astoria 
Robustné exteriérové stoličky z atraktívnych materiálov - hliník a výplet. Vrátane umelohmotných násadok 
na nožičkách. Doručíme zmontované. Jednoduchá údržba! Stohovateľné! Odolné voči vplyvom počasia!
Konštrukcia: práškovaný hliník
Výplet: umelá hmota

Stolička
46x53x87.5 cm (š x h x v), 46 cm výška sedenia, 3 kg hmotnosť

šedá/biela červená/biela modrá/biela
30068750 30068759 30046949
ks/bal. 2 ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 186,98 € balenie 186,98 € balenie 186,98 €
93,49 € 93,49 € 93,49 €

Bočný pohľad na stoličku

Stolová podnož Regulo str. 343

 Stohovateľné

 Odolné voči vplyvom počasia
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Nábytok  
Expose

ks od

17490

VEGA
Vankúše na lavice Expose 
Pre Expose existujú pohodlné pasujúce vankúše, optimálne 
použiteľné v exteriéroch! Vnútorný molitan schne rýchlo vďaka 
Quick-Dry-Foam technológii. Snímateľný poťah.
Poťah: 100 % polypropylén. 30º-pranie
Odolné voči vplyvom počasia! Nepremokavé!

Lavica s opierkou chrbta
180x46x81 cm (š x h x v)
47.5 cm výška sedenia
24.5 kg hmotnosť
30023915
ks/bal. 1
295,90 €

Vankúš na lavicu
30x180x3.5 cm (š x d x v)

prírodná melírovaná
10089407
ks/bal. 1
38,49 €

Vankúš na lavicu
30x180x3.5 cm (š x d x v)

čierna melírovaná
10089408
ks/bal. 1
38,49 €

Lavica
180x30x48 cm (š x h x v)
47.5 cm výška sedenia
16.5 kg hmotnosť
10075002
ks/bal. 1
174,90 €

Stôl
180x60x76.5 cm (d x š x v)
33 kg hmotnosť
10070791
ks/bal. 1
295,90 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Masívne drevo

Vankúš na lavicu  
Expose
ks iba

3849

VEGA
Séria nábytku Expose 
Tento moderný, lavicový set spĺňa najvyššie nároky a je peknou alternatívou k pivným stolom a laviciam. Ľahká manipulácia 
vďaka sklápaciemu mechanizmu umožňuje rýchle zloženie a rozloženie a k tomu je nábytok aj stohovateľný. Stabilná, pozinkovaná 
alebo práškovaná oceľ, ktorá tvorí konštrukciu, je odolná voči vplyvom počasia ako aj drevené dosky stolov a lavíc z jaseňového 
dreva s hrúbkou 3.0 cm. Kvalitné spracovanie. Šetria miesto. Vhodné do exteriéru. S ochranou pre stohovanie.
Konštrukcia: pozinkovaná práškovaná oceľ 
Dosky: impregnované jaseňové drevo
Farba: orech

ŠTÝLOVÉ
 a praktické
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Vankúše na sedenie Bavaria 
Vhodné pre stoličky Bavaria. Vankúše sú opatrené zipsovým 
zapínaním, vďaka ktorému je vyzliekanie jednoduché. 
Upevnenie pomocou 2 popruhov.
Poťah: 100 % polyester. 30º-pranie 
Odolné voči UV-žiareniu! Nepremokavé! Snímateľný poťah!

Vankúš na sedenie
41x41x4 cm (š x d x v)

tmavá zelená
10089248
ks/bal. 2
balenie 28,58 €
14,29 €

Vankúš na sedenie
41x41x4 cm (š x d x v)

antracitová
10089242
ks/bal. 2
balenie 28,58 €
14,29 €

Stôl okrúhly
80x74 cm (Ø x v)
15 kg hmotnosť
10089907
ks/bal. 1
159,50 €

Stôl štvorcový
80x80x74 cm (d x š x v)
17 kg hmotnosť
10089906
ks/bal. 1
152,90 €

Stôl hranatý
120x80x74 cm (d x š x v)
20 kg hmotnosť
10089908
ks/bal. 1
185,90 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Masívne drevo

Snímateľný poťah
Vankúš na sedenie  

Bavaria
ks iba

1429

VEGA
Séria záhradného nábytku Bavaria 
Drevené elementy z jaseňa sú pevne upevnené pomocou šróbov. To robí tento nábytok robustným a odolným voči vplyvom 
počasia. Podnože sú z galvanicky pozinkovanej a opráškovanej ocele. Spodná časť je opatrená umelohmotnými násadkami.
Konštrukcia: pozinkovaná práškovaná oceľ 
Dosky: impregnované jaseňové drevo
Farba: gaštanová

Záhradný nábytok  
Bavaria

ks od

82,

49

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Stolička
41.5x49x88.5 cm (š x h x v)
47 cm výška sedenia
7 kg hmotnosť
10089903
ks/bal. 2
balenie 164,98 €
82,49 €
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VEGA
Séria z teakového dreva Luigi 
Zo stabilnej hrubej hliníkovej rúry. Sedacie plochy a stolové dosky sú z masívneho teakového 
dreva. Stoličky sú stohovateľné do 6 kusov. Barová stolička je v demonte - jednoduchá montáž.
Ľahké! Odolné voči vplyvom počasia! Jednoduchá údržba! 
Hliníková rúra Ø 2.5 cm (pri stoličkách)! Stohovateľné stoličky!

Stolička
50.5x53x78.5 cm (š x h x v)
44.5 cm výška sedenia
62.5 cm výška podrúčok
3.6 kg hmotnosť
sedák hnedý,  
konštrukcia strieborná
10091110
ks/bal. 4
balenie 277,16 €
69,29 €

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

60x60x2 cm (d x š x v) 70x70x2 cm (d x š x v) 80x80x2 cm (d x š x v)
4 kg hmotnosť 4.7 kg hmotnosť 6.3 kg hmotnosť
10095061 10095059 10095062
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 98,99 € 119,90 €

60x60x2 cm (d x š x v) 70x70x2 cm (d x š x v) 80x80x2 cm (d x š x v)
3.3 kg hmotnosť 4.2 kg hmotnosť 6 kg hmotnosť
10095063 10095060 10095070
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 104,49 € 119,90 €

Barová stolička
42x43.5x98.5 cm (š x h x v)
81 cm výška sedenia
3.6 kg hmotnosť
sedák hnedý,  
konštrukcia strieborná
10091084
ks/bal. 2
balenie 160,58 €
80,29 €

Barový stôl
60x112 cm (Ø x v)
10.9 kg hmotnosť
konštrukcia strieborná
10090587
ks/bal. 1
98,99 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Masívne drevo

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Masívne drevo

Teaková stolová doska  
Luigi
ks od

8799

Teaková stolová doska  
Luigi
ks od

9899

VEGA
Teakové stolové dosky Luigi bez hliníkového rámu
Voči počasiu odolné stolové dosky. Perfektne pasujú k našim stolovým podnožiam. 
Upevňovací materiál je súčasťou balenia podnoží.
Materiál: masívne teakové drevo
Farba: hnedá

VEGA
Stolová podnož Taipa 
Stabilný hliník a pridaná hmotnosť dávajú podnoži potrebnú stabilitu. Vyvýšená spodná časť 
a sklápací vrchný kríž umožňujú šetrenie priestoru pri skladovaní. Do seba zložíte viacero 
podnoží. Vhodné pre všetky stolové dosky z našej ponuky. Vrátane aretačných šróbov.
Vhodná do interiéru i exteriéru.
Materiál: brúsený hliník 
Farba: strieborná

VEGA
Teakové stolové dosky Luigi s hliníkovým rámom
Voči počasiu odolné stolové dosky s hliníkovým rámom. Perfektne pasujú k našim stolovým 
podnožiam. Upevňovací materiál je súčasťou balenia podnoží. 
Materiál: masívne teakové drevo
Farba: hnedá/strieborná

Nábytok  
Luigi
ks od

6929

Stolová podnož  
Taipa
ks iba

8799

ro
ky3

Dokúpenie

66x66x72 cm (š x d x v)
max. odpor. veľkosť dosky 
80 cm (Ø), 70x70 cm (š x d)
7 kg hmotnosť
10095048
ks/bal. 1
87,99 €

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.
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VEGA 
Vankúše na lavicu Alicante 
Dlhé vankúše vhodné na lavicu Alicante. Poťah je opatrený 
zipsom pre jednoduché vyzliekanie poťahu z 5 cm hrubej 
výplne. Vhodné do exteriéru.
Poťah: 100 % polyester. 30º-pranie 
Výplň: polyéterová pena

Stolička sklápacia
47x60x87.5 cm (š x h x v)
45 cm výška sedenia
5.2 kg hmotnosť
10093823
ks/bal. 2
balenie 138,58 €
69,29 €

Stôl
80x80x75 cm (d x š x v)
20 kg hmotnosť
10094106
ks/bal. 1
185,90 €

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

Lavica
148x66x93 cm (š x h x v)
45 cm výška sedenia
23.9 kg hmotnosť
10094107
ks/bal. 1
328,90 €

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

antracitová
30046125
ks/bal. 1
32,99 €

Vankúš na lavicu
50x138x5 cm (š x d x v)

krémová
10089238
ks/bal. 1
32,99 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Vankúš na lavicu  
Alicante

ks iba

3299

VEGA
Séria z teakového dreva Alicante 
Vysoko kvalitné stoličky a stoly z teakového dreva za dobrú cenu. Teak je obzvlášť odolný voči vplyvom počasia, po určitom čase 
ale vytvára striebristú patinu - tá ale nie je nijakým nedostatkom. Ak chcete uchovať pôvodnú farbu vášho teakového nábytku, 
odporúčame ho najlepšie raz ročne ošetriť setom na ošetrovanie teakového nábytku.
Odolné voči vplyvom počasia! Stoličky aj stoly sú sklápacie!
Farba: prírodná

Nábytok  
Alicante

ks od

6929
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VEGA
Séria nábytku Malvena
Stohovateľné a voči vplyvom počasia odolné stoličky 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 hrúbkou materiálu 2 mm. Nábytok je stabilný, ľahký na údržbu, odolný voči vplyvom 
počasia a škrabancom!
Materiál: práškovaný hliník 
Odolné voči vplyvom počasia! Stohovateľné stoličky! Jednoduchá údržba! 
Garancia dokúpenia 3 roky!

Stolička s podrúčkami
52x59x72 cm (š x h x v), 43.5 cm výška sedenia, 
58.5 cm výška podrúčok, 3 kg hmotnosť

olivová antracitová
10008465 10008116
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 219,96 € balenie 219,96 €
54,99 € 54,99 €

Stôl
70x70x72 cm (d x š x v), 7.4 kg hmotnosť

olivová antracitová
10008469 10008118
ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 109,99 €

Stôl okrúhly
60x72 cm (Ø x v), 6.2 kg hmotnosť

olivová antracitová
10008467 10008117
ks/bal. 1 ks/bal. 1
104,49 € 104,49 €

Odolné voči UV-žiareniu

Odolné voči 
vplyvom počasia

Vzorkový 
servis

ro
ky3

Dokúpenie

Nábytok 
Malvena

ks od

5499

PRÍJEMNÝ
exteriér
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Stolička  
Danilo
ks iba

5499

VEGA
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.
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Výplet: umelá hmota

VEGA
Hliníkové stoličky Columbia 
Stoličky sú z kvalitnej pletenej umelej hmoty. Pevnosť zabezpečuje silný drôt vo vnútri. Hliníková 
konštrukcia má hrúbku materiálu od 2 mm a Ø 2,5 cm.
Konštrukcia: leštený hliník 
Výplet: umelá hmota

Stolička
52x59.5x71 cm (š x h x v), 43.5 cm výška sedenia, 60 cm výška podrúčok, 3.4 kg hmotnosť

olivová antracitová
10008471 10008119
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 219,96 € balenie 219,96 €
54,99 € 54,99 €

Hliníková stolička
52x59.5x71 cm (š x h x v), 43 cm výška sedenia, 60 cm výška podrúčok, 3.5 kg hmotnosť

medová šedá
10091426 10092323
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 197,96 € balenie 197,96 €
49,49 € 49,49 €

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

Hliníková stolička  
Columbia

ks iba

49,

49

 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Stohovateľné

 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Stohovateľné
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Stolička s podrúčkami
strieborná

53x57x73 cm (š x h x v)
43.5 cm výška sedenia
60 cm výška podrúčok
2.9 kg hmotnosť
10092672
ks/bal. 4
balenie 197,96 €
49,49 €

Stolička bez podrúčok
strieborná

50x55x78.5 cm (š x h x v)
43.5 cm výška sedenia
3.2 kg hmotnosť
10091429
ks/bal. 4
balenie 175,96 €
43,99 €

Stôl okrúhly
strieborná

60x70 cm (Ø x v)
6.9 kg hmotnosť
10091208
ks/bal. 1
65,99 €

Barový stôl
strieborná

60x110 cm (Ø x v)
7.6 kg hmotnosť
10091398
ks/bal. 1
76,99 €

Stôl štvorcový
strieborná

70x70 cm (š x v) 80x80x70 cm (d x š x v)
10.7 kg hmotnosť 12.1 kg hmotnosť
10091207 10091210
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 93,49 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

VEGA
Hliníkový nábytok Limona 
Cool, pohodlné a cenovo výhodné leštené hliníkové stoličky a stoly! Ľahký masívny materiál sa hodí na každú príležitosť, je 
vhodný na vnútorné i vonkajšie používanie. Konštrukcia s Ø 2,5 cm, hrúbka materiálu: 2 mm. Pasujúce vankúše Lineares
nájdete v našom online-shope. Stoličky a štvorcový stôl so 4 nohami sú stohovateľné!
Materiál: eloxovaný hliník

Nábytok  
Limona

ks od

4399

Od pohára až po kom-
pletné zariadenie:

+421 2 20 70 70 70

Zavolajte nám
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Stolička  
Chapter

ks iba

8249

VEGA
Vankúše na sedenie Chapter 
Optimálne sa hodia k stoličkám Chapter. Nepremokavé 
vankúše vhodné do exteriérov. Vankúš má na spodnej strane 
špeciálnu protišmykovú úpravu, ktorá sa stará o to, aby bol 
vankúš na tom správnom mieste. Svetlostále! Nepremokavé!
Poťah: 100 % polyester 
Výplň: polyéterová pena 

Vankúš na sedenie
36.5x41x2.5 cm (š x d x v)

antracitová petrolejová
10070669 10080349
ks/bal. 4 ks/bal. 4
balenie 57,16 € balenie 57,16 €
14,29 € 14,29 €

55x57x86 cm (š x h x v)
43 cm výška sedenia
63 cm výška podrúčok
3.8 kg hmotnosť
10080717
ks/bal. 4
balenie 329,96 €
82,49 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Vankúš na sedenie  
Chapter

ks iba

1429

VEGA 
Stolička Chapter 
Chceli by ste do exteriéru stoličku, ktorá je jednoduchá, moderná a zároveň vydrží aj to 
najväčšie zaťaženie? Jednoduchá stolička Chapter je vhodná do každého exteriéru, je odolná 
voči vplyvom počasia. Zhotovená je zo stabilného práškovaného hliníka s hrúbkou 1,2 mm. S 
podrúčkami a ochranou pri stohovaní. Stohovateľná do 5 ks.
Materiál: práškovaný hliník
Farba: antracitová

VANKÚŠ
v super kombinácii
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VEGA
Slnečníky Siroc 
Vo veľkosti iba 2 x 2 m je tento kvalitný slnečník s púzdrom najlepšou voľbou za atraktívnu 
cenu v prípade, že máte pre terasu menej miesta! Slnečník ponúka tieto výhody: stabilný rám 
z povrchovo upraveného hliníka, tyč o priemere Ø 48mm a 8 výstuží šxh 13x22 mm, ľahké 
otváranie pomocou kľuky. Silne vodu odpudzujúca polyesterová látka je odolná voči UV-žiareniu 
50+ a absolútne svetlostála. V 4 atraktívnych farbách je slnečník rýchlym a jednoduchým
tvorcom tieňa. Pri silnom vetre je potrebné slnečník zložiť. Jednoduché otváranie pomocou 
kľuky! Vrátane ochranného obalu! Stabilné ramená! Odolné voči UV-žiareniu, UV-ochrana 50+, 
svetlostále, nepremokavé!
Materiál: 100 % polyester

bordová
200x200x227 cm (d x š x v)
štvorcový
 4.5 kg
10082876
ks/bal. 1
159,50 €

krémová
200x200x227 cm (d x š x v)
štvorcový
 4.5 kg
10082874
ks/bal. 1
159,50 €

antracitová
200x200x227 cm (d x š x v)
štvorcový
 4.5 kg
10082875
ks/bal. 1
159,50 €

Slnečník  
Siroc
ks iba

15950

Jednoduché 
otváranie kľukou

Stabilné         
hliníkové ramená

Vzorkový 
servis

Odolné voči UV-žiareniu

Vrátane ochranného obalu

Odolné voči vplyvom 
počasia
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Slnečníky Cielo 
Prvotriedne slnečníky za atraktívnu cenu! Odolné voči UV-žiareniu, vrátane ochranného obalu, 
s rámom z popráškovaného hliníka. Tyč s Ø 48 mm a 8 ramien s š x h 13x22 mm predurčujú 
slnečník na každodenné používanie v gastronómii. Poťah s volánom z polyesteru 250 g/m2 je 
vode odolný a odolný voči UV-žiareniu! Pri silnom vetre nechajte slnečník zatvorený. Jednoduché 
otváranie pomocou kľuky! Vrátane ochranného obalu! Stabilné ramená! Odolné voči UV-žiareniu, 
UV-ochrana 50+, svetlostále, nepremokavé!
Materiál: 100 % polyester

hnedá
300x300x260 cm (d x š x v)
štvorcový
 5.5 kg
10089386
ks/bal. 1
196,90 €

krémová
300x300x260 cm (d x š x v)
štvorcový
 5.5 kg
10089387
ks/bal. 1
196,90 €

šedá
300x300x260 cm (d x š x v)
štvorcový
 5.5 kg
10089388
ks/bal. 1
196,90 €

červená
300x300x260 cm (d x š x v)
štvorcový
 5.5 kg
10089391
ks/bal. 1
196,90 €

 Jednoduché 
otváranie kľukou

Stabilné         
hliníkové ramená

Slnečník  
Cielo
ks iba

196,

90

Vzorkový 
servis

Odolné voči UV-žiareniu

Vrátane ochranného obalu

Odolné voči vplyvom  
počasia
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Jednoduché 
nastavenie sklonu

Stabilné  
hliníkové ramená

VEGA
Slnečníky Breva 
Prvotriedne a kvalitné slnečníky. Konštrukcia je z opráškovaného hliníka. Celý slnečník je odolný 
voči UV-žiareniu, látka na stupnici svetelnej stálosti zodpovedá číslu 6. Nepremokavá strešná 
plocha sa dá pomocou páky otočiť o 360°. Jednoduché roztváranie zabezpečuje kľuka. Pri 
silnom vetre, prosím, nechajte slnečník zložený. Doručíme aj s ochranným púzdrom a stojanom. 
Upevňujú sa na dlaždice vo veľkosti od 40x40 cm do 50x50 (nie sú zahrnuté v balení). Slnečník 
doručíme zmontovaný, stojan je potrebné zložiť. Rozmery ramien: š x h 14x24 mm! Základný 
stĺp: 7x5 cm s hrúbkou materiálu 2 mm! UV-ochrana 50+!
Konštrukcia: práškovaný hliník 
Látka: 100 % polyester

krémová
295x295x270 cm (d x š x v)
 23.2 kg
10093845
ks/bal. 1
394,90 €

šedá
295x295x270 cm (d x š x v)
 23.2 kg
10093844
ks/bal. 1
394,90 €

Otočný spoj so 
šľapacím pedálom

Vrátane 
ochranného obalu

Slnečník  
Breva
ks iba

39490

Vzorkový 
servis

 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Otočné

Nastaviteľný sklon
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VEGA
Slnečníky Elyo 
Slnečníky s rozpätím 3x4 m pre vytvorenie veľkoplošného tieňa. Vďaka kľuke sa slnečníky 
jednoducho otvárajú a zatvárajú. Sú otočné o 360° a sklopiteľné do 45°: tak budú vaši hostia 
vždy sedieť v tieni! Dodávame vrátane ochranného obalu a stojana. Upevňujú sa na dlaždice 
vo veľkosti od 40x40 cm do 50x50 (nie sú zahrnuté v balení). Slnečník doručíme zmontovaný, 
stojan je potrebné zložiť.
Konštrukcia: práškovaný hliník
Látka: 100 % polyester, 250 g/m², UV-ochrana 50+ 

antracitová
300x400x275 cm (d x š x v)
 29 kg
30026515
ks/bal. 1
416,90 €

krémová
300x400x275 cm (d x š x v)
 29 kg
30026516
ks/bal. 1
416,90 €

tyrkysová
300x400x275 cm (d x š x v)
 29 kg
30026517
ks/bal. 1
416,90 €

Vrátane 
ochranného obalu

 Jednoduché 
nastavenie sklonu

Stabilné       
hliníkové ramená

Otočný spoj so 
šľapacím pedálom

Slnečník 
Elyo
ks iba

41690

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Otočné

Nastaviteľný sklon

Vzorkový 
servis
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VEGA
Slnečníky Esparto 
Profesionálny slnečník s extra pevnou konštrukciou z hliníka. Vybrať si môžete
z popráškovaného bieleho rámu alebo rámu v drevenom vzhľade. Tyč s Ø 60
mm a 8 ramien (18x28 mm) dávajú slnečníku potrebnú stabilitu. Odolné voči
UV-žiareniu, vode odolný poťah s volánom z 230 g/m2 polyesteru ponúka 
ochranu pred teplom a UV-žiarením. Integrovaný systém zatvárania je 
podporený pružinou zvnútra slnečníka. Otváranie a zatváranie je tým pádom 
ľahšie a rýchlejšie. Pri otváraní a zatváraní slnečníka dávajte pozor na 
okolostojacich ľudí a predmety. Pri sile vetra 7 m/s sa musí slnečník sklopiť. 
Určite si doobjednajte: stojan na tyč s Ø 60 mm.
Konštrukcia: práškovaný hliník
Látka: 100 % polyester, 230 g/m²

krémová
350x350x370 cm (d x š x v)
 21 kg
10093995
ks/bal. 1
405,90 €

bordová
350x350x370 cm (d x š x v)
 21 kg
10008108
ks/bal. 1
405,90 €

VEGA
Ochranný obal pre slnečník Esparto
Vhodný pre slnečníky Esparto. Obal je na zips, vrátane tyčky 
na ľahšie navliekanie na stojaci slnečník.
Materiál: 100 % polyester 
Nepremokavý! Odolný voči UV-žiareniu!
Farba: šedá

350x45 cm (d x š)
10094227
ks/bal. 1
54,99 €

Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

Ochranný obal  
ks iba

5499

Slnečník  
Esparto

ks iba

40590

šedá
350x350x370 cm (d x š x v)
21 kg
10008107
ks/bal. 1
405,90 €

krémová
350x350x370 cm (d x š x v)
 21 kg
10008105
ks/bal. 1
405,90 €

Konštrukcia: antracitová

šedá
350x350x370 cm (d x š x v)
 21 kg
10093998
ks/bal. 1
405,90 €

Konštrukcia: vzhľad dreva

 Jednoduché                   
otváranie a zatváranie

Zosilnené              
ramená

2 farby 
konštrukcie
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Dvojité slnečníky Levanto 
Dvojité slnečníky s rozpätím dvakrát 3x3m. Jednoduché otváranie a zatváranie 
pomocou kľuky. Otočné o 360° a sklopiteľné do 45°: Vaši hostia budú vždy 
sedieť v tieni! Dodávame vrátane ochranného obalu a stojana. Upevňujú sa na
dlaždice vo veľkosti od 40x40 cm do 50x50 (nie sú zahrnuté v balení). Otočné
a miesto šetriace. UV-ochrana: 50+. Svetlostále a odolné voči UV-žiareniu! 
Nepremokavé!
Konštrukcia: práškovaný hliník
Látka: 100 % polyester, 250 g/m²

krémová
300x300x270 cm (d x š x v)
 45 kg
30026513
ks/bal. 1
592,90 €

Dvojitý slnečník  
Levanto

ks iba

59290

 Odolné voči vplyvom počasia

Odolné voči UV-žiareniu

 Otočné

Nastaviteľný sklon

Vrátane ochranného obalu

antracitová
300x300x270 cm (d x š x v)
 45 kg
30026512
ks/bal. 1
592,90 €

tyrkysová
300x300x270 cm (d x š x v)
 45 kg
30026514
ks/bal. 1
592,90 €

 Jednoduché                   
otváranie a zatváranie

Stabilné hliníkové 
ramená

398-399_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   399 16.02.22   17:38



400 Telefón +421 2 20 70 70 70

VEGA
Stojan na slnečník Detroit 
Kovový stojan pre slnečníky s priemerom tyče max. 60 mm. 
Upevňuje sa pomocou dlaždíc 50x50 cm a väčších (nie sú 
súčasťou balenia). Odolný voči vplyvom počasia! Stabilný! 
Pozinkovaná oceľ!

101x101x55.5 cm (d x š x v)
 6 kg
10070533
ks/bal. 1
60,49 €

Stojan okrúhly
55x9 cm (Ø x v)
 40 kg
10094706
ks/bal. 1
71,49 €

VEGA
Stojany na slnečník Fargo
Z robustného a voči počasiu odolného polymérbetónu. Stojany sú opatrené rúčkami, 
hranatý má aj kolieska. Vrátane adaptéru pre slnečníky s priemerom tyče do Ø 58 mm. 
Pre slnečníky do veľkosti Ø 3 m a 3x3 m.
Odolné voči vplyvom počasia! S rúčkou a kolieskami!

VEGA
Granitový stojan na slnečník  
Stojan s granitovou spodnou časťou. Vďaka vyťahovacej rukoväti a dvom kolieskam sa dá so
stojanom ľahko manipulovať. S adaptérom pre slnečníky do priemeru tyče Ø 58 mm. Pre 
slnečníky do veľkosti Ø 3 m a 3x3 m.
Odolný voči vplyvom počasia! S rúčkou a kolieskami!

52x6 cm (š x v)
 40 kg
10093497
ks/bal. 1
76,99 €

VEGA
Upevňovacia rúra do zeme  
Z pozinkovanej ocele. K upevneniu slnečníka slúži vrchná časť 
rúry (51 cm) ktorá sa vsadí do spodnej zabetónovanej časti (40 
cm). Tyč prečnieva zo zeme 32 cm, použiteľná pre slnečníky s 
priemerom tyče do Ø 60 mm. Keď nie je slnečník potrebný,
vrchný diel sa vyberie a diera sa uzavrie. Betónová časť 
pre tento diel musí byť najmenej 50x50x50 cm a garantuje 
bezpečné upevnenie slnečníka.
Odolná voči vplyvom počasia! Vrátane uzatváracieho poklopu! 
Nehrdzavejúca!

VEGA
Drôtené laná a príslušenstvo
4 mm hrubé laná s 2 mm PVC-obalom a sľučkami na 
koncoch. Pozinkovaný spojovací prvok vám umožní spojiť viac 
lán dokopy. Zadajte si vlastný kód na mosadznej zámke.

Drôtené lano
300x0.6 cm (šxØ) 600x0.6 cm (šxØ) 900x0.6 cm (šxØ)
10090416 10090417 10090418
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 16,49 € 21,99 €

Spojovací prvok
2.5x4.8x0.5 cm (šxvxØ)
10090419
ks/bal. 1
2,74 €

Zámka
3.1x1.5x6.5 cm (š x h x v)
10090420
ks/bal. 1
10,99 €

Stojan hranatý
55x55x8 cm (d x š x v)
 50 kg
10097703
ks/bal. 1
76,99 €

VEGA
Stojan na slnečník Gardo 
Hranatý stojan na slnečník vhodný aj na balkóny a priestory, kde je málo miesta. S rúčkou a 4 
nožičkami pre jednoduché posúvanie. Vrátane adaptéra pre upevnenie slnečníkov s priemerom 
tyče do Ø 38 mm. Vhodný pre slnečníky 2x2 m alebo 1.5x3 m.

51x28x8 cm (d x š x v)
 20 kg
30110751
ks/bal. 1
54,99 €

VEGA
Stojan na slnečník Alcaria
Elegantný stojan na slnečník s rúčkou a 2 umelohmotnými 
kolieskami pre jednoduché presúvanie. Vrátane adaptéra pre 
upevnenie slnečníkov s priemerom tyče do 48 mm. Vhodná 
pre slnečníky Ø 3 m a 3x3 m.

50x50x5 cm (d x š x v)
 20 kg
30110752
ks/bal. 1
65,99 €

Granitový stojan  
 ks iba

7699

Stojan na slnečník  
Detroit
ks iba

6049

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

 S kolieskami

Odolný voči 
vplyvom počasia

6x72 cm (Ø x v)
 3 kg
10094347
ks/bal. 1
65,99 €
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Popolník  
Kopa
ks iba

38390

VEGA
Popolník Apollo 
So sitkom a odpadkovým košom 
z lakovaného oceľového plechu. 
Dodáva sa vrátane piesku (1 kg)! 
Objem odpadkového koša je 40 
l. Kompaktné vyhotovenie zaručí 
stabilitu. Vhodný do chráneného 
exteriéru!
Materiál: lakovaný oceľový plech
Farba: čierna

31x80 cm (Ø x v)
 7.5 kg
10053032
ks/bal. 1
93,49 €

VEGA
Popolník Platinium 
S odpadkovým košom z ocele a odnímateľným popolníkom. 
Objem koša 14 l. Vhodný do chráneného exteriéru!
Materiál: oceľ  
Farba: strieborná

24x58.5 cm (Ø x v)
 1.6 kg
10059586
ks/bal. 1
36,29 €

VEGA
Popolníky Toledo
Obzvlášť robustné a odolné. Vhodné do každodennej 
gastronómie.
Materiál: melamín 
Vhodné do umývačky riadu!

biela čierna
14.5x6 cm (Ø x v) 14.5x6 cm (Ø x v)
30043022 30043021
ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 35,58 € balenie 35,58 €
5,93 € 5,93 €

VEGA
Popolník Glasgow 
Stabilný popolník vhodný do exteriéru. Odolný voči vplyvom 
počasia!
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/8 
Farba: strieborná

11x6 cm (Ø x v)
10070359
ks/bal. 1
6,59 €

VEGA
Nástenný popolník Basic 
Z práškovanej ocele so strieškou proti dažďu. Šedé bočné 
steny sú z hliníka. Jednoduché a rýchle vyprázdnenie pomocou 
trojhranného kľúča. Bezpečnostné 4-bodové ukotvenie. 
Kapacita: 2 l. Dodávame vrátane kľúča, bez upevňujúceho
materiálu. Odolný voči vplyvom počasia!
Materiál: práškovaná oceľ
Farba: šedá/čierna

23x28.2x6 cm (š x v x h)
17.9 kg
10053092
ks/bal. 1
104,49 €

VEGA
Popolníky Dorsale 
Úzke popolníky z pozinkovanej práškovanej ocele. Zhora 
odnímateľný kôš pre jednoduché vyprázdnenie. Vhodné do 
exteriéru, s uzatvárateľnou vrchnou časťou a upevnením 
proti vandalizmu. Kapacita cca. 2.5l, dostupné v antracitovej 
a medenej farbe, vrátane upevňovacieho materiálu a kľúča.
Materiál: pozinkovaná práškovaná oceľ 
Odolné voči vplyvom počasia!

Popolník
antracitová medená
17.5x106x12 cm (š x v x h) 17.5x106x12 cm (š x v x h)
5 kg 5 kg
30054351 30054350
ks/bal. 1 ks/bal. 1
169,40 € 163,90 €

Nástenný popolník
antracitová medená
17.5x34x12 cm (š x v x h) 17.5x34x12 cm (š x v x h)
3 kg 3 kg
30054352 30054353
ks/bal. 1 ks/bal. 1
102,29 € 98,99 €

Popolník
25x96x10 cm (š x v x h)
5.1 kg
10022252
ks/bal. 1
185,90 €

Nástenný popolník
12x55x5 cm (š x v x h)
1.71 kg
10022251
ks/bal. 1
98,99 €

VEGA
Popolníky Arkea 
Robustný a na údržbu jednoduchý model popolníkov. Samostatne stojaci a nástenný 
popolník je vyhotovený z práškovanej ocele, má jednoduchý dizajn, aby bol takmer 
neviditeľný pri vchode do reštaurácie alebo hotela. Motív horiacej cigarety jasne 
naznačuje, kam patrí popol a ohorky. Kapacita cca. 1.800 cigaretových ohorkov. 
Samostatne stojaci popolník je stabilný; je možné 3-bodové ukotvenie do zeme. 
Jednoduchá manipulácia.
Nástenný popolník sa kotví v 2 bodoch, nekomplikované vyprázdňovanie, jednoducho 
vyberiete z držiaka. Kapacita oboch popolníkov: 3 l. Upevňovací materiál nie je 
súčasťou produktu! Odolné voči vplyvom počasia!
Materiál: práškovaná oceľ
Farba: šedá/čierna

VEGA
Popolník Kopa 
So strieškou z pozinkovanej ocele. Šedé bočné steny sú 
z hliníka. Jednoduché a rýchle vyprázdnenie pomocou 
trojhranného kľúča. Dodávame vrátane kľúča, bez 
upevňujúceho materiálu. S nádobou na odpadky. 
Bezpečnostné 4-bodové ukotvenie. Kapacita: 30 l, 
popolník: 5 l. Odolný voči vplyvom počasia!
Materiál: pozinkovaná oceľ, bočné steny z hliníka
Farba: šedá/čierna

30x96x25 cm (š x v x h)
 17.9 kg
10053093
ks/bal. 1
383,90 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Nárazuvzdorné
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VEGA
Stojany Texas 
Sklápacie, z umelej hmoty s masívnym dreveným rámom. Vyberte si medzi obojstrannými 
tabuľami alebo tabuľami so sklápacou nohou. 
Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru!

Stojan
šedá orech čierna šedá orech čierna
54x85 cm (š x v) 54x85 cm (š x v) 54x85 cm (š x v) 69.5x133 cm (š x v) 69.5x133 cm (š x v) 69.5x133 cm (š x v)
46 cm x 64 cm 
(vnútorný) 

46 cm x 64 cm 
(vnútorný) 

46 cm x 64 cm 
(vnútorný) 

60.5 cm x 91 cm 
(vnútorný) 

60.5 cm x 91 cm 
(vnútorný) 

60.5 cm x 91 cm 
(vnútorný) 

3.2 kg 3.2 kg 3.2 kg 5.3 kg 5.3 kg 5.3 kg
10089498 10089504 30026785 10089497 10089503 30026786
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
119,90 € 119,90 € 119,90 € 174,90 € 174,90 € 174,90 €

Stojan jednostranný
šedá orech čierna
56x133 cm (š x v) 56x133 cm (š x v) 56x133 cm (š x v)
48 cm x 91 cm 
(vnútorný) 

48 cm x 91 cm 
(vnútorný) 

48 cm x 91 cm 
(vnútorný) 

2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg
10089490 10089496 30026784
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 98,99 € 98,99 €

Stojan  
Texas
ks od

9899

Séria nábytku Atelio str. 365

 Sklápacie

 Drevený rám

402-403_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   402 16.02.22   16:24



403www.palazzo.sk

 T
A

B
U

LE
 A

 J
E

D
Á

LN
E

 L
ÍS

T
K

Y

VEGA
Stojany Eco 
Sklápacie stojany z umelej hmoty v dobrej 
kvalite a za rozumnú cenu sú ideálne 
pre použitie na terasách i v interiéroch. 
Obojstranne popísateľné.

hnedá šedá červená
61x101 cm (š x v) 61x101 cm (š x v) 61x101 cm (š x v)
52 cm x 80 cm (vnútorný) 52 cm x 80 cm (vnútorný) 52 cm x 80 cm (vnútorný) 
3.8 kg 3.8 kg 3.8 kg
30045217 10094482 10079081
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
82,49 € 65,99 € 65,99 €

VEGA
Fixky 
Na hladké povrchy ako tabule, sklo, 
zrkadlá, atď. Vlhkou handričkou 
odstránite fixku veľmi jednoducho. 
Dostupné v 3 rôznych hrúbkach.

červená biela červená biela červená biela
2 mm 2 mm 6 mm 6 mm 15 mm 15 mm
10079277 10079275 10079022 10079018 10079023 10079019
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
2,41 € 2,41 € 3,07 € 3,07 € 4,83 € 4,83 €

VEGA
Stojan Manao 
Ukážte správnym spôsobom vašu aktuálnu 
ponuku! Ideálna je na to naša tabuľa Manao. 
Stabilná tabuľa s praktickým úchytom na 
prenášanie je zhotovená z 3 mm hrubej umelej 
hmoty. Vďaka vyklápacej nohe pevne stojí. 
Vhodná do interiéru a chráneného exteriéru. Dá 
sa popísať našimi kriedovými fixkami a vlhkou 
handričkou jednoducho zotrieť. Vhodný do 
interiéru a chráneného exteriéru.
Farba: čierna

60x100 cm (š x v)
60 cm x 100 cm (vnútorný) 
4.2 kg
10089601
ks/bal. 1
109,99 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Stojan 
Eco

ks iba

6599

PRÍŤAŽLIVÁ prezentácia 

Obojstranné
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VEGA
Stojany Dali 
Z masívneho dreva. Výškovo nastaviteľné, pre tabule Renoir. 
Hmotnosť 2 kg. Otvorený má 57,5 cm a zložený má 6,5 cm.
Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru.

orech čierna
60x159 cm (š x v) 60x159 cm (š x v)
2 kg 2 kg
10089438 30030642
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 87,99 €

VEGA
Tabule Renoir 
Z umelej hmoty s masívnym dreveným rámom. Buď na zavesenie na stenu alebo na 
pasujúci stojan Dali. Vrátane materiálu na upevnenie.
Materiál: drevo a umelá hmota. Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru.

Tabuľa 60x80cm
orech čierna
60x80 cm (š x v) 60x80 cm (š x v)
50 cm x 70 cm 
(vnútorný) 

50 cm x 70 cm 
(vnútorný) 

1.9 kg 1.9 kg
10089487 30026782
ks/bal. 1 ks/bal. 1
60,49 € 60,49 €

Tabuľa 70x90 cm
orech čierna
70x90 cm (š x v) 70x90 cm (š x v)
60 cm x 80 cm 
(vnútorný) 

60 cm x 80 cm 
(vnútorný) 

2.3 kg 2.3 kg
10089488 30026781
ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 76,99 €

Rám z masívneho dreva

Použiteľné vodorovne 
aj zvislo

Na zavesenie i 
uloženie na stojan

Tabuľa  
Renoir
ks od

6049

Stojan  
Dali

ks iba

87,

99

VEGA
Stojany Manet 
Stojany sú sklápacie a obojstranne popísateľné. Rám je z masívneho 
dreva, popísateľná plocha z umelej hmoty.  Vhodné do interiéru a 
chráneného exteriéru.
Farba: orech

56x120 cm (š x v) 56x170 cm (š x v)
48 cm x 112 cm (vnútorný) 48 cm x 162 cm (vnútorný) 
4.9 kg 6.7 kg
30030643 30030651
ks/bal. 1 ks/bal. 1
163,90 € 185,90 €

Rám z masívneho dreva

Obojstranne popísateľné
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50x100 cm  
(š x v)

50x120 cm  
(š x v)

50x150 cm  
(š x v)

50x170 cm  
(š x v)

2.2 kg 2.4 kg 3 kg 4.3 kg
10079169 10079170 10079171 10079172
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
47,29 € 52,79 € 65,99 € 76,99 €

VEGA
Tabule William 
Nástenná tabuľa bez rámu z 3 mm hrubej umelej 
hmoty. Možné zavesiť vodorovne alebo zvislo. Vrátane 
upevňujúceho materiálu. Vhodné do interiéru i 
exteriéru.
 Farba: čierna

Tabuľa 35x120
šedá orech čierna
35x120 cm 
(š x v)

35x120 cm 
(š x v)

35x120 cm 
(š x v)

25 cm x 110 
cm (vnútorný) 

25 cm x 110 
cm (vnútorný) 

25 cm x 110 
cm (vnútorný) 

1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg
30030644 30030648 30030647
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
54,99 € 54,99 € 54,99 €

VEGA
Tabule De Vinci 
Tabule z umelej hmoty s rámom z masívneho dreva. Vrátane upevňovacieho
materiálu.
Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru.

Tabuľa 35x170
šedá orech čierna
35x170 cm 
(š x v)

35x170 cm 
(š x v)

35x170 cm 
(š x v)

25 cm x 160 
cm (vnútorný) 

25 cm x 160 
cm (vnútorný) 

25 cm x 160 
cm (vnútorný) 

2 kg 2 kg 2 kg
30030645 30030646 30030649
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 76,99 € 76,99 €

Tabuľa 56x120
šedá orech čierna
56x120 cm 
(š x v)

56x120 cm 
(š x v)

56x120 cm 
(š x v)

48 cm x 112 
cm (vnútorný) 

48 cm x 112 
cm (vnútorný) 

48 cm x 112 
cm (vnútorný) 

2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg
10089509 10089513 30030768
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 76,99 € 76,99 €

Tabuľa 56x170
šedá orech čierna
56x170 cm 
(š x v)

56x170 cm 
(š x v)

56x170 cm 
(š x v)

48 cm x 162 
cm (vnútorný) 

48 cm x 162 
cm (vnútorný) 

48 cm x 162 
cm (vnútorný) 

3.4 kg 3.4 kg 3.4 kg
10089510 10089514 30030653
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 98,99 € 98,99 €

Rám z masívneho dreva

60x80 cm  
(š x v)

100x120 cm  
(š x v)

2 kg 4.5 kg
10089367 10089368
ks/bal. 1 ks/bal. 1
52,79 € 104,49 €

Tabuľa  
William

ks od

4729

 Použiteľné vodorovne aj zvislo

Vo viacerých veľkostiach
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VEGA
Jedálne lístky Sully
Lístky vo formáte A4 prípadne A5 sú v ponuke v 2 prevedeniach. S ražbou »MENU« alebo bez 
nej. Samostatne dostupné dvojité vnútorné obaly na listy (určite si objednajte tiež) sa upevňujú 
pomocou šnúrky.
Materiál: koženka. Systém zakladania: šnúrka.

Jedálny lístok s ražbou MENU A5
bordová hnedá šedá zelená
18x24 cm (š x v) 18x24 cm (š x v) 18x24 cm (š x v) 18x24 cm (š x v)
A5 A5 A5 A5
10027731 10027729 10027730 10027728
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 10,99 € 10,99 € 10,99 €

Jedálny lístok s ražbou MENU A4
bordová hnedá šedá zelená
25x34 cm (š x v) 25x34 cm (š x v) 25x34 cm (š x v) 25x34 cm (š x v)
A4 A4 A4 A4
10027273 10027274 10027276 10027275
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €

Jedálny lístok bez ražby A5
bordová hnedá šedá zelená
18x24 cm (š x v) 18x24 cm (š x v) 18x24 cm (š x v) 18x24 cm (š x v)
A5 A5 A5 A5
10027727 10027725 10027726 10027724
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 10,99 € 10,99 € 10,99 €

Jedálny lístok bez ražby A4
bordová hnedá šedá zelená
25x34 cm (š x v) 25x34 cm (š x v) 25x34 cm (š x v) 25x34 cm (š x v)
A4 A4 A4 A4
10027817 10027818 10027820 10027819
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €

Dvojité vnútorné listy
A5 A4
200 my 200 my
10094422 10094410
ks/bal. 10 ks/bal. 10
balenie 16,40 € balenie 28,50 €
1,64 € 2,85 €

VEGA
Jedálne lístky Vintago
Prezentujete svoj podnik vo vintage štýle? Potom vám ponúkame tieto jedálne lístky z ľanovej 
tkaniny s potlačou. NOVÉ: do pasujúcich vnútorných kartónov (prosím objednať zvlášť) môžete 
ponuku vkladať obojstranne.
Materiál: ľanová tkanina. Systém zakladania: knihárske šróbiky.

Jedálny lístok A5
béžová modrá šedá
18.5x25.1 cm 
(š x v)

18.5x25.1 cm 
(š x v)

18.5x25.1 cm 
(š x v)

A5 A5 A5
10006134 30030738 30030737
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

S ochrannými rohmi

Zakladací kartón
A5 A4
30040535 30040534
ks/bal. 3 ks/bal. 3
balenie 15,81 € balenie 16,80 €
5,27 € 5,60 €

Jedálny lístok A4
béžová modrá šedá
25x34.7 cm 
(š x v)

25x34.7 cm 
(š x v)

25x34.7 cm 
(š x v)

A4 A4 A4
10006135 30030736 30030735
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 31,89 € 31,89 €

Jedálny lístok  
Sully
ks od

1099

Jedálny lístok  
Vintago

ks od

2419
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VEGA
Jedálne lístky Perdue
Z obzvlášť trvácneho materiálu. Odolné voči škvrnám a vode, jednoduchá údržba. S inovatívnym 
systémom na magnet: udrží 10 listov papiera s gramážou 120 g.
Materiál: washpaper. Systém uchytenia: magnet. Jednoduchá údržba!
 Farba: hnedá, čierna/strieborná

Jedálny 
lístok s raž-
bou MENU 
A5
16.6x24 cm 
(š x v)
A5
30045549
ks/bal. 1
31,89 €

Jedálny 
lístok s raž- 
bou MENU 
A4
23x32.5 cm 
(š x v)
A4
30045547
ks/bal. 1
37,39 €

Jedálny lístok 
bez  ražby A5
hnedá čierna/ 

strieborná
16.6x24 cm 
(š x v)

16.6x24 cm 
(š x v)

A5 A5
30045548 30115005
ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 31,89 €

Jedálny lístok 
bez  ražby A4
hnedá čierna/ 

strieborná
23x32.5 cm 
(š x v)

23x32.5 cm 
(š x v)

A4 A4
30045546 30115008
ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 37,39 €

VEGA
Jedálne lístky Pipestone
Obzvlášť trvácny produkt, vyhotovený z obnoviteľných surovín. Lístky 
sú odolné voči vode a tvorbe fľakov. S inovatívnym systémom na 
magnet: udrží 10 listov papiera s gramážou 120 g.
Materiál zvonku: bambus. Vnútro: washpaper. Systém uchytenia: 
magnet. Jednoduchá údržba! Omývateľné vlhkou utierkou!
 Farba: béžová

Jedálny 
lístok s 
ražbou      
DELICIOUS 
& TASTY A5
16.6x24 cm 
(š x v)
A5
30045537
ks/bal. 1
31,89 €

Jedálny 
lístok s 
ražbou 
DELICIOUS 
& TASTY A4
23x32.5 cm 
(š x v)
A4
30045541
ks/bal. 1
37,39 €

Jedálny 
lístok bez 
 ražby A5
16.6x24 cm 
(š x v)
A5
30045539
ks/bal. 1
31,89 €

Jedálny 
lístok  bez  
 ražby A4
23x32.5 cm 
(š x v)
A4
30045540
ks/bal. 1
37,39 €

Cashholder
23.5x12.9 cm 
(d x š)
30045538
ks/bal. 1
18,14 €

Washpaper
Je moderný ekologický papier, ktorý nachádza čoraz väčšie 
uplatnenie. Je to špeciálna zmes celulózy, ktorá zapríčiňuje, že sa 
vlákna papiera vo vode nerozpúšťajú, ale naopak posilňujú svoju 
štruktúru a podobajú sa na kožu. Takto vyrobené produkty môžete 
umývať pod vodou alebo otrieť mokrou handričkou. 

Bambus
Ľahký, trvácny, odolný voči vode a ekologický – obnoviteľná prí-
rodná surovina. Pri výrube bambusov ostáva neustále zachovaný 
koreňový systém, takže môžu neustále rásť nové rastliny.

Trvácnosť
Personalizujte Vaše 
jedálne lístky!
Či už potlač 
alebo ražba – 
Vaše jedálne 
lístky budú pôsobiť 
kvalitne a 
podčiarknu 
charakter
Vášho podniku.

Personalizácia

www.palazzo.sk

Radi Vám poradíme na

Jedálny lístok  
Perdue

ks od

3189

Jedálny lístok  
Pipestone

ks od

3189
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VEGA
Menu dosky Colorado
Robustné, odolné voči poškriabaniu a iným vplyvom. Vďaka integrovanému a pevnému štipcu môžete 
svoju ponuku jednoducho upevniť a vymeniť. S koženkovým uškom na zavesenie.
Materiál: eloxovaný hliník, uško z koženky. Robustné!

Menu doska barový formát
antracitová zlatá medená strieborná
14.5x32 cm 
(š x v)

14.5x32 cm 
(š x v)

14.5x32 cm 
(š x v)

14.5x32 cm 
(š x v)

barový formát barový formát barový formát barový formát
30002321 30047220 30002294 30002295
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,72 € 15,72 € 15,72 € 15,72 €

Menu doska A5
antracitová zlatá medená strieborná
16.4x24.5 cm 
(š x v)

16.4x24.5 cm 
(š x v)

16.4x24.5 cm 
(š x v)

16.4x24.5 cm 
(š x v)

A5 A5 A5 A5
30002296 30047222 30002297 30002283
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,72 € 15,72 € 15,72 € 15,72 €

Menu doska A4
antracitová zlatá medená strieborná
23x32 cm 
(š x v)

23x32 cm 
(š x v)

23x32 cm 
(š x v)

23x32 cm 
(š x v)

A4 A4 A4 A4
30002318 30047221 30002285 30002286
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,66 € 21,66 € 21,66 € 21,66 €

VEGA
Jedálne lístky a menu dosky Lenio
Obal jedálneho lístku z laminom potiahnutého kartónu v 
drevenom vzhľade. Samostatne dostupné dvojité obaly (určite 
si objednajte tiež) sa uchytia vnútri pomocou šnúrky. Pri 
doskách so štipcom jednoducho upevníte požadovaný papier.
Materiál: laminovaný kartón. Systém uchytenia: šnúrka!

Jedálny lístok bez ražby barový formát
antracitová šedá piesková
16.3x33.5 cm  
(š x v)

16.3x33.5 cm  
(š x v)

16.3x33.5 cm  
(š x v)

barový formát barový formát barový formát
10006095 10006094 30002273
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,66 € 21,66 € 21,66 €

Jedálny lístok bez ražby A4
antracitová šedá piesková
23.8x32.6 cm  
(š x v)

23.8x32.6 cm  
(š x v)

23.8x32.6 cm  
(š x v)

A4 A4 A4
10029307 10029310 30002270
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

Jedálny lístok s ražbou MENU A4
antracitová šedá piesková
23.8x32.6 cm  
(š x v)

23.8x32.6 cm  
(š x v)

23.8x32.6 cm  
(š x v)

A4 A4 A4
10029308 10029311 30002271
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

Menu doska A4
antracitová šedá piesková
23x32 cm  
(š x v)

23x32 cm  
(š x v)

23x32 cm  
(š x v)

A4 A4 A4
10006098 10006097 30002267
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,66 € 21,66 € 21,66 €

Menu dosky sú použiteľné 
na výšku i na šírku

Menu doska  
Colorado

ks od

15,

72
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VEGA
Stojan na menu dosky Peebles 
Stojan vhodný na naše menu dosky Lenio, Colorado
a Unico. Možnosť uloženia 10 ks. Nevhodný do umývačky 
riadu.
Materiál: lakované drevo

dub čierna
33.2x15x3 cm (d x š x v) 33.2x15x3 cm (d x š x v)
30033050 30033049
ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,34 € 20,34 €

VEGA
Stojan Tristan 
Kombinujte stojan z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 14/4 s 
doskami Unico alebo akrylovými tabuľkami.
Materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 14/4!
Farba: strieborná

6x8x9 cm (d x š x v) 8.2x8x14 cm (d x š x v)
10049624 10051120
ks/bal. 2 ks/bal. 2
balenie 21,98 € balenie 30,78 €
10,99 € 15,39 €

VEGA
Menu dosky Unico 
Starostlivo vyhotovené dosky na menu dostupné v troch farbách. Papier upevníte pomocou 
nerezového štipca, ktorý je súčasťou produktu. Nevhodné do umývačky riadu. Keď chcete menu 
dosky postaviť, doobjednajte si stojan Tristan.
Materiál: dýhované drevo. Štipec: nehrdzavejúca chrómovaná oceľ 18/0.

Menu dosky barový formát
dub orech vintage biela
14.5x37.2 cm  
(š x v)

14.5x37.2 cm  
(š x v)

14.5x37.2 cm  
(š x v)

barový formát barový formát barový formát
10051115 10051119 30023953
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,79 € 19,79 € 19,79 €

Menu dosky A5
dub orech vintage biela
17x28.5 cm  
(š x v)

17x28.5 cm  
(š x v)

17x28.5 cm  
(š x v)

A5 A5 A5
10051114 10051117 30023957
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 18,69 € 18,69 €

Menu dosky A4
dub orech vintage biela
23x37.2 cm  
(š x v)

23x37.2 cm  
(š x v)

23x37.2 cm  
(š x v)

A4 A4 A4
10051113 10051116 30023956
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
26,39 € 26,39 € 26,39 €

VEGA
Doska na účet Unico
So stabilným štipcom, na fixáciu účtov, kreditných kariet alebo 
bankoviek. Nevhodná do umývačky riadu.
Materiál: dýhované drevo.

dub
14x24 cm  
(š x v)
30024264
ks/bal. 1
11,87 €

vintage biela
14x24 cm  
(š x v)
30024263
ks/bal. 1
11,87 €

orech
14x24 cm  
(š x v)
30024265
ks/bal. 1
11,87 €

Doska na účet  
Unico
ks iba

11,

87

Stojan na menu dosky  
Peebles

ks iba

2034

Menu dosky  
Unico
ks od

1869

Stojan  
Tristan
ks od

1099

408-409_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   409 16.02.22   16:36



410 Telefón +421 2 20 70 70 70

Jedálny lístok A5
dub orech vintage biela
26x25.6 cm (š x v) 26x25.6 cm (š x v) 26x25.6 cm (š x v)
A5 A5 A5
30045390 30045391 30045389
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,44 € 21,44 € 21,44 €

VEGA
Jedálne lístky Parthia 
S praktickou rúčkou pre pohodlné uchopenie. 
Keď chcete lístky postaviť, jednoducho 
použijete stojan Peebles. Vkladacie listy si 
určite objednajte tiež. Nevhodné do umývačky 
riadu.
Materiál: dýhované drevo. Omývateľné
vlhkou utierkou! Dostupné iba u nás!

Jedálny lístok barový formát
dub orech vintage biela
22.2x33.7 cm (š x v) 22.2x33.7 cm (š x v) 22.2x33.7 cm (š x v)
barový formát barový formát barový formát
30045386 30045387 30045388
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

Jedálny lístok A4
dub orech vintage biela
34x35.1 cm (š x v) 34x35.1 cm (š x v) 34x35.1 cm (š x v)
A4 A4 A4
30045375 30045374 30045373
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 31,89 € 31,89 €

Jedálny lístok A4 na šírku
dub orech vintage biela
41.5x26.2 cm (š x v) 41.5x26.2 cm (š x v) 41.5x26.2 cm (š x v)
DIN A4 DIN A4 DIN A4
30045385 30045383 30045384
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
37,39 € 37,39 € 37,39 €

A4
200 my
10027560
ks/bal. 10
balenie 26,30 €
2,63 €

VEGA
Vnútorné listy
Obojstranne transparentné, vkladanie 
zhora.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC)

Barový formát A5 A4
200 my 200 my 200 my
30045382 10094406 10094405
ks/bal. 10 ks/bal. 10 ks/bal. 10
balenie 10,90 € balenie 9,80 € balenie 10,90 €
1,09 € 0,98 € 1,09 €

VEGA
Vnútorné listy pre jedálne lístky
So 4 dierami pre uchytenie. Obojstranne transparentné, 
vkladanie zhora.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC)

A4 na šírku
200 my
10094407
ks/bal. 10
balenie 12,00 €
1,20 €

VEGA
Dvojité vnútorné listy
Priehľadné obaly sa pripevnia pomocou šnúrky v jedálnom 
lístku a DIN A3 sa prehne na A4 a A4 sa prehne na A5. 
Vkladanie zhora.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC)

Barový formát A5 A4
200 my 200 my 200 my
10008522 10094422 10094410
ks/bal. 10 ks/bal. 10 ks/bal. 10
balenie 26,30 € balenie 16,40 € balenie 28,50 €
2,63 € 1,64 € 2,85 €

Jedálne lístky  
Parthia
ks od

2144
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MODERNÁ
prezentácia MENU

VEGA
Menu dosky Pacofi
Kvalitne spracované menu dosky. S robustným štipcom pre jednoduché uchytenie a 
výmenu ponuky. S koženým uškom na zavesenie.
Materiál: lakovaná preglejka. Systém uchytenia: štipec! Jednoduchá údržba! Omývateľné 
vlhkou utierkou!

Menu doska s rovným rohom
čierna biela
31.2x17.8x0.4 cm  
(d x š x v)

31.2x17.8x0.4 cm  
(d x š x v)

30047272 30047274
ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 14,29 €

Menu doska s ohnutým rohom
čierna biela
28.7x15.1x0.3 cm  
(d x š x v)

28.7x15.1x0.3 cm  
(d x š x v)

30047277 30047276
ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 10,99 €

VEGA
Stojan Pacquet 
Kvalitne spracovaný stojan. S robustným štipcom pre jednoduché uchytenie
a výmenu ponuky. S integrovaným držiakom na zadnej strane.
Materiál: lakovaná preglejka. Jednoduchá údržba! Omývateľný vlhkou utierkou!

čierna biela
32.4x25.2x0.4 cm  
(d x š x v)

32.4x25.2x0.4 cm  
(d x š x v)

A4 A4
30051452 30051451
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,66 € 21,66 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Stojan  
Pacquet
ks iba

2166

Menu doska  
Pacofi
ks od

10,

99
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       Pre každý sporák tá

SPRÁVNA PANVICA
VEGA
Panvice s povrchovou úpravou Induktion
 · materiál: liatina hliníka s kvalitnou nepriľnavou vrstvou, rúčka z nehrdzavejúcej 
chróm-niklovej ocele 18/10
 · vhodné na všetky typy varných dosiek
 · pre ľahké čistenie si pozrite návod
 · odolné voči teplote do 250 °C

24x5.4 cm (Ø x v) 28x5.4 cm (Ø x v) 32x5.4 cm (Ø x v) 32x8.2 cm (Ø x v)
10021070 10021071 10021072 10021078
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
43,99 € 50,59 € 54,99 € 54,99 €

VEGA
Profi liatinové panvice  
 · materiál: hliníková liatina
 · profi panvice sú zhotovené z kvalitnej zliatiny, ktorá sa nedeformuje ani pri vysokých teplotách
 · titánový povrch umožňuje varenie bez oleja či masti, zabraňuje priliepaniu pokrmov a garantuje 
jednoduché čistenie
 · termoindukčné dno (8 mm) pre rovnomerné a rýchle zohrievanie
 · optimálne zadržiavanie tepla v tele panvice
 · odolné voči teplote do 250 °C
 · masívne nerezové rúčky pre bezpečné a pohodlné uchopenie
 · panvice s povrchovou úpravou nie sú vhodné do umývačky riadu

Nepriľnavý povrch

Hliníková liatina

Pre všetky druhy ohrevu

Liatinová panvica
24x5 cm (Ø x v) 28x5 cm (Ø x v) 32x5 cm (Ø x v)
10081610 10081611 10081612
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
93,49 € 109,99 € 119,90 €

Panvica hranatá
28x28x6.5 cm (d x š x v)
10081613
ks/bal. 1
119,90 €

Panvica s vysokým okrajom
28x7 cm (Ø x v)
10081617
ks/bal. 1
119,90 €

Wok panvica
30x10 cm (Ø x v)
10081569
ks/bal. 1
119,90 €

Panvica ryhovaná
28x28x6.5 cm (d x š x v)
30108529
ks/bal. 1
104,49 €

Nepriľnavý povrch

Pre všetky druhy ohrevu

Hliníková liatina

Liatinová panvica  
ks od

9349

Panvica  
ks od

4399
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VEGA
Viacvrstvové panvice s povrchovou úpravou
 · materiál: kvalitný 3-vrstvový materiál pozostáva z vonkajšej nerezovej vrstvy, ktorá slúži na 
rýchle rozvádzanie tepla, hliníkového jadra, ktoré optimálne akumuluje a rovnomerne rozvedie 
teplo a vrstvy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 18/10
 · vhodné pre všetky typy ohrevu
 · špeciálny materiál okamžite pohltí teplo a optimálne ho rozvedie po celej ploche panvice
 · teplo izolujúca nehrdzavejúca rúčka s očkom na zavesenie
 · vhodné do rúry do 220 °C
 · panvice s povrchovou úpravou nie sú vhodné do umývačky riadu

24x5 cm (Ø x v) 28x5 cm (Ø x v)
10006532 10006533
ks/bal. 1 ks/bal. 1
50,59 € 60,49 €

Pre všetky druhy ohrevu

Nepriľnavý povrch

VEGA
Profi nerezové panvice  
 · materiál: matná nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · vhodné pre všetky typy ohrevu
 · energiu šetriace kapsuľové dno s hrubým hliníkovým jadrom sa postará o rýchle a rovnomerné 
rozvedenie tepla
 · praktický okraj zabezpečí jednoduché vylievanie
 · stabilná, teplo izolujúca a nehrdzavejúca rúčka
 · panvice bez povrchovej úpravy sú odolné teplote do 300°C, s povrchovou úpravou do 220°C
 · panvice s povrchovou úpravou nie sú vhodné do umývačky riadu

Nerezová panvica
24x5.5 cm (Ø x v) 28x5.7 cm (Ø x v)
10006535 10006536
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 28,59 €

Nerezová panvica s povrchovou úpravou
24x5.5 cm (Ø x v) 28x5.7 cm (Ø x v)
10006538 10006539
ks/bal. 1 ks/bal. 1
38,49 € 47,29 €

13.5x9 cm (Ø x v) 20x13 cm (Ø x v) 24x13.5 cm (Ø x v)
0.9 l 3.8 l 5.9 l
10029952 10029953 10029954
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,14 € 11,76 € 15,39 €

APS
Hrniec na mušle  
 · materiál: smaltovaná oceľ, vhodný do umývačky riadu
 · praktické riešenie 2v1: udrží mušle dlhšie teplé
 · vrchnák slúži aj na odkladanie prázdnych mušlí
 · nie je vhodný na varenie

20x19.8 cm (Ø x v) 22x19.8 cm (Ø x v)
2.8 l 3.5 l
30003106 30003107
ks/bal. 1 ks/bal. 1
32,99 € 38,49 €

VEGA
Hrniec na mušle s vrchnákom
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10, vhodný do umývačky riadu
 · pre všetky typy ohrevu
 · praktické riešenie 2v1: udrží mušle dlhšie teplé
 · vrchnák slúži aj na odkladanie prázdnych mušlí

Pre všetky druhy ohrevu

 Hliníkové jadro pre 
optimálne vedenie tepla

S povrchovou úpravou

Pre všetky druhy ohrevu

 Hliníkové jadro pre 
optimálne vedenie tepla

S vrchnákom
Všetky druhy ohrevu

S vrchnákom

28x6.5 cm (d x š)
10020875
ks/bal. 1
3,84 €

PULSIVA
Obracačka
 · materiál: nylón
 · vhodná k panviciam s povrchovou úpravou
 · vhodná do umývačky riadu

30x4.7x2 cm (d x š x v)
30109583
ks/bal. 1
6,59 €

Weis
Silikónová vareška 
 · materiál: sklenné vlákna obalené silikónom
 · vhodná k panviciam s povrchovou úpravou
 · možnosť použiť pri teplotách do +240 °C

30x5x1.5 cm (d x š x v)
30109592
ks/bal. 1
6,59 €

Weis
Silikónová vareška 
 · materiál: sklenné vlákna obalené silikónom
 · vhodná k panviciam s povrchovou úpravou
 · možnosť použiť pri teplotách do +240 °C

30x5.4x0.9 cm 
(d x š x v)

40x6.4x1.1 cm 
(d x š x v)

50x7.4x1.3 cm 
(d x š x v)

10022445 10022447 10022449
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,26 € 10,99 € 16,16 €

Schneider
Varešky  
 · materiál: nylón zosilnený sklennými vláknami
 · odolné voči nárazom
 · možnosť použiť pri teplotách od -40 °C do +220 °C
 · ideálne na používanie k panviciam s povrchovou úpravou
 · vhodné do umývačky riadu

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Obracačka  
ks iba

384

Silikónová  
vareška

ks iba

659

Vareška 
ks od

626

Nerezová panvica 
ks od

2199

Novinka

NovinkaNovinka
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Weis
Kotlíková šľahacia metla Big 
 · materiál: oceľ 18/10
 · extra dlhé prevedenie
 · vhodná do veľkokapacitných kuchýň
 · ergonomická rúčka s priemerom 2.5 cm
 · rúčka bez háčika na zavesenie
 · extra hrubé drôty so špeciálnou fixáciou

Weis
Vareška Big 
 · materiál: oceľ 18/10 vysoko leštená
 · extra dlhé a stabilné prevedenie
 · vhodná do veľkokapacitných kuchýň
 · ergonomická rúčka s priemerom 2.5 cm
 · rúčka s háčikom na zavesenie

Weis
Šľahacia metla na sneh nylónová 
 · materiál: nylón s nerezovou rúčkou 18/10
 · pre citlivé povrchy
 · ergonomická rúčka s háčikom na zavesenie
 · použitie pri teplotách do 200°C
 · vhodná do umývačky riadu

VEGA
Šľahacie metly na sneh
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · profi kvalita
 · hrúbka rúčky cca. 2.5 cm
 · vhodné do umývačky
 · šľahacia metla na sneh s 24 tenkými drôtmi

VEGA
Metly na šľahanie
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · profi kvalita
 · hrúbka rúčky cca. 2.5 cm
 · vhodné do umývačky
 · šľahacia metla na sneh s 16 tenkými drôtmi

Weis
Pasírovacie sito Agile 
 · materiál: oceľ
 · konštrukcia vrátane vymeniteľného sita
 · zrnitosť 1.25 mm
 · zosilnená konštrukcia s ochrannými podperami
 · kvalitná rúčka s háčikom na zavesenie
 · stabilné prevedenie
 · náhradné sitá s inou zrnitosťou si objednajte tiež
 · vhodné do umývačky riadu

Novinka
Novinka

Schneider
Fondánový lievik Eco  
so stojanom
 · materiál: oceľ
 · so stojanom
 · vrátane 3 dávkovacích trysiek (2, 4 a 6 mm)

Weis
Šľahacie metly na sneh Pro 
 · materiál: oceľ s nylónovou rúčkou
 · 12 flexibilných oceľových drôtov
 · hrúbka drôtov 1.4 mm
 · pre rýchle a efektívne šľahanie
 · ergonomická rúčka s otvorom pre zavesenie
 · vhodné do umývačky riadu

Weis
Metly na šľahanie Pro 
 · materiál: oceľ s nylónovou rúčkou
 · 8 stabilných oceľových drôtov
 · hrúbka drôtov 2.3 mm
 · na miešanie
 · ergonomická rúčka s otvorom pre zavesenie
 · vhodné do umývačky riadu

Novinka Novinka

Novinka

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

95x15 cm  
(d x š)

119x16 cm  
(d x š)

30109580 30109581
ks/bal. 1 ks/bal. 1
65,99 € 87,99 €

105x12x2.5 cm  
(d x š x v)
30109597
ks/bal. 1
65,99 €

25x6x6 cm (d x š x v)
30109590
ks/bal. 1
7,69 €

25 cm (d) 30 cm (d) 40 cm (d)
20070561 20070562 20070563
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,79 € 9,89 € 10,99 €

35 cm (d) 50 cm (d)
20070564 20070566
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,45 € 13,19 €

34x74x23 cm (Øxdxv)
30109576
ks/bal. 1
82,49 €

19x23 cm (Ø x v)
30109449
ks/bal. 1
109,99 €

25x7x7 cm  
(d x š x v)

30x7x7 cm  
(d x š x v)

35x9x9 cm  
(d x š x v)

30109594 30109588 30109584
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,59 € 7,69 € 8,79 €

37x8x8 cm  
(d x š x v)

42x9x9 cm  
(d x š x v)

47x9x9 cm  
(d x š x v)

30109596 30109585 30109587
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,59 € 7,69 € 9,89 €

52x9x9 cm  
(d x š x v)

56x10x10 cm  
(d x š x v)

60x10x10 cm  
(d x š x v)

30109586 30109591 30109589
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 12,09 € 14,29 €

40x10x10 cm  
(d x š x v)

45x10x10 cm  
(d x š x v)

30109595 30109593
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 10,99 €
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VEGA
Hrnce Livonia 
 · materiál: inovatívna 5-vrstvová technológia
 · pre všetky druhy ohrevu
 · hrúbka materiálu hrnca 2.5 mm, hrúbka materiálu vrchnákov 1.2 mm
 · veľmi vysoká tepelná vodivosť a maximálne šetrenie energie
 · matne brúsené telo hrncov, s praktickým okrajom, objemovou stupnicou a nitovanými rúčkami
 · vhodné do rúry do 220 °C (cirkulujúci vzduch)
 · hrnce a panvice bez povrchovej úpravy sú vhodné do umývačky riadu
 · panvice s povrchovou úpravou nie sú vhodné do umývačky riadu
 · dodávame bez vrchnáka, ten si objednajte zvlášť

Hrniec na pečenie
28x9 cm (Ø x v) 32x10 cm (Ø x v) 36x11 cm (Ø x v)
5 l 7 l 11 l
10008812 10008813 10008814
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 98,99 € 124,30 €

Panvica na pečenie bez úpravy
28x5.5 cm (Ø x v) 32x6 cm (Ø x v)
10008834 10008835
ks/bal. 1 ks/bal. 1
87,99 € 93,49 €

Panvica na pečenie s úpravou
28x5.5 cm (Ø x v) 32x6 cm (Ø x v)
10008838 10008839
ks/bal. 1 ks/bal. 1
93,49 € 98,99 €

Inovatívna kombinácia 5-vrstiev: päť 
vrstiev kvalitných kovov, ktorých vlast-
nosti sa optimálne dopĺňajú. Séria pre-
kvapí veľmi vysokou tepelnou vodivosťou 
a maximálnym šetrením energie.

To najlepšie z
HLINÍKA  
A OCELE

oceľ 18/10

Hrubé sendvičové dno

5-vrstvový 
materiál

 Stabilné 
nitované rúčky

Rovnomerný rozvod teplaPre všetky druhy ohrevu

hliník

hliníková liatina

hliník

oceľ 18/10, 
magnetická

Hrniec  
Livonia
ks od

8799

Klasické dno hrncov Multiply technológia

Hrniec na mäso
28x12 cm (Ø x v) 32x16 cm (Ø x v) 36x18 cm (Ø x v) 40x20 cm (Ø x v)
7 l 12 l 18 l 22.5 l
10008817 10008818 10008819 10008820
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
98,99 € 109,99 € 163,90 € 185,90 €

Hrniec na polievku
28x18 cm (Ø x v) 32x20 cm (Ø x v) 36x22 cm (Ø x v) 40x24 cm (Ø x v)
10 l 15 l 22 l 27.5 l
10008823 10008824 10008825 10008826
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
109,99 € 152,90 € 185,90 € 207,90 €

Vrchnák na hrniec
28 cm (Ø) 32 cm (Ø) 36 cm (Ø) 40 cm (Ø)
10008843 10008844 10008845 10008846
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
43,99 € 47,29 € 54,99 € 60,49 €

 K
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tip
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VEGA
Hrnce Professional 
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · panvice s kvalitným nepriľnavým povrchom
 · okraj pre jednoduché vyprázdnenie
 · brúsené telo hrncov
 · masívne, bodovo zvarované, izolované úchytky
 · nerezové dno so 6 mm hliníkom v sendvičovom uložení
 · hrnce a panvice bez úpravy sú vhodné do umývačky riadu
 · panvice s povrchovou úpravou nie sú vhodné do umývačky riadu
 · dodávame bez vrchnákov, potrebné doobjednať samostatne

Hrniec na polievku
20x21 cm (Ø x v) 24x20.5 cm (Ø x v) 28x26 cm (Ø x v) 32x26.5 cm (Ø x v)
6.3 l 9.1 l 15.4 l 20.9 l
10021542 10021543 10021544 10021545
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
39,59 € 43,99 € 54,99 € 87,99 €

Hrniec na polievku extra pevné prevedenie
38x36.5 cm (Ø x v) 40x41 cm (Ø x v) 50x30 cm (Ø x v) 50x50 cm (Ø x v)
36.6 l 50.2 l 58.9 l 98.1 l
10021546 10021547 30047086 30047087
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
119,90 € 147,40 € 207,90 € 251,90 €

Hrniec na mäso
24x17 cm (Ø x v) 28x19 cm (Ø x v) 32x21 cm (Ø x v)
7.2 l 11.1 l 16.1 l
10021536 10021537 10021538
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
41,79 € 53,89 € 69,29 €

Hrniec na mäso extra pevné prevedenie
36x22.5 cm (Ø x v) 42x25.5 cm (Ø x v)
22.4 l 31.4 l
10021539 10021540
ks/bal. 1 ks/bal. 1
93,49 € 119,90 €

Hrniec na pečenie
16x10 cm (Ø x v) 20x11.5 cm (Ø x v) 24x11.5 cm (Ø x v) 28x13.5 cm (Ø x v) 32x16.5 cm (Ø x v)
1.9 l 3.3 l 4.9 l 8 l 12.9 l
10021527 10021528 10021529 10021530 10021531
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 27,49 € 36,29 € 50,59 € 60,49 €

Kastról s rúčkou
16x10 cm (Ø x v) 16x12.5 cm (Ø x v) 18x11 cm (Ø x v) 20x11.5 cm (Ø x v) 24x12 cm (Ø x v)
1.9 l 2.4 l 2.7 l 3.3 l 5 l
10021548 10021549 10021550 10021551 10021552
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 25,29 € 27,49 € 28,59 € 35,19 €

Sauteuse - hrniec na omáčky
16x7 cm (Ø x v) 20x7.5 cm (Ø x v)
1.2 l 2 l
10021559 10021560
ks/bal. 1 ks/bal. 1
26,39 € 31,89 €

Panvica na pečenie
38x7 cm (Ø x v) 42x7.5 cm (Ø x v)
10021557 10021558
ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 93,49 €

Panvica na pečenie s povrchovou úpravou
38x7 cm (Ø x v) 42x8 cm (Ø x v)
10021770 10021771
ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 87,99 €

Hrubé sendvičové dno

Pre všetky druhy ohrevu

Vrchnák na hrniec
16 cm (Ø) 20 cm (Ø) 24 cm (Ø) 28 cm (Ø)
10021561 10021562 10021563 10021564
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,47 € 9,89 € 11,21 € 12,42 €

32 cm (Ø) 38 cm (Ø) 42 cm (Ø) 50 cm (Ø)
10021565 10021566 10021567 30047088
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,37 € 23,09 € 27,49 € 43,99 €

Hrniec  
Professional 

ks od

21,

99
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VEGA
Set hrncov Esko 8-dielny
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · okraj pre jednoduché vyprázdnenie
 · brúsené telo hrnca
 · bodovo zvarované, masívne úchytky
 · nerezové dno so 6 mm hliníkom v sendvičovom uložení
 · vhodné do umývačky riadu
 · dodávame vrátane vrchnákov
 · veľkosť hrncov (Ø x v)
 · 2.25 l: 16x13 cm
 · 4.1 l: 20x15 cm
 · 6.6 l: 24x17 cm
 · kastról (Ø x v):
 · 1.75 l: 16x10 cm

VEGA
Set hrncov Esko 6-dielny
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · okraj pre jednoduché vyprázdnenie
 · brúsené telo hrnca
 · bodovo zvarované, masívne úchytky
 · nerezové dno so 6 mm hliníkom v sendvičovom uložení
 · vhodné pre všetky typy ohrevu
 · vhodné do umývačky riadu
 · dodávame vrátane vrchnákov
 · veľkosť hrncov (Ø x v):
 · 11 l: 28x19 cm
 · 15 l: 32x21 cm
 · 20 l: 38x22.5 cm

VEGA
Sito na varenie cestovín  
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · vhodné do umývačky riadu
 · vhodné pre hrnce od Ø 36 cm s výškou 23 cm
 · možnosť použiť aj ako cedidlo
 · dodávame bez hrnca
 · vhodné do umývačky riadu

Pre všetky typy ohrevu

Hrubé sendvičové dno

S vrchnákom

HRNCE
v praktickom sete

Set hrncov 
Esko
set od

13640

SELLER
Best

15.5x15.5x23.3 cm (d x š x v)
5 l
10022535
ks/bal. 1
32,99 €

8-dielny
10020315
ks/bal. 1
136,40 €

6-dielny
10020071
ks/bal. 1
229,90 €
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VEGA
Gázové sito Annato 
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · zarážka pre upevnenie na hrniec
 · drôtené pletivo
 · plochá rúčka s otvorom na zavesenie
 · extra pevné prevedenie
 · vhodné do umývačky riadu

20 cm (Ø) 24 cm (Ø)
10022045 10022040
ks/bal. 1 ks/bal. 1
65,99 € 76,99 €

VEGA
Dávkovacie 
fľaše Narrow
 · materiál: polyetylén
 · vhodné pre styk s potravinami
 · priehľadné

6.1x13.4 cm (Ø x v) 7.8x16.2 cm (Ø x v)
250 ml 500 ml
30109409 30109411
ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,47 € 9,89 €

VEGA
Otvárak na konzervy Profi 
 · materiál: oceľ, čepeľ z ocele 18/10
 · tyč sa dá naklopiť, zaručuje optimálnu funkčnosť
 · lemovaný okraj
 · pre pracovnú dosku do hrúbky max. 5,5 cm
 · otváracia plocha: 19x9,5 cm
 · max. výška konzervy: 55 cm
 · hmotnosť: 2 kg

Otvárak 
61 cm (d)
20070796
ks/bal. 1
87,99 €

Boj
Kliešťový otvárak Utile 
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0, umelá hmota (ABS)
 · ľahko sa otáčajúce kolieska umožňujú rýchle otváranie
 · extra široké rúčky pre bezpečné držanie
 · s integrovanou ochranou prstov
 · prekvapí robustnou kvalitou

21x7.5x6 cm (d x š x v)
20071138
ks/bal. 1
13,19 €

VEGA
Krájač na hranolky Fries 
 · 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 riadu, násadky nie

24.8x12.8x9.5 cm  
(š x v x h)
10008721
ks/bal. 1
43,99 €

VEGA
Lis na zemiaky Hip 
 · materiál: nerez oceľ 18/10 s pákou pre jednoduché 
zaobchádzanie
 · vhodný do umývačky riadu

30x14x11.7 cm  
(š x v x h)
10008724
ks/bal. 1
47,29 €

VEGA
Profi príslušenstvo  
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · pevné prevedenie
 · vhodné do umývačky riadu

Naberačka s výpletom
16.5x57 cm  
(Ø x d)

20x60.5 cm  
(Ø x d)

10081492 10081493
ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,49 € 18,69 €

Naberačka 
dierovaná
10x40.5 cm  
(Ø x d)
10022220
ks/bal. 1
11,54 €

Naberačka
7x35 cm  
(Ø x d)

8x38 cm  
(Ø x d)

10x42.5 cm  
(Ø x d)

16x51 cm  
(Ø x d)

0.08 l 0.125 l 0.25 l 0.65 l
10022212 10022213 10022215 10022218
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 10,99 € 13,19 € 29,69 €

Gázové sito 
Annato 
 ks od

6599

Otvárak na konzervy 
Profi 
ks iba

8799

Krájač na hranolky 
Fries 
ks iba

4399

Náhradný nôž
20070797
ks/bal. 1
5,60 €

Profi  
príslušenstvo  

ks od

1099

Dávkovacia fľaša  
Narrow

ks od

747

Novinka
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Doplnky do kuchyne

PRE PROFÍKOV

VEGA
Kuchynské sitká Wilson jemné
 · dvojvrstvové okrúhle sitká so zrnitosťou: 0,64 mm.
 · s hákom pre upevnenie na nádobu

8 cm (Ø) 10 cm (Ø) 20 cm (Ø) 25 cm (Ø)
30025828 30025831 30025829 30026386
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,69 € 10,99 € 27,49 € 38,49 €

VEGA
Kuchynské sitká Strong 
 · materiál: oceľ 18/8 nehrdzavejúca
 · s jemnou zrnitosťou, hákmi pre upevnenie a drôtenou rúčkou
 · extra pevné prevedenie

26 cm (Ø) 30 cm (Ø) 34 cm (Ø)
10040183 10040184 10040185
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
43,99 € 49,49 € 60,49 €

Obzvlášť pevné 
a stabilné

VEGA
Cedidlo na zeleninu Kono 
 · materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/10
 · s lemovaným okrajom
 · na podstavci
 · dierované dno i bočné steny
 · kónický tvar s dvomi postrannými rúčkami
 · vhodné do umývačky riadu

40x21 cm (Ø x v)
17 l
10020079
ks/bal. 1
76,99 €

VEGA
Odstredivka na šalát Amanida 
 · materiál: umelá hmota
 · ergonomická rúčka
 · protišmyková spodná časť
 · profi kvalita
 · vypúšťanie vody je možné cez externú hadičku ( je súčasťou 
balenia)
 · transparentný vrchnák
 · atraktívny dizajn
 · 2 medziposchodia v koši pre separáciu rôzneho obsahu
 · kôš je vhodný do umývačky riadu

41x58.5 cm (Ø x v)
30 l
10008483
ks/bal. 1
148,50 €

Odstredivka  
Amanida

ks iba

14850

Transparentný vrchnák

2 medziposchodia

 Kôš

Stabilná umelohmotná 
nádoba

30 l objem

 Protišmyková spodná časť

Vývod vody

Ergonomické rúčky
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VEGA
Univerzálne kliešte Classic Silicone
 · materiál: silikónové úchytky, nerezové rúčky s umelou hmotou (TPE)
 · s pevným mechanizmom a očkom na zavesenie
 · ideálne na hrnce a panvice s povrchovou úpravou
 · odolné voči teplotám do 240°C
 · vhodné do umývačky riadu

21x2.5x3 cm (d 
x š x v)

27x3x3.4 cm (d 
x š x v)

34x3.5x3.4 cm 
(d x š x v)

30109851 30109852 30109853
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,39 € 6,04 € 7,69 €

Univerzálne kliešte  
Classic Silicone

ks od

4,

39 Novinka

24 cm (d)
10008596
ks/bal. 1
6,26 €

VEGA
Univerzálne kliešte Laurel 
 · materiál: oceľ
 · hrúbka materiálu: 0.5 mm
 · vhodné do umývačky riadu

20x6x4 cm (d x š x v)
30109579
ks/bal. 1
17,59 €

VEGA
Lis na cesnak Profi
 · materiál: oceľ 18/10, chrómovaná hliníková liatina
 · ergonomické rúčky s očkami pre zavesenie
 · telo lisu z hliníka zosilneného chrómom
 · zvyšky odstránite opačným otočením lisu pomocou čistiacej 
integrovanej gumy
 · veľmi stabilné prevedenie
 · odporúčame umývať ručne

Novinka

Novinka

24 cm (d)
240 ml
10008708
ks/bal. 1
16,49 €

VEGA
Univerzálna lopatka Vane 
 · materiál: brúsená oceľ 18/8
 · vhodná do umývačky riadu
 · všestranne použiteľná
 · na cukor, múku, ľad, zmrzlinu, ...

30 cm (d)
10022230
ks/bal. 1
9,89 €

VEGA
Univerzálna pinzeta Valeria 
 · materiál: oceľ 18/0
 · všestranne použiteľná
 · vhodná do umývačky riadu

12.5x5.5 cm (d x š)
30015153
ks/bal. 1
8,79 €

VEGA
Škrabka Brisk 
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová nerez oceľ 18/10
 · pohyblivá časť sa prispôsobí tvaru
 · vhodná do umývačky riadu

11.7x17 cm (Ø x v) 15.2x21 cm (Ø x v) 24 cm (v) 28x20.5x26 cm (d x š x v)
1000 ml 2000 ml 3000 ml 5000 ml
10077756 10081555 10077757 30109469
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,05 € 8,68 € 9,89 € 12,42 €

VEGA
Odmerné poháre Canny 
 · materiál: potravinársky polypropylén
 · mliečna priehľadnosť s obojstrannou stupnicou
 · ergonomická rúčka
 · odolná voči teplote do +140 °C
 · vhodný do umývačky riadu

Odolné voči vysokým teplotám

Hliníková liatina

Odolné voči 
vysokým teplotám

Odmerný pohár 
Canny 
ks od

505

Škrabka 
Brisk  
ks iba

879

Univerzálna pinzeta
Valeria 
ks iba

989

NovinkaNovinka
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VEGA
Doska na krájanie Hakanta 
 · materiál: masívne dubové drevo
 · leží pevne na každej doske, bez šmýkania
 · obojstranne použiteľná, s praktickou ryhou na jednej strane
 · dostupná v 3 veľkostiach

40x30x5 cm  
(d x š x v)

50x30x5 cm  
(d x š x v)

60x40x5 cm  
(d x š x v)

10040116 10040117 10040128
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
49,49 € 71,49 € 109,99 €

S praktickou odtokovou ryhou

VEGA
Hoblík Rapid 
 · materiál: kvalitná umelá hmota PE (polyetylén) 500
 · postará sa o hygienické dosky na krájanie
 · zvyšuje životnosť vašich dosiek na krájanie
 · s vymeniteľnou čepeľou

Hoblík Náhradná čepeľ
17.5x7x10 cm (d x š x v) 6.3x2x0.6 cm (d x š x v)
10049675 10049674
ks/bal. 1 ks/bal. 1
49,49 € 25,29 €

Doska na krájanie S
modrá hnedá žltá zelená biela červená
40x30x2 cm 
(d x š x v)

40x30x2 cm 
(d x š x v)

40x30x2 cm 
(d x š x v)

40x30x2 cm 
(d x š x v)

40x30x2 cm 
(d x š x v)

40x30x2 cm 
(d x š x v)

10049847 10049850 10049853 10049856 10049862 10049859
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 25,29 € 25,29 € 25,29 € 25,29 € 25,29 €

VEGA
Dosky na krájanie Separa 
 · materiál: umelá hmota PE (polyetylén) 500
 · šetrné k nožom
 · vhodné do umývačky riadu
 · bez nožičiek

HACCP

Doska na krájanie M
modrá hnedá žltá zelená biela červená
50x30x2 cm 
(d x š x v)

50x30x2 cm 
(d x š x v)

50x30x2 cm 
(d x š x v)

50x30x2 cm 
(d x š x v)

50x30x2 cm 
(d x š x v)

50x30x2 cm 
(d x š x v)

10049849 10049852 10049855 10049858 10049864 10049861
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
34,09 € 34,09 € 34,09 € 34,09 € 34,09 € 34,09 €

Doska na krájanie L
modrá hnedá žltá zelená biela červená
60x40x2 cm 
(d x š x v)

60x40x2 cm 
(d x š x v)

60x40x2 cm 
(d x š x v)

60x40x2 cm 
(d x š x v)

60x40x2 cm 
(d x š x v)

60x40x2 cm 
(d x š x v)

10049848 10049851 10049854 10049857 10049863 10049860
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
47,29 € 47,29 € 47,29 € 47,29 € 43,99 € 47,29 €

VEGA
Dosky na krájanie s ryhou  
 · materiál: umelá hmota PE (polyetylén) 500
 · šetrné k nožom, vhodné do umývačky riadu
 · s praktickou ryhou

VEGA
Stojan na dosky Tonka 
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · pre 6 dosiek na krájanie do hrúbky 3.5 cm
 · pre 8 dosiek na krájanie do hrúbky 2.5 cm

Stojan pre 6 dosiek
27x29x29 cm (d x š x v)
10049772
ks/bal. 1
29,69 €

Stojan pre 8 dosiek
27x29x29 cm (d x š x v)
10049653
ks/bal. 1
29,69 €

šedá šedá šedá
30x20x2 cm 
(d x š x v)

35x23.6x1.2 cm 
(d x š x v)

50x30x2 cm 
(d x š x v)

30025815 30025812 30025816
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 25,29 € 38,49 €

S praktickou odtokovou ryhou

HACCP

biela
40x30x2 cm (d x š x v)
10051007
ks/bal. 1
28,59 €

Doska na krájanie 
Separa  

ks od

2529

Doska na krájanie  
Hakanta

ks od

49,

49

Kuchársky nôž Special str. 423
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VEGA
Profi magnetická lišta
 · materiál: hliník s akrylovou vnútornou plochou
 · pre miesto šetriace a hygienické uloženie nožov
 · silný magnet
 · doručíme vrátane upevňovacieho materiálu, bez nožov

45.5x5.5x1.5 cm (d x š x v)
10022495
ks/bal. 1
38,49 €

VEGA
Brúska na nože Arrone 
 · materiál: nehrdzavejúca oceľ a umelá hmota (polypropylén)
 · pre oceľové a keramické nože
 · s ergonomickým držadlom
 · možné hrubé aj jemné brúsenie
 · bezpečné brúsenie vďaka integrovanému podstavcu s 
gumovými nožičkami
 · omývateľná vlhkou handričkou

20x6x8 cm (d x š x v)
30051096
ks/bal. 1
25,29 €

Microplane
Strúhadlo Premium
 · materiál strúhadlo: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · materiál rúčka: guma s povrchom soft touch, ergonomicky 
tvarovaná
 · vhodné na tvrdé syry, muškátový oriešok, zázvor a cesnak
 · čepele s ostrosťou noža
 · vhodné do umývačky riadu
 · dodávame s ochranným obalom

32x3.5 cm (d x š)
10081496
ks/bal. 1
20,89 €

VEGA
Mandolína Almone 
 · materiál: oceľ a umelá hmota (polypropylén)
 · s integrovanými, ultra ostrými nožmi z kvalitnej kovanej ocele a pohyblivou doskou pre rýchle rezanie
 · protišmykové gumové nožičky a držiak na zvyšky
 · multifunkčné násadky: krúžky (1–8 mm), paličky (8x8 mm), julienne prúžky (6 a 8 mm), kocky (6 a 8 mm) a 
kosoštvorce
 · jednoduchá manipulácia vďaka otočným kolieskam, vrátane návodu na obsluhu
 · vhodná pre styk s potravinami, nehrdzavejúca a omývateľná vlhkou handričkou

42.5x15.7x21 cm (d x š x v)
30046226
ks/bal. 1
71,49 €

Microplane
4-hranné strúhadlo Microplane 
 · materiál strúhadlo: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · materiál rúčka: guma s povrchom soft touch, ergonomicky 
tvarovaná
 · jemné strúhadlo je vhodné na citrusy a čokoládu; stredné 
strúhadlo je vhodné na syr, jablká, chilli a cibuľu; veľmi hrubé 
strúhadlo je vhodné na uhorky, syr, zemiaky a mrkvu; hoblík 
je vhodný na uhorky a mrkvu
 · protišmyková rúčka a nožičky
 · jemné strúhadlo je možné vybrať a ľahko vyčistiť
 · čepele s ostrosťou noža
 · vhodné do umývačky riadu

12.3x8x26 cm (d x š x v)
10081527
ks/bal. 1
50,59 €

Strúhadlo
Premium  

ks iba

2089

Mandolína  
Almone

ks iba

7149

Profi magnetická lišta 
 ks iba

38,

49

Strúhadlo 
Microplane 

ks iba

5059

Protišmykové
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VEGA
Kuchárske nože Special 
 · materiál: molybdén-vanádium-oceľ, špeciálne tvrdená a odolná voči korózii
 · kované čepele s perfektným rezom
 · ergonomická rúčka z umelej hmoty bez nitovania a drážok pasuje pohodlne do ruky a 
umožňuje komfortnú manipuláciu
 · zaoblený okraj čepele a rúčky redukuje nebezpečenstvo porezania
 · hygienické čistenie vďaka rúčke bez špár

Špikovací nôž
19.2 cm (d)
10022380
ks/bal. 1
35,19 €

Lúpací nôž
17.2 cm (d)
10022381
ks/bal. 1
32,99 €

Santoku nôž
28.5 cm (d)
10022383
ks/bal. 1
60,49 €

Kuchársky nôž
33.5 cm (d) 38.5 cm (d)
10022377 10022378
ks/bal. 1 ks/bal. 1
65,99 € 76,99 €

Univerzálny nôž
27.5 cm (d)
10022379
ks/bal. 1
43,99 €

Nôž na chlieb
33.5 cm (d)
10022384
ks/bal. 1
60,49 €

VEGA
Kuchárske nože Messina 
 · materiál: molybdén-vanádium-oceľ, odolná voči korózii
 · razená čepeľ s dlhodobou ostrosťou
 · ergonomicky tvarovaná rúčka z protišmykovej umelej hmoty
 · absolútne hygienické a jednoduché na čistenie

Nôž na šunku
43.4 cm (d)
10006497
ks/bal. 1
25,29 €

Ocieľka s ochranou prstov
31 cm (d)
10022782
ks/bal. 1
31,89 €

Viacúčelový nôž
22.5 cm (d) 28.5 cm (d)
10022775 10022776
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,89 € 10,99 €

Nôž na tortu
43.5 cm (d)
10006500
ks/bal. 1
27,49 €

Lúpací nôž
17.5 cm (d)
10022772
ks/bal. 1
5,49 €

Vykosťovací nôž
28.5 cm (d)
10022777
ks/bal. 1
10,22 €

Nôž na chlieb
33.5 cm (d)
10022779
ks/bal. 1
14,29 €

Nôž na mäso
38 cm (d)
10022778
ks/bal. 1
23,09 €

Špikovací nôž
21.5 cm (d)
10022774
ks/bal. 1
6,59 €

Škrabka
16.1 cm (d)
10006495
ks/bal. 1
4,39 €

Kuchársky nôž
33 cm (d) 38 cm (d)
10022770 10022771
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 24,19 €

Nôž na zeleninu
19.5 cm (d)
10022773
ks/bal. 1
6,04 €

Vidlica na mäso
31.5 cm (d)
10022781
ks/bal. 1
7,69 €

Nože neumývajte v umývačke riadu. Tep-
lotné rozdiely a trenie s inými materiálmi 
poškodzuje čepeľ. Po každom použití 
umývajte nože teplou vodou jemnou hub-
kou a ak je to potrebné, pH-neutrálnym
umývacím prostriedkom.

Starostlivosť          
o nože

Kuchársky nôž 
Special

ks od

3299

Univerzálna pinzeta Valeria str. 420
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VEGA
Silikónový dierovaný plech GN 1/1
 · materiál: hliník so silikónovou úpravou
 · veľkosť GN 1/1, 3 mm dierovanie
 · hrúbka materiálu 1.5mm
 · nepriľnavý povrch
 · dlhá životnosť
 · použiteľný do + 260°C

53x32.5x1 cm (d x š x v)
30109452
ks/bal. 1
25,29 €

Praktická GN veľkosť

S povrchovou úpravou

VEGA
Plechy GN 1/1 Tyneck 
 · materiál: hliník s termoplastickou TYNECK úpravou
 · GN 1/1
 · veľmi dlhá životnosť
 · odolné voči zásadám
 · vysoko nepriľnavý povrch
 · veľmi odolný povrch
 · odolné voči škrabancom (pri bežnom používaní)
 · hrúbka materiálu 1.5mm
 · hmotnosť plechu 570g, dierovaného plechu 740g
 · dierovanie 3mm
 · použiteľné pri teplotách do + 260°C

Plech
53x32.5x1 cm (d x š x v)
30109406
ks/bal. 1
38,49 €

Praktická GN veľkosť

VEGA
Gastro rukavica silikónová
 · materiál: silikón s bavlnenou podšívkou
 · pre pravákov i ľavákov
 · zosilnený priestor medzi palcom a prstami
 · vodotesná
 · flexibilný materiál
 · použiteľná pri teplote do + 250 °C / max. 15 sec.
 · ručné čistenie pri teplote max. 30 – 40°C
 · certifikovaná ako ochranný prostriedok EN 407:2004-09(D) 
GS-PS-01:2018

38x15 cm (d x š)
30109582
ks/bal. 1
16,49 €

VEGA
Ochranné rukavice Secure 
 · materiál: hovädzia koža
 · koncipované pre styk s horúcimi predmetmi do +350 °C
 · dlhotrvácne
 · troj-prstová forma umožňuje jednoduchšiu manipuláciu a 
pevnejší úchop
 · dĺžka: 36 cm, manžeta 15 cm pre ochranu predlaktia
 · rukavice kategórie 3
 · normy: EN 388-4234, EN 407-4332XX, CE 0321

36 cm (d)
10007952
ks/bal. 1
27,49 €

Pasuje na obe ruky

VEGA
Plech na pečenie GN 1/1 Dough 
 · materiál: nerez oceľ
 · hrúbka materiálu: 1 mm
 · jednoduché čistenie, vhodný do umývačky riadu
 · GN veľkosť 1/1

53x32.5x1 cm (d x š x v)
10008570
ks/bal. 1
31,89 €

VEGA
Plechy na pečenie Pepper 
 · materiál: modrá oceľ
 · pevné vyhotovenie (hrúbka materiálu: 0,8 mm)
 · s vyvýšeným okrajom
 · nevhodné do umývačky riadu - dodržiavajte návod na 
údržbu
 · stále do teploty 220 °C

Plech hranatý
60x40x3 cm (d x š x v)
10040294
ks/bal. 1
18,69 €

Plech okrúhly
2.5x28 cm (v x Ø) 2.5x30 cm (v x Ø) 2.5x32 cm (v x Ø)
10040288 10040289 10040290
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,05 € 5,49 € 6,26 €

Dierovaný plech
53x32.5x1 cm (d x š x v)
30109407
ks/bal. 1
38,49 €

VEGA
Kuchynská mriežka GN 1/1 Apace 
 · materiál: nerez oceľ 18/8
 · stabilné a trvácne bez deformácie
 · vhodná do umývačky riadu
 · veľkosť GN 1/1
 · 2 vzpery, 20 priečok s odstupom 13 mm

53x32.5x0.5 cm (d x š x v)
10008545
ks/bal. 1
18,69 €

VEGA
Krájač na pizzu Maxi 
 · materiál čepele: oceľ
 · ergonomická rúčka z čierneho polypropylénu
 · extra veľký priemer

12.5x25.5 cm (Ø x d)
30109438
ks/bal. 1
10,99 €

Praktická 
GN veľkosť

Praktická 
GN veľkosť

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Plech na pečenie 
Dough
ks iba

3189

Kuchynská mriežka  
Apace
ks iba

1869

Plech na pečenie  
ks od

505

Krájač na pizzu  
Maxi
ks iba

1099

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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VEGA
Kuchynské misky Merge 
 · materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/5, pevné prevedenie (hrúbka materiálu 0.7 mm)
 · okrúhle, stohovateľné, vysoký tvar vhodný na šľahanie
 · vonkajšia stena leštená, vnútorná satinovaná
 · vhodné do umývačky riadu

18x7.5 cm (Ø x v) 26x11.5 cm (Ø x v) 30x13.5 cm (Ø x v) 36x15 cm (Ø x v)
750 ml 3000 ml 5000 ml 8000 ml
20070461 10029997 10029998 10029999
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,92 € 15,39 € 18,69 € 25,29 €

VEGA
Kuchynské misky Integra 
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 14/1
 · hrúbka materiálu: 0.7 mm
 · stohovateľné
 · kónický tvar s lemovaným okrajom
 · vhodné do umývačky riadu

24x11 cm (Ø x v) 28x12 cm (Ø x v) 34x15 cm (Ø x v)
3000 ml 5000 ml 9000 ml
10022553 10022554 10022556
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,95 € 20,89 € 28,59 €

ADE
Digitálne kuchynské váhy KE 863 
 · materiál plochy na váženie: bezpečnostné sklo
 · s veľkým LCD displejom
 · jednoduchá obsluha pomocou tlačítok
 · TARA funkcia
 · jednotky: g, lb.oz, fl.oz, ml
 · ukazovateľ preťaženia
 · údaje o stave batérie
 · automatické vypínanie

23x15x1.2 cm (d x š x v)
10045012
ks/bal. 1
34,09 €

Automatické vypínanie

ADE
Digitálne presné kuchynské váhy PFA 
 · materiál: umelá hmota, plocha na váženie z nerez ocele pre 
jednoduché čistenie
 · TARA funkcia
 · malá spotreba energie vďaka automatickému vypínaniu
 · batérie sú súčasťou balenia
 · dodávame v ochrannom obale

26x19x7.8 cm (d x š x v)
10006503
ks/bal. 1
196,90 €

Gastroback
Mechanické kuchynské váhy Classic 
 · materiál: leštená nerez oceľ 18/10
 · odnímateľná miska (Ø 20 cm)
 · veľký displej
 · nastaviteľná TARA
 · max. meracia hmotnosť 2 kg s odchýlkou 10 g

15x10x21 cm (d x š x v)
10006463
ks/bal. 1
50,59 €

Automatické vypínanie

VEGA
Misky White
 · materiál: polypropylén
 · farba prírodná-biela
 · hygienické a odolné
 · stohovateľné
 · vhodné do mikrovlnnej rúry

19x7.9 cm  
(Ø x v)

24x11.5 cm  
(Ø x v)

28x13.5 cm  
(Ø x v)

32.5x14.7 cm  
(Ø x v)

36x16.5 cm  
(Ø x v)

40x18.5 cm  
(Ø x v)

1000 ml 2500 ml 4500 ml 6000 ml 9000 ml 13000 ml
30109421 30109418 30109416 30109419 30109420 30109417
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,39 € 6,26 € 7,25 € 9,89 € 12,42 € 16,16 €

VEGA
Vrchnáky na misky White
 · materiál: polypropylén
 · vrchnáky pasujú k miskám White
 · hygienické a odolné
 · vhodné do mikrovlnnej rúry

19 cm (Ø) 24 cm (Ø) 28 cm (Ø) 32.5 cm (Ø) 36 cm (Ø) 40 cm (Ø)
30109413 30109412 30109408 30109414 30109410 30109415
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
2,19 € 3,84 € 4,39 € 6,04 € 9,89 € 10,99 €

VEGA
Sitko Dust
 · materiál: oceľ
 · so stupnicou 125 g a 250 g
 · na posypanie koláčov a pečiva alebo 
na pomúčenie pracovných plôch

10x9.5 cm (Ø x v)
30109445
ks/bal. 1
10,99 €

VEGA
Krájač cesta Ruckzuck
 · materiál: nehrdzavejúca oceľ
 · s 5 hladkými kolieskami
 · veľmi stabilné prevedenie
 · šírka krájania max. 125 mm
 · priemer kolieska 55 mm

25x5x6 cm (d x š x v)
30109446
ks/bal. 1
76,99 €

Miska  
White
ks od

439

Sitko  
ks iba

1099

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Utierka poloľanová Utierka ľanová
50x70 cm (š x d) 50x70 cm (š x d)
115837 100653
ks/bal. 10 ks/bal. 10
balenie 26,30 € balenie 37,30 €
2,63 € 3,73 €

101401
ks/bal. 4
balenie 22,40 €
5,60 €

122181
ks/bal. 10
balenie 16,40 €
1,64 €

ERWIN M.
Utierky Prag
Utierky s veľmi obľúbeným károvaným vzorom. Trvácne farby, pevné a dlhotrvácne. Utierky 
v poloľanovej kvalite sú vhodné na riady a príbory. Ľanové utierky sú ideálne na pulírovanie 
pohárov, nezanechávajú žmolky.
Poloľanová kvalita: 58 % bavlna, 42 % ľan. Hmotnosť cca. 165 g/m². 
Ľanová kvalita: 100 % ľan. Hmotnosť cca. 160 g/m².
Farba: modrá, červená, čierna

ERWIN M.
Utierky Gloss ľanové
Utierky v najvyššej kvalite s pekným dizajnom. Čistý ľan je prvou voľbou pri pulírovaní príborov
alebo pohárov. Vďaka dlhým ľanovým vláknam prakticky nezanechávajú chlpy. Vo viacerých 
farbách.
100 % ľan. Hmotnosť cca. 200 g/m².
Farba:  modrá, hnedá, šedá, prírodná/modrá, prírodná/hnedá, prírodná/šedá
50x70 cm (š x d)

Utierka bavlnená Utierka poloľanová
46x90 cm (š x d) 50x100 cm (š x d)
100836 110470
ks/bal. 10 ks/bal. 10
balenie 25,20 € balenie 40,60 €
2,52 € 4,06 €

ERWIN M.
Utierky London
Pevné robustné utierky pre vašu kuchyňu. V dvoch rôznych kvalitách.
Bavlnená kvalita: 100 % bavlna. Hmotnosť cca. 195 g/m².  
Poloľanová kvalita: 52 % bavlna, 48 % ľan. Hmotnosť cca. 225 g/m².
Farba: antracitová, modrá, prírodná, červená

červená antracitová

prírodná

modrá

červená

Utierka  
Rügen
ks iba

164

Utierka  
Prag
ks od

263

Utierka  
London

ks od

252

Robustné a dlhotrvácne utierky 
v dvoch rôznych materiáloch

Kvalitné a trvácne 
ľanové utierky

Robustné a dlhotrvácne, ideálne 
pre každodenné používanie

PULSIVA
Utierky Rügen
Robustné utierky, všestranne použiteľné. Dostupné v dvoch farebných kombináciách, aby ste 
ich vedeli rozdeliť do rôznych oddelení. Vhodné aj do sušičky.
100% bavlna. Hmotnosť cca. 175 g/m²
 Farba:  biela/modrá, biela/červená
50x70 cm (š x d)
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100837
ks/bal. 10
balenie 14,20 €
1,42 €

Balenie utierok 
5x biela

Balenie utierok 
3x biela, 2x modrá/biela károvaná

50x90 cm (š x d) 50x90 cm (š x d)
100841 121667
ks/bal. 5 ks/bal. 5
balenie 16,45 € balenie 16,45 €
3,29 € 3,29 €

ERWIN M.
Utierky Tübingen
Ideálne univerzálne utierky! V obľúbenej voštinovej štruktúre a výbornej kvalite. Možná výšivka 
loga. Ušetrite vďaka výhodnému baleniu!
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 235 g/m²
Farba: biela, biela/modrá

100838
ks/bal. 10
balenie 9,80 €
0,98 €

115838
ks/bal. 10
balenie 26,30 €
2,63 €

ERWIN M.
Utierky Hettlingen
Za super cenu! Klasické kárované utierky v dlhotrvácnej kvalite. Balenie obsahuje rôzne farby a 
vzory.
100% bavlna. Hmotnosť cca. 165 g/m²
Farba: viacfarebná
50x70 cm (š x d)

ERWIN M.
Utierky Linz poloľanové
Extrémne dlhotrvácne utierky v károvanom dizajne z kombinácie bavlny a ľanu. Bez 
zanechávania chlpov. Dobre sajú vlhkosť a sú príjemné na dotyk. Vhodné aj na pulírovanie 
príborov a pohárov.
58 % bavlna, 42 % ľan. Hmotnosť cca. 225 g/m²
Farba: modrá, červená
50x70 cm (š x d)

modrá/červená

modrá

viacfarebná

Utierka  
Hettlingen

ks iba

098

Utierka  
Bremen

ks iba

142

Utierka  
Linz

ks iba

263

Utierka  
Tübingen

ks iba

329

Viac utierok nájdete na
www.palazzo.sk

biela
biela/

modrá

ERWIN M.
Utierky Bremen bavlnené
Dlhotrvácne, husto tkané a savé. V 10 ks balení obsahujúcom 5 červených a 5 modrých utierok.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 220 g/m²
 Farba: modrá/červená
50x70 cm (š x d)
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89x54x93 cm (š x h x v)
počet políc: 3 ks
odstup medzi policami: 27 cm
maximálna nosnosť: 120 kg
10081068
ks/bal. 1
130,90 €

VEGA
Servírovací vozík Elementary 3BM
 · materiál: chrómovaná oceľ 18/0
 · doručíme rozložený, jednoduchá montáž
 · so 4 kolieskami, 2 z nich majú brzdy
 · max. nosnosť 1 police 40 kg
 · veľkosť police 83x50.5 cm (š x h)

S brzdami

Jednoduchá montáž

VEGA
Servírovací vozík Serve 
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · stabilné trubice (Ø 2,5 cm)
 · police sú opatrené ochrannou fóliou
 · 4 kolieska odolné voči korózii, 2 z nich s brzd. systémom
 · max. nosnosť 1 police 80 kg
 · veľkosť police 10010454 + 10010455: 80x51 cm (š x h)
 · veľkosť police 10010457 + 10010458: 100.5x50.5 cm (š x h)
 · nádobu na príbor a odpad z chróm-niklovej nerez ocele 18/10 s 
možnosťou zavesenia si objednajte tiež

83x53x93.3 cm (š x h x v)
 počet políc: 2 ks
odstup medzi policami: 57 cm
 maximálna nosnosť: 160 kg
10010454
ks/bal. 1
262,90 €

83x53x93.3 cm (š x h x v)
 počet políc: 3 ks
odstup medzi policami: 28 cm
 maximálna nosnosť: 200 kg
10010455
ks/bal. 1
306,90 €

103x53x94.5 cm (š x h x v)
 počet políc: 2 ks
odstup medzi policami: 57 cm
 maximálna nosnosť: 160 kg
10010457
ks/bal. 1
438,90 €

103x53x94.5 cm (š x h x v)
 počet políc: 3 ks
odstup medzi policami: 27 cm
 maximálna nosnosť: 200 kg
10010458
ks/bal. 1
537,90 €

Nádoba na príbory pre 
servírovací vozík
32.5x15x17.6 cm (š x h x v)
10010721
ks/bal. 1
49,49 €

Nádoba na odpad pre 
servírovací vozík
20x42x25 cm (š x h x v)
10010728
ks/bal. 1
109,99 €

VEGA
Servírovací vozík Senior 
 · 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 gumové 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
 · veľkosť police 87x51 cm (š x h)
 · max. nosnosť 1 police 40 kg

104.5x51x96 cm (š x h x v)
 počet políc: 3 ks
odstup medzi policami: 30 cm
 maximálna nosnosť: 120 kg
10008214
ks/bal. 1
152,90 €

S brzdami

Jednoduchá montáž

S brzdami S brzdami

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Servírovací vozík  
Elementary

ks iba

13090

Servírovací vozík  
Serve
ks od

26290
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VEGA
Odkladací vozík Gorgone
 · materiál: laminát, nehrdzavejúca oceľ a plast, vodu odpudivý!
 · odkladací vozík s miestom pre 14 podnosov, odstup medzi podnosmi: 11 cm
 · doručíme zmontovaný
 · s nastaviteľnou stredovou tyčou: šírku prispôsobíte vašim podnosom (26 až 40 cm)
 · 3 držiaky na fľaše: do jedného držadla dáte až 8 0,5l fliaš
 · separácia nápojov a zvyškov jedla
 · s kolieskami, dve z nich sú otočné a majú brzdy
 · použiteľný z oboch strán (iba bez zadnej steny)
 · zadnú stenu si môžete objednať zvlášť

Odkladací vozík
70.5x55x188 cm (š x h x v)
30051415
ks/bal. 1
1318,90 €

Zadná stena k vozíku
67x1x166.4 cm (š x h x v)
30051723
ks/bal. 1
218,90 €

S brzdami

Odkladací vozík  
Gorgone

ks iba

131890

ODKLADACÍ VOZÍK
       v kvalitnom prevedení

Držadlá až na 8 fliaš

 Kvalitné a stabilné držanie 
odložených podnosov

Nastaviteľná stredová 
tyč pre umiestnenie 
podnosov v rôznej
šírke

Kvalitný laminátový kryt,
odolný voči škrabancom 
a ľahko udržiavateľný

S 3 držiakmi na fľaše, až
pre 8 0,5 l fliaš

Odkladacie lišty pre 
podnosy z kvalitnej 
ocele

Kvalitné kolieska s jed-
noduchým ovládaním,
s 2 brzdami
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Gastro nádoba GN 2/1

65x53 cm (d x š)
20 cm
55.5 l
30025734
ks/bal. 1
62,69 €

Gastro nádoby Trigno 
 · materiál: Tritan (copolyester) transparentný, vhodný 
pre styk s potravinami
 · extrémne odolné, stabilné a stohovateľné
 · použiteľné pri teplotách-40° C až +90° C
 · s objemovou stupnicou
 · bez bisfenolu A
 · vrchnák a odkvapkávaciu podložku si objednajte tiež
 · vhodné do umývačky riadu

GN vrchnák Trigno

GN 2/1 GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
30025758 30025764 30025709 30025725 30025770 30025712 30025729
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
36,29 € 13,63 € 7,47 € 5,49 € 4,39 € 3,84 € 2,52 €

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
30025735 30025742 30025746 30025752 30025757 30025765
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,42 € 6,92 € 5,05 € 4,39 € 3,07 € 2,52 €

GN odkvapkávacia podložka Trigno 

GN 2/1 GN 1/1 GN 1/2
30025786 30025769 30025777
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,79 € 8,13 € 4,39 €

Gastro nádoba GN 1/1
53x32.5 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
9 l 13.3 l 20 l 26.4 l
30025740 30025739 30025738 30025741
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,58 € 23,09 € 27,49 € 31,89 €

Gastro nádoba GN 1/2
32.5x26.5 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
4 l 6.1 l 9 l 11.9 l
30025781 30025780 30025779 30025778
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,00 € 11,21 € 13,63 € 16,16 €

Gastro nádoba GN 1/3
32.5x17.5 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm 15 cm
2.5 l 3.8 l 5.5 l
30025749 30025748 30025747
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,13 € 8,68 € 10,55 €

Gastro nádoba GN 1/6
17.6x16.2 cm (d x š)

10 cm 15 cm
1.6 l 2.3 l
30025785 30025784
ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,05 € 6,92 €

Gastro nádoba GN 1/9
17.6x10.8 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm
0.6 l 0.9 l
30025782 30025783
ks/bal. 1 ks/bal. 1
2,74 € 3,84 €

Gastro nádoba GN 1/4
26.4x16.2 cm (d x š)

6.5 cm 15 cm
1.5 l 3.8 l
30025753 30025754
ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,92 € 9,34 €

GN 1/3 GN 1/6
30025715 30025720
ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,07 € 2,52 €

GN vrchnák Trigno vzduchotesný

GASTRO NÁDOBY
extrémne odolné

Bez obsahu 
bisfenolu A
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AGastro nádoba bez rúčky GN 1/1
53x32.5 cm (d x š)

Gastro nádoba s rúčkou GN 1/1
53x32.5 cm (d x š)

Gastro nádoba dierovaná GN 1/1
53x32.5 cm (d x š)

Gastro nádoba bez rúčky GN 1/2
32.5x26.5 cm (d x š)

Gastro nádoba s rúčkou GN 1/2
32.5x26.5 cm (d x š)

Gastro nádoba dierovaná GN 1/2
32.5x26.5 cm (d x š)

4 cm 6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
2.4 l 3.9 l 6 l 10.8 l 11.9 l
10081523 10081631 10081634 10081637 10081642
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,55 € 11,21 € 14,29 € 19,79 € 25,29 €

10 cm 15 cm 20 cm
7.2 l 10.8 l 14.4 l
10080730 10080737 10080743
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,79 € 25,29 € 31,89 €

6.5 cm 10 cm
4 l 6.1 l
10080761 10080765
ks/bal. 1 ks/bal. 1
19,79 € 21,11 €

Gastro nádoba bez rúčky GN 1/3
32.5x17.6 cm (d x š)

Gastro nádoba bez rúčky GN 1/6
17.6x16.2 cm (d x š)

Gastro nádoba s rúčkou GN 1/3
32.5x17.5 cm (d x š)

4 cm 6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
1.5 l 2.4 l 3.6 l 5.5 l 7.3 l
10081646 10081632 10081635 10081638 10081643
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,68 € 10,00 € 12,42 € 16,16 € 21,11 €

10 cm 15 cm 20 cm
1.6 l 2.3 l 3 l
10081651 10081640 10081645
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,68 € 12,42 € 17,37 €

10 cm 15 cm 20 cm
4.5 l 6.8 l 9 l
10080731 10080738 10080744
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,58 € 24,19 € 27,49 €

Gastro nádoba bez rúčky GN 2/3
35.4x32.5 cm (d x š)

Gastro nádoba bez rúčky GN 1/4
26.5x16.2 cm (d x š)

Gastro nádoba s rúčkou 1/6
17.5x16 cm (d x š)

4 cm 10 cm 15 cm
3.2 l 8.6 l 13.3 l
10081672 10081667 10081668
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,39 € 20,89 € 27,49 €

4 cm 10 cm 15 cm 20 cm
1 l 2.6 l 3.9 l 5.1 l
10081647 10081650 10081639 10081644
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,68 € 10,00 € 14,95 € 21,11 €

15 cm 20 cm
3.2 l 4.3 l
10080740 10080746
ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,58 € 25,29 €

Gastro nádoba bez rúčky GN 1/9
17.6x10.8 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm
0.5 l 0.8 l
10081665 10081666
ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,49 € 8,68 €

6.5 cm 10 cm 15 cm
1.7 l 2.6 l 3.9 l
30032942 30032943 30032944
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,95 € 18,58 € 24,19 €

Gastro nádoba bez rúčky GN 2/8
32.5x13.2 cm (d x š)

Gastro nádoba bez rúčky GN 2/1
64.5x53 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm
18 l 30 l
10080522 10080523
ks/bal. 1 ks/bal. 1
46,19 € 57,19 €

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6
10006386 10006387 10006388 10006389 10006390
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,63 € 9,89 € 6,26 € 5,05 € 3,84 €

GN odkvapkávacia podložka Premium GN deliaca lišta

32.5 cm 53 cm
10081670 10081671
ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,84 € 4,94 €

Gastro nádoba dierovanáGastro nádoba s rúčkou

Gastro nádoby Premium 
 · materiál: nehrdzavejúca oceľ 18/10
 · hrúbka materiálu: 0.8 mm
 · s praktickými výstupkami pre ľahšie rozdeľovanie do seba 
uskladnených nádob
 · univerzálne použitie
 · v klasickom prevedení, dierované i s držadlom
 · vhodné do umývačky riadu

2 cm 4 cm 6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
2.5 l 5 l 9 l 14 l 21 l 27.8 l
10081655 10081656 10081630 10081633 10081636 10081641
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,16 € 17,37 € 18,58 € 23,09 € 28,59 € 39,59 €

6.5 cm 10 cm 20 cm
9.8 l 15 l 30 l
10080724 10080728 10080742
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 27,49 € 43,99 €

6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
8.8 l 13.7 l 20 l 27.8 l
10080759 10080763 10080767 10080771
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 34,09 € 43,99 € 56,09 €

Gastro nádoba  
Premium

ks od

549

GN vrchnák Premium bez výrezu

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 2/8 GN 1/9
10081600 10081669 10081601 10081602 10081603 10081604 30032956 10081605
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,95 € 13,63 € 8,68 € 6,92 € 6,26 € 4,39 € 8,13 € 3,84 €

GN vrchnák  Premium s výrezom pre rúčku

GN 1/1 GN 1/2
10080748 10080750
ks/bal. 1 ks/bal. 1
16,16 € 11,21 €

GN vrchnák Premium s výrezom pre naberačku

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6
10081657 10081606 10081607 10081608 10081609
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,94 € 9,78 € 7,69 € 7,25 € 5,93 €

GN vrchnák Premium so silikónovým tesnením

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3
10080781 10080783 10080784
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
46,19 € 34,09 € 25,29 €

Výstupky pre 
stohovanie
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BPA
BISPHENOL-A

0%

Telefón +421 2 20 70 70 70

Nádoba GN 1/1
53x32.5 cm (d x š)

10 cm 15 cm 20 cm
13 l 19.5 l 26 l
10010374 10010375 10010376
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 16,49 € 20,89 €

GN nádoby Risa 
 · materiál: transparentný, potravinársky polypropylén
 · s odmerkou na vonkajšej strane
 · stabilné a odolné
 · vhodné do umývačky a do mikrovlnnej rúry
 · použiteľné pri teplotách -40° C až +95° C
 · bez vrchnákov a odkvapkávacej podložky, 
potrebné doobjednať zvlášť
 · bez bisfenolu A

Nádoba GN 1/2
32.5x26.5 cm (d x š)

10 cm 15 cm 20 cm
5.9 l 8.9 l 11.8 l
10010378 10010379 10010398
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,13 € 9,89 € 11,87 €

Nádoba GN 1/3
32.5x17.6 cm (d x š)

10 cm 15 cm
3.5 l 5.3 l
10010400 10010401
ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,26 € 8,13 €

Nádoba GN 1/4
26.5x16.2 cm (d x š)

10 cm 15 cm
2.5 l 3.7 l
10010402 10010403
ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,49 € 6,92 €

Nádoba GN 1/6
17.6x16.2 cm (d x š)

10 cm 15 cm
1.5 l 2.2 l
10010404 10010405
ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,39 € 5,05 €

Nádoba GN 1/9
17.6x10.8 cm (d x š)

10 cm
0.8 l
10010409
ks/bal. 1
3,29 €

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
10010418 10010430 10010431 10010433 10010434 10010435
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,00 € 6,26 € 5,60 € 3,84 € 3,07 € 2,74 €

GN vrchnák

GN nádoby Dena 
Cenovo výhodné a stabilné zásobné boxy z polypropylénu (nádoby) resp.
polyetylénu (vrchnáky). Vhodné pre styk s potravinami a odolné teplotám 
od –10 °C do +70 °C. Boxy sú normované a vhodné do umývačky riadu. 
Popisovateľné permanentnou fixkou pre potrebné informácie. Vrchnáky a 
nádoby môžete označiť podľa HACCP farebnými klipmi. Boxy dodávame s 
vzduchotesným vrchnákom a klipmi v 4 farbách.

Nádoba GN 1/1
53x32.5 cm (d x š)

10 cm 15 cm 20 cm
13 l 21 l 28 l
20070589 20070590 20070591
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 118,74 € balenie 126,66 € balenie 145,14 €
19,79 € 21,11 € 24,19 €

Nádoba GN 1/2
32.5x26.5 cm (d x š)

10 cm 15 cm 20 cm
6.5 l 10 l 12.5 l
20070586 20070587 20070588
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 67,26 € balenie 74,52 € balenie 96,96 €
11,21 € 12,42 € 16,16 €

Nádoba GN 1/3
32.5x17.6 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm 15 cm
2.5 l 4 l 6 l
20070583 20070584 20070585
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 48,78 € balenie 52,08 € balenie 60,00 €
8,13 € 8,68 € 10,00 €

Nádoba GN 1/4
26.5x16.2 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm 15 cm
1.8 l 2.8 l 4.3 l
20070580 20070581 20070582
ks/bal. 6 ks/bal. 6 ks/bal. 6
balenie 44,82 € balenie 44,82 € balenie 52,08 €
7,47 € 7,47 € 8,68 €

Nádoba GN 1/6
17.6x16.2 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm 15 cm
1.1 l 1.7 l 2.6 l
30003983 30003985 30003987
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 75,12 € balenie 89,64 € balenie 89,64 €
6,26 € 7,47 € 7,47 €

Nádoba GN 1/9
17.6x10.8 cm (d x š)

6.5 cm 10 cm 15 cm
0.6 l 1 l 1.5 l
30003986 30003984 30003982
ks/bal. 12 ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 46,08 € balenie 60,60 € balenie 75,12 €
3,84 € 5,05 € 6,26 €

čierna
10022323
ks/bal. 1
4,72 €

VEGA
Box na vajíčka 
 · materiál: potravinársky polyetylén
 · vrátane 8 podnosov na vajíčka
 · box možno naplniť max. 4 podnosmi (120 vajec)
 · vrátane vrchnáka
 · HACCP skladovanie vajec
 · s etiketou popísateľnou našou fixkou obj. číslo 10022323 – potrebné objednať zvlášť
 · použiteľný pri teplotách -40° C až +95° C
 · vhodný do umývačky riadu

HACCP

S vrchnákom

Box na vajíčka 2/3 GN
priehľadná
35.4x32.5x20 cm (d x š x h)
 19 l
10092548
ks/bal. 1
31,89 €

Náhradný podnos
biela
29x29x4 cm (d x š x v)
10092565
ks/bal. 12
balenie 23,64 €
1,97 €

Odolné voči vysokým teplotám

Vhodné aj do mrazničky

HACCP

Fixka  
ks iba

472

VEGA
Fixka  
 · na popisovanie etikiet na plastových GN nádobách
 · permanentný atrament na vodnej báze
 · atrament sa zmyje v umývačke alebo pomocou mydla
 · hrúbka: 1 mm
 Farba: čierna

GN nádoba  
Dena
ks od

384

Box na vajíčka  
ks iba

3189
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Nádoba GN 1/3
32.5x17.6 cm (d x š)

VEGA
Regálový vozík  
 · materiál: nehrdzavejúca chróm-niklová oceľ 18/10
 · pre transport nádob a GN nádob veľkosti 1/1, 1/2, 1/3 a 2/3
 · štvorcové profily 25 x 25 mm, robustné prevedenie
 · vkladanie podnosov je možné z oboch strán, zabezpečenie proti prevráteniu podľa 
EN18867-2
 · 18 etáží s odstupom 7,5 cm
 · 4 kolieska, 2 z nich s brzdami
 · maximálna nosnosť: 90 kg

61.9x45.4x166.1 cm (d x š x v)
10007976
ks/bal. 1
493,90 €

Regálový vozík
ks iba

49390

VEGA
Profi regálový systém  
 · materiál: oceľ, špeciálne povrchovo upravená
 · odolný voči korózii a teplotám do -40 °C
 · nosnosť jednej police: 180 kg
 · výškovo nastaviteľné nožičky a police
 · regál doručíme kompletne rozložený
 · dá sa rozšíriť pomocou políc a spájacích elementov
 · 2 roky záruka

Profi regál so 4 policami
91x183x46 cm (š x v x h) 121x183x46 cm (š x v x h)
10081376 10081377
ks/bal. 1 ks/bal. 1
160,60 € 210,10 €

S-háky pre regálový systém
10081381
ks/bal. 1
3,62 €

Prídavné police pre regálový systém
91x3x46 cm (š x v x h) 121x3x46 cm (š x v x h)
10081378 10081379
ks/bal. 1 ks/bal. 1
35,19 € 41,79 €

Upevňovacie klipy
5 cm (d)
10093311
ks/bal. 4
balenie 8,76 €
2,19 €

Možná kombinácia:

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Profi regálový systém
ks od

16060

Regálový systém pre PROFÍKOV
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Ponúkané zásobníky na taniere môžete v boxoch priamo transportovať.
Možnosti uloženia

VEGA
Transportné boxy  
 · materiál transportný box, vrchnák, nádoba na príbory: umelá 
hmota (polypropylén)
 · materiál zásobník na taniere, zásobníky na taniere a šálky: 
kruhová oceľ, potiahnutá bielou umelou hmotou
 · vhodné na skladovanie, transport a párty servis
 · dodávame bez obsahu

Transportný box
40x30x32 cm (d x š x v) 60x40x32 cm (d x š x v)
10040418 10049787
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 32,99 €

Vrchnák 10040418
40x30 cm (d x š)
10044078
ks/bal. 1
10,77 €

Zásobník na príbory 
so 4 priehradkami
53x32.5x10 cm (d x š x v)
10089178
ks/bal. 1
8,79 €

Zásobník na taniere - pre 35 tanierov
16.6x29.5 cm 
(Ø x v)

18.3x29.5 cm 
(Ø x v)

21.5x29.5 cm 
(Ø x v)

24.5x29.5 cm 
(Ø x v)

27x29.5 cm 
(Ø x v)

32x27.8 cm 
(Ø x v)

max. Ø tanierov 
15 cm

max. Ø tanierov 
16.5 cm

max. Ø tanierov 
19.5 cm

max. Ø tanierov 
22 cm

max. Ø tanierov 
25 cm

max. Ø tanierov 
27.5 cm

10049633 10049634 10049635 10049636 10049637 10049781
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,39 € 16,49 € 17,59 € 18,69 € 19,79 € 21,99 €

Zásobník pre 20 
tanierov
29x21 cm (Ø x v)
max. Ø tanierov 27.5 cm
10049638
ks/bal. 1
18,69 €

2x zásobník na taniere
obj. číslo 10049637

Transportný box
obj. číslo 10049787,
vrchnák obj. číslo 
10044079.Transportný box obj. číslo 10040418, vrchnák obj. číslo 10044078.

2x zásobník na taniere
obj. číslo 10049633 alebo 
2x zásobník na taniere
obj. číslo 10049634

 1x zásobník na šálky
obj. číslo 10049631
a 1x na taniere
obj. číslo 10049633

1x zásobník na šálky
so 8 rúrkami
obj. číslo 10049639

1x zásobník na polievkové šálky
so 6 rúrkami
obj. číslo 10049632

Príklad uloženia

Vrchnák 10049787
60x40 cm (d x š)
10044079
ks/bal. 1
15,39 €

VEGA
Transportné boxy s vrchnákom
 · materiál: polypropylén
 · vrátane vrchnáka
 · pre stohovateľné nádoby, plechy, podnosy s veľkosťou 60x40 cm alebo 
pizza krabice
 · možnosť doplniť chladiaci element 10077399
 · možnosť doobjednať pasujúci vozík

68.5x48.5x26 cm (d x š x v) 68.5x48.5x36 cm (d x š x v)
(vnútorný) 62.5x42.5x20 cm (d x š x v) (vnútorný) 62.5x42.5x30 cm (d x š x v)
53 l 80 l
1.3 kg 1.87 kg
10078804 10078805
ks/bal. 1 ks/bal. 1
49,49 € 65,99 €

VEGA
Transportné boxy Gastronorm s vrchnákom
 · materiál: polypropylén
 · pre transport jedál v GN nádobách
 · vrátane vrchnáka
 · možnosť doplniť chladiaci element 10077389 (určite objednať aj nadstavec 
30114986) alebo ohrevný akumulátor 20070420
 · možnosť doobjednať pasujúci vozík

60x40x28 cm (d x š x v) 60x40x32 cm (d x š x v) 60x40x40 cm (d x š x v)
(vnútorný) 53.8x33.7x21.7 cm (d x š x v) (vnútorný) 53.8x33.7x25.7 cm (d x š x v) (vnútorný) 53.8x33.7x33.7 cm (d x š x v)
39 l 46 l 61 l
1.05 kg 1.17 kg 1.36 kg
10078802 10078803 10077358
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
40,69 € 43,99 € 49,49 €

Transportný box  
Gastronorm GN 1/1

ks od

4069

Transportný box 
 ks od

2419

Zásobník na šálky 
4 stohovacie rúry
29.5x20x30 cm (d x š x v)
 max. Ø šálky 8.5 cm
počet šálok: 24
10049631
ks/bal. 1
20,89 €

Zásobník na šálky 6 stohovacích rúr
27.5x18.5x30 cm (d x š x v) 35.2x24.2x30 cm (d x š x v)
 max. Ø šálky 7.5 cm  max. Ø šálky 10.5 cm
počet šálok: 36 počet šálok: 36
10049630 10049632
ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 24,19 €

Zásobník na šálky 
8 stohovacích rúr
39x28x30 cm (d x š x v)
max. Ø šálky  8.5 cm
počet šálok: 48
10049639
ks/bal. 1
28,59 €

Rúčky pre pohodlné prenášanie

Vnútorné lišty pre jednoduché nakladanie a vykladanie

Udrží teplotu od -40° C do +120 °C

Rúčky pre pohodlné prenášanie

Udrží teplotu od -40° C do +100° C

Pre gastro nádoby

alebo 1x na taniere
obj. číslo 10049634
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Usporiadanie GN nádob

VEGA
Transportná termonádoba  (otváranie vpredu)
 · materiál: polyetylén s penovou izoláciou
 · pre všetky GN nádoby do veľkosti 1/1 GN a nádoby 1/3 GN do hĺbky 200 mm
 · priemerný úbytok teploty po 1 hodine pri teplých jedlách cca. 1.1 °C a pri chladených jedlách cca. 0.3 °C
 · s odvetrávaním pre vyrovnanie tlaku, ergonomické úchytky pre pohodlné nosenie
 · 23 cm dlhý nylónový uzáver umožňuje rýchle a bezpečné otváranie
 · klipy na dvierka na rozoznávanie obsahu
 · odnímateľná izolácia garantuje jednoduché čistenie
 · dvierka sa dajú otvoriť do 270° a ľahko odnímať
 · pasujúce transportné kolieska obj. číslo 20071100

63.5x46x63 cm (d x š x v)
(vnútorný) 53.5x33.5x48.6 cm (d x š x v)
87 l
21.5 kg
10081597
ks/bal. 1
526,90 €

VEGA
Transportná termonádoba  (otváranie vpredu)
 · materiál: polyetylén s penovou izoláciou
 · pre všetky GN nádoby do veľkosti 1/1 GN, pre nádoby 1/4 GN sú potrebné 3 deliace lišty 
(325 mm), pre nádoby 1/6 a 1/9 GN sú potrebné 4 deliace lišty (325 mm)
 · priemerný úbytok teploty po 2 hodinách pri teplých jedlách cca. 6 °C a pri chladených jedlách 
cca. 1.5 °C
 · optimálne udržiavanie teploty zabezpečíte tak, že nádoba bude neustále naplnená
 · nádobu umiestnite do teplej vody, ak chcete, aby sa ohriala a do chladiaceho boxu, aby sa 
ochladila
 · s odvetrávaním pre vyrovnanie tlaku
 · pasujúce transportné kolieska obj. číslo 20071100

64.5x46.5x48.2 cm (d x š x v)
(vnútorný) 53.5x33.5x37 cm (d x š x v)
59 l
11.8 kg
10081424
ks/bal. 1
328,90 €

GN deliaca lišta krátka
32.5 cm (d)
10081670
ks/bal. 1
3,84 €

12 zásuvných líšt

Pre gastro nádoby

Udrží teplotu od -40° 
C do +100° C

12 zásuvných líšt

Pre gastro nádoby

Udrží teplotu od -40° 
C do +100° C

GN deliaca lišta krátka
32.5 cm (d)
10081670
ks/bal. 1
3,84 €

Usporiadanie GN nádob

Transportná  
termonádoba  

 ks iba

32890

Transportná  
termonádoba  

 ks iba

52690

Thermo Future Box
Vozík pre termobox GN 1/1
Materiál: hliníkový profil s umelou hmotou (ABS). 4 
otočné gumové kolieska, maximálna nosnosť 250 kg 
(cca. 4 – 5 boxov).

70x50x17 cm (d x š x v)
20071100
ks/bal. 1
119,90 €

Vozík
ks iba

11990

Thermo Future Box
Transportný vozík Euronorm
Pre jednoduchý transport našich termo boxov s otváraním 
vpredu, boxov Eco a Gastronorm 1/1. Konštrukcia z umelej 
hmoty. 2 pevné a 2 otočné kolieska. Maximálna nosnosť 250 kg 
(cca. 4 - 5 boxov).
Pasuje k boxom obj. číslo 10078802,  
10078803, 10077358, 10081556.

61.5x41.5x17 cm (d x š x v)
20070419
ks/bal. 1
54,99 €

Transportný vozík 
 ks iba

5499

Thermo Future Box
GN ohrevný akumulátor 
Ohrevný akumulátor s teplotvornou kvapalinou pre dlhotrvajúci 
tepelný výkon. Pripravený na použitie jednoduchým zahriatím 
v rúre (max. 30 min. pri 100 °C) alebo vo vodnom kúpeli (max. 
35 min. vo vriacej vode). Z polyetylénu, s rúčkou.

53x32.5x2.5 cm (d x š x v)
GN 1/1
20070420
ks/bal. 1
65,99 €

Thermo Future Box
GN chladiaca násadka  
Chladiaca násadka z EPP-umelej hmoty. Chladiaci akumulátor 
je možné pomocou násadky vložiť do termoboxov. Ich použitím 
zostáva využiteľný objem v boxe nezmenený, keďže batéria 
má svoj priestor. Ochladzované produkty nie sú vtlačené a 
nedotýkajú sa akumulátora.

53x32.5 cm (d x š)
GN 1/1
20070422
ks/bal. 1
26,39 €

Thermo Future Box
GN chladiaci akumulátor - 12° 
Z polyetylénu, s rúčkou. Chladiaci akumulátor s kvapalinou 
vytvárajúcou chlad pre dlhotrvajúci chladiaci výkon (-12 °C 
pre ryby a mäso).  Jednoduchá údržba, vhodný do umývačky 
riadu do 85°C. Chladiaci gél bez obsahu glykolu. Spĺňa všetky 
kritériá potrebné pre použitie v spojení s potravinami.

53x32.5x2.5 cm (d x š x v)
GN 1/1
20070421
ks/bal. 1
47,29 €

6x v 6.5 cm 4x v 10 cm 3x v 15 cm 2x v 20 cm

4x v 6.5 cm 3x v 10 cm 2x v 15 cm 1x v 10 cm
1x v 20 cm

2x v 10 cm
1x v 6.5 cm
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VEGA
Jednorázové vinylové 
rukavice Optimal 
100% vinyl. Bez púdru. Z ľahkého vinylu, odolné 
voči olejom a mastnotám. Certifikované podľa:  
CAT 3, CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425,  
CE MDR 2017-745, EN 374-1:2016 Typ B  
GKLM,  EN 374-5:2016 (bez Virus),  
EN 420, EN 455 1-4. 
Vhodné pre styk s potravinami.
Farba: priehľadná

VEGA
Jednorázové latexové 
rukavice Skin 
100% latex. Jemne púdrované, jednoduché 
navliekanie aj pri vlhkých rukách. Z latexu. 
Odolné voči olejom, mastnotám. Certifikované 
podľa: CAT 3, CE 0465 PSA VO (EU) 2016-
425, CE MDR 2017-745, EN 374-1:2016 Typ 
B GKLMT, EN 374-5:2016 (bez Virus), EN 
420, EN 455 1-4.
Vhodné pre styk s potravinami.

VEGA
Jednorázové nitrilové rukavice Light 
100% nitril.  Antialergické nitrilové rukavice bez púdru, ktoré 
vďaka svojej elasticite perfektne pasujú na ruku. Odolné voči
olejom, mastnotám a chemikáliám.

22x8x37 cm (š x h x v)
30089778
ks/bal. 1
54,99 €

VEGA
Zásobník 
na rukavice Triple 
Univerzálne použiteľný pre všetky boxy 
s rukavicami. Z nehrdzavejúcej ocele. 
Jednoduchá a flexibilná montáž  
na stenu - na výšku alebo na  
šírku (upevňovací materiál nie  
je súčasťou balenia).  
Šetrí miesto.  
Farba: strieborná

27.5x13.3x33 cm (š x h x v)
20090749
ks/bal. 1
76,99 €

Zásobník na utierky  
oceľ
ks iba

7699

VEGA
Zásobník na skladané utierky
Pre cca. 500 utierok. S praktickým okienkom pre viditeľnosť 
množstva. Dodáva sa vrátane kľúčika a upevňujúceho 
materiálu, ale bez utierok.
Farba: strieborná

30x13.7x30 cm (š x h x v)
10053161
ks/bal. 1
32,99 €

VEGA
Zásobník na skladané utierky
Pre cca. 250 utierok. S praktickým okienkom pre viditeľnosť 
obsahu. Dodáva sa vrátane kľúčika a upevňujúceho materiálu, 
ale bez utierok.
Farba: biela

Katrin
Skladané utierky  
Skladané utierky v rôznej kvalite. Dermatologicky testované a vhodné na styk s potravinami. Jednovrstvové so Z-skladaním, 
2-vrstvové s C- alebo Z-skladaním, 3-vrstvové s W-skladaním. Obsah balenia: jednovrstvové utierky v 20 rolkách s 250 listami, 
2-vrstvové utierky číslo 30114981 v 25 rolkách so 160 listami, produkt číslo 30110734 v 18  rolkách so 125 listami, 3-vrstvové v 
25 rolkách s 90 listami. Certifikát Nordic Swan: produkt 30114980. Produkt 30114981 certifikovaný podľa EU Ecolabel a Nordic 
Ecolabel. Pasujúci zásobník na skladané utierky obj. číslo 20090749 a 10053161 si objednajte tiež.
Materiál:  100% recyklovaný papier

Utierky  
2-vrstvy Z-skladanie
24x24 cm (d x š)
30114981
ks/bal. 25
balenie 32,75 €
1,31 €

Utierky  
3-vrstvy W-skladanie
32x24 cm (d x š)
30114980
ks/bal. 25
balenie 49,25 €
1,97 €

Utierky  
1-vrstva Z-skladanie
23.2x23 cm (d x š)
30107612
ks/bal. 20
balenie 25,00 €
1,25 €

Utierky  
2-vrstvy C-skladanie
33x24 cm (d x š)
30110734
ks/bal. 18
balenie 35,46 €
1,97 €

Jednorázové nitrilové 
rukavice Light  

 ks od

027

 S  M  L  XL
30089713 30089714 30089715 30089716
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 16,00 balenie 16,00 balenie 16,00 balenie 16,00
0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 €

modrá modrá modrá modrá
 S  M  L  XL
30089768 30089769 30089757 30089759
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 21,00 balenie 21,00 balenie 21,00 balenie 21,00
0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €

biela biela biela biela
 S  M  L  XL
30089760 30089765 30089766 30089767
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 20,00 balenie 20,00 balenie 20,00 balenie 20,00
0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

modrá modrá modrá modrá
 S  M  L  XL
30089756 30089747 30089741 30089764
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 27,00 balenie 27,00 balenie 27,00 balenie 27,00
0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 €

čierna čierna čierna čierna
 S  M  L  XL
10063857 10063858 10063859 10069304
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 30,00 balenie 30,00 balenie 30,00 balenie 30,00
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

biela biela biela biela
 S  M  L  XL
30089752 30089744 30089737 30089762
ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100 ks/bal. 100
balenie 27,00 balenie 27,00 balenie 27,00 balenie 27,00
0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 €
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VEGA
Koše do umývačky Universal  
 · materiál: umelá hmota
 · stohovateľné
 · stabilné
 · vhodné do všetkých umývačiek riadu
 · 4 rôzne základné koše na poháre: vyberte si ten 
správny podľa priemeru pohárov
 · pre poháre vyššie ako 8 cm: doobjednajte si nadstavec, 
ktorý napevno umiestnite na základný kôš

Všetky strany uzavreté
50x50x10 cm (š x h x v)
20070084
ks/bal. 1
13,74 €

Jedna strana otvorená
50x50x10 cm (š x h x v)
20071044
ks/bal. 1
13,74 €

Kôš 
na príbor
50x50x10 cm (š x h x v)
20070085
ks/bal. 1
10,99 €

Univerzálny 
kôš
50x50x10 cm (š x h x v)
20071043
ks/bal. 1
12,09 €

Kôš  
16 priečinkov
50x50x10 cm (š x h x v)
20071040
ks/bal. 1
16,49 €

Násadka  
16 priečinkov
50x50x4.5 cm (š x h x v)
30001015
ks/bal. 1
8,79 €

Kôš  
25 priečinkov
50x50x10 cm (š x h x v)
20070087
ks/bal. 1
16,49 €

Násadka  
25 priečinkov
50x50x4.5 cm (š x h x v)
20070522
ks/bal. 1
8,79 €

Kôš  
36 priečinkov
50x50x10 cm (š x h x v)
20071041
ks/bal. 1
17,59 €

Násadka  
36 priečinkov
50x50x4.5 cm (š x h x v)
20071045
ks/bal. 1
8,79 €

Kôš  
49 priečinkov
50x50x10 cm (š x h x v)
20071042
ks/bal. 1
18,69 €

Násadka  
49 priečinkov
50x50x4.5 cm (š x h x v)
30001014
ks/bal. 1
9,89 €

Násadka
50x50x4.5 cm (š x h x v)
20070523
ks/bal. 1
7,47 €

Kôš na príbory  
8 priečinkov
20.5x42.5x15 cm (š x h x v)
20070086
ks/bal. 1
10,99 €

 Pre tanier a podnosy Pre veľký riad

Pre príbor Pre vázy, hrnce, ...

Pre objemné sklo Pre poháre na stopkePre úzke sklo

Pre sektové poháre 

VEGA
Transportný vozík  
 · materiál: umelá hmota
 · s rúčkou alebo bez rúčky
 · rúčka z ocele 18/10
 · vhodný pre všetky koše do 
umývačky
 · nosnosť 250 kg

Transportný vozík 
s rúčkou
54x57x92 cm (š x h x v)
20070524
ks/bal. 1
98,99 €

Transportný vozík 
bez rúčky
53x56x21 cm (š x h x v)
10049377
ks/bal. 1
98,99 €

PULSIVA
Odpadkové koše Bedrock
Odpadkové koše zo stabilnej umelej hmoty (polypropylén) v úzkom prevedení. Šetria miesto a
zmestia sa aj do niky. Vrátane vrchnáka. Farebné HACCP vrchnáky je potrebné objednať 
zvlášť. Pasujú na obe veľkosti odpadkových košov. Vrátane rúčky a koliesok pre jednoduché 
presúvanie. Bez vrchnáka sú koše stohovateľné. Vhodné do umývačky riadu!
Farba: šedá

41x76x50 cm 
(š x v x h)
85 l
30043068
ks/bal. 1
43,99 €

41x89x50 cm 
(š x v x h)
110 l
30043067
ks/bal. 1
54,99 €

PULSIVA
Vrchnáky Bedrock
Pasujú na koše Bedrock. Triedenie podľa HACCP. Jednoduchá montáž. 
Vhodné do umývačky riadu!

modrá
56x41x9.5 cm  
(d x š x v)
30000922
ks/bal. 1
13,19 €

žltá
56x41x9.5 cm  
(d x š x v)
30000923
ks/bal. 1
13,19 €

zelená
56x41x9.5 cm  
(d x š x v)
30000924
ks/bal. 1
13,19 €

červená
56x41x9.5 cm  
(d x š x v)
30000925
ks/bal. 1
13,19 €

Kompletný sortiment na
www.palazzo.sk

Transportný vozík  
 ks iba

9899

Kôš Universal  
 ks od

1099
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Kozmetika 
V-Touch Nature

ks od

0,

23

HOTELOVÁ KOZMETIKA
Tie správne produkty pre zmyselné zážitky: Naša hotelová kozmetika obsahuje iba 
vybrané a vysokokvalitné ingrediencie a bez konzervačných parabénov. S našimi 
produktmi môžete svojich hostí rozmaznávať a dopriať im chvíle odpočinku.

VEGA
Hotelová kozmetika V-Touch Nature 
Voňať, cítiť, chytiť - séria V-Touch Nature bude pre vašich hostí zmyslovým zážitkom. Olivový olej, výťažky 
z rozmarínu, pomarančových kvetov a bielej žihľavy. Výťažky z rastlín rozmaznajú vašich hostí a poskytnú 
im potrebné uvoľnenie.
Dermatologicky testovaná! Obohatená o rastlinné extrakty! Dostupná aj ako zásobníkový systém! 
Vôňa: citrón, aníz, fialka

Vzorkový 
servis

 Dermatologicky testované                                                     

                                                        
Vyrobené v Európe: šetrné k živ. 
prostrediu, žiadne dlhé transporty

Prírodné látky pre jemnú starostlivosť

 Zásobníkový systém zo 100% recyklovaného 
PET-materiálu je opäť 100% recyklovateľný

Šampón  
(na vlasy a telo)
viacfarebná
40 ml
10029025
ks/bal. 216
balenie 86,40 €
0,40 €

Kondicionér
hnedá
40 ml
30042986
ks/bal. 216
balenie 92,88 €
0,43 €

Sprchovací gél
béžová/zelená
40 ml
10029024
ks/bal. 216
balenie 86,40 €
0,40 €

Telové mlieko
viacfarebná
40 ml
10029026
ks/bal. 216
balenie 92,88 €
0,43 €

Zásobníkový 
systém šampón
žltá
330 ml
30106512
ks/bal. 24
balenie 110,64 €
4,61 €

Zásobníkový 
systém mydlo
biela
330 ml
30106514
ks/bal. 24
balenie 110,64 €
4,61 €

Jemné mydlo  
(s olivovým olejom,  
v plisé)
hnedá/zelená
16 g
10059397
ks/bal. 400
balenie 92,00 €
0,23 €
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Kozmetika 
V-Touch pevná

ks iba

065

VEGA
Hotelová kozmetika V-Touch Concept 
Hotelová kozmetika v nadčasovom dizajne je nielen optickým 
nadhodnotením kúpeľne. Presvedčí vás svojim obsahom vďaka 
výberovým zložkám. Sprchovací gél so stimulujúcimi výťažkami 
z rozmarínu, šampón obsahuje sézamový olej a telové mlieko 
obsahuje výťažky z pomarančových kvetov. Bez konzervačných 
látok a parabénov.
Dermatologicky testovaná! Obohatená rastlinným extraktom! 
Dostupný aj zásobníkový systém! 
Vôňa: citrón, pomaranč, mäta, jazmín

VEGA
Hotelová kozmetika V-Touch pevná 
Hotelová kozmetika vás rozmazná viac ako 90%-ným obsahom 
prírodných rastlinných látok. Neobsahuje žiadne plasty. Jednoducho 
napeníte v rukách, nanesiete na telo/vlasy a užijete si príjemnú 
vôňu. Použité ingrediencie sú vegánske. Recyklovateľné balenie. 
Dermatologicky testovaná!
Vôňa šampón: ruža, fialka, jahoda, santalové drevo
Vôňa telový šampón: biely čaj, pivónia, konvalinka, hruška, bergamot
Vôňa šampón 2 v 1: levanduľa, vanilka, hruška, červené plody, 
santalové drevo
Môžu sa vyskytnúť mierne farebné odchýlky spôsobené výrobou.

VEGA
Paletka Arawa bez nožičiek
Drevená paletka pre všestranné použitie. Nevhodná do 
umývačky riadu! 
Materiál: olejované bukové drevo
Farba: buk
20x12x3.3 cm (d x š x v)

10029351
ks/bal. 1
10,99 €

VEGA
Podložka V-Touch drevo
Podložka V-Touch CONCEPT z dreva v prírodnom odtieni. Nie je 
vhodná pre styk s potravinami a nesmie byť dlhú dobu vo vode. S 
3 okrúhlymi výrezmi s priemerom Ø 23 mm.
Farba: hnedá
15.5x5x2 cm (d x š x v)

10059413
ks/bal. 10
balenie 39,50 €
3,95 €

Šampón
priehľadná
30 ml
10059404
ks/bal. 330
balenie 92,40 €
0,28 €

Sprchovací 
gél
svetlá zelená
30 ml
10059405
ks/bal. 330
balenie 92,40 €
0,28 €

Telové mlieko
krémová
30 ml
10059406
ks/bal. 330
balenie 105,60 €
0,32 €

Zásobníkový 
systém šampón
žltá
330 ml
30106511
ks/bal. 24
balenie 105,36 €
4,39 €

Zásobníkový 
systém mydlo
biela
330 ml
30106513
ks/bal. 24
balenie 105,36 €
4,39 €

Jemné mydlo
zelená/priehľadná
15 g
10029826
ks/bal. 480
balenie 81,60 €
0,17 €

Pevný
šampón
biela
15 g
30110355
ks/bal. 330
balenie 214,50 €
0,65 €

Pevný 
sprchovací gél
svetlá modrá
15 g
30110353
ks/bal. 330
balenie 214,50 €
0,65 €

Pevný šampón 
a gél 2 v 1
svetlá zelená
15 g
30110352
ks/bal. 330
balenie 214,50 €
0,65 €

Novinka

Originálne vzorky na vy-
skúšanie:

+421 2 20 70 70 70
Vzorkový servis 

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

 Kozmetika bez obsahu plastov ako udržateľná 
alternatíva k štandardným šampónom a gélom

Recyklovateľné a k prostrediu šetrné balenie

Veľkorysá pena 

 Vyrobená v Európe: Šetrná k živ. prostrediu, žiadny dlhý transport

 S rastlinným extraktom pre jemnú starostlivosť

  Zásobníkový systém zo 100% recyklovaného                                              
PET-materiálu je opäť 100% recyklovateľný
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VEGA 
Vzorkový 

servis

Hotelová kozmetika V-Touch Mauve
S kozmetikou V-touch Mauve rozmaznáte zmysly 
vašich hostí. Séria obsahuje vitamín C, vďaka 
ktorému začnete deň plný života. Moderný a 
nadčasový dizajn, ktorý očarí.
Dermatologicky testovaná! 
Vôňa: konvalinka, fialka, citrón, aníz, bergamot, 
biele pižmo

Šampón
zelená
30 ml
10030198
ks/bal. 240
balenie 93,60 €
0,39 €

Sprchovací gél
ružová
30 ml
10030197
ks/bal. 240
balenie 72,00 €
0,30 €

Telové mlieko
priehľadná
30 ml
10030199
ks/bal. 240
balenie 76,80 €
0,32 €

Jemné mydlo
strieborná
20 g
10027907
ks/bal. 420
balenie 75,60 €
0,18 €

VEGA 
Vzorkový 

servis

Hotelová kozmetika Fontana 
Svieža vôňa a dlhodobé osviežujúce pôsobenie sú 
devízou kozmetickej série Fontana.
Dermatologicky testovaná! pH-neutrálna! 
Vôňa šampón a sprchovací gél: citrusové plody, 
kvety pomaranča, mäta, ruža, pižmo 
Vôňa mydlo: citrón, pomaranč, riasy, magnólia, 
pižmo

Šampón a sprchovací 
gél 2 v 1
biela
20 ml
10059417
ks/bal. 300
balenie 78,00 €
0,26 €

Šampón a sprchovací 
gél 2 v 1 fľaša
biela
1000 ml
10029834
ks/bal. 12
balenie 40,80 €
3,40 €

Tekuté mydlo fľaša 1l
žltá
1000 ml
10029835
ks/bal. 12
balenie 42,12 €
3,51 €

Tekuté mydlo kanister 5l
žltá
5000 ml
10029836
ks/bal. 1
14,73 €

Jemné mydlo
modrá/biela
15 g
10022932
ks/bal. 480
balenie 72,00 €
0,15 €

Jemné mydlo
biela
15 g
30003921
ks/bal. 420
balenie 79,80 €
0,19 €

Kozmetika  
V-Touch Mauve

ks od

0,

18

Vyrobená v Európe

 Bez konzervačných 
látok a parabénov

VEGA 
Vzorkový 

servis

Hotelová kozmetika Cala
Vôňou neutrálna a praktická séria Cala je cenovo 
veľmi výhodná.
Dermatologicky testovaná! 
Vôňa: šampón a sprchovací gél: vanilka
Vôňa mydlo: citrón, kvety pomaranča, riasy, biele 
pižmo, magnólia 
Farba: biela

Šampón a  
sprchovací gél
10 ml
20090909
ks/bal. 1000
balenie 100,00 €
0,10 €

Jemné mydlo
12 g
30000405
ks/bal. 500
balenie 60,00 €
0,12 €

Vyrobená v Európe

 Bez konzervačných 
látok a parabénov

Všetko pre Váš BLAHOBYT

Bridlicový podnos Patara na www.palazzo.sk

S vitamínom C pre 
každodennú sviežosť

                                           
Vyrobená v Európe: šetrná k živ. 
prostrediu, žiadny dlhý transport
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VEGA
Bridlicový podnos Patara hranatý
Čierna farba. Bridlicové podnosy (hrúbka 0,5 cm) s gumovými nožičkami na spodnej strane. 
Príležitostne leštite olivovým olejom, aby si tieto podnosy zachovávali svoj lesk. 
Nevhodné do umývačky riadu!
Farba: čierna
22x13x0.5 cm (d x š x v)

VEGA
Melamínová podložka Green Tea 
Jednoduchá podložka pre hotelovú kozmetiku vo vašej kúpelni.  Použiteľná pri teplotách od -30 
°C do +70 °C. Jednoduchá údržba, je stabilná a odolná. Vhodná do umývačky riadu!
Farba: čierna
22x11x1.8 cm (š x h x v)

VEGA
Hotelová kozmetika Amber Spa 
Rozmaznajte vašich hostí kozmetikou, ktorá očarí ich zmysly. Amber Spa očarí svojou vôňou 
a vybraným zložením. Jemný, nadčasový dizajn spojený s klasickou gráciou dodá kúpeľni 
elegantnú atmosféru. Bez konzervačných látok a parabénov.
Dermatologicky testovaná! Dostupný aj zásobníkový systém! 
Vôňa: broskyňa, maliny, vanilka, citrónová tráva, biele pižmo

VEGA
Hotelová kozmetika Green Tea 
Ukľudňujúce pôsobenie zeleného čaju je v ázijskej prírodnej medicíne známe už tisícročia a dostáva 
sa vo wellness prostredí do popredia. Extrakty zo zeleného čaju dodajú telu uvoľnenie a duši pokoj.
Dermatologicky testovaná! S extraktom zo zeleného čaju! Dostupný aj zásobníkový systém! 
Vôňa: citrón, aníz, biele pižmo

10049616
ks/bal. 2
balenie 21,32 €
10,66 €

30052941
ks/bal. 1
6,04 €

Šampón
jantárová
35 ml
10059903
ks/bal. 128
balenie 55,04 €
0,43 €

Šampón
zelená
45 ml
10050053
ks/bal. 216
balenie 92,88 €
0,43 €

Zásobníkový  
systém šampón
žltá
330 ml
30106517
ks/bal. 24
balenie 110,64 €
4,61 €

Zásobníkový  
systém šampón
svetlá zelená
330 ml
30106515
ks/bal. 24
balenie 105,36 €
4,39 €

Zásobníkový  
systém mydlo
biela
330 ml
30106518
ks/bal. 24
balenie 110,64 €
4,61 €

Zásobníkový  
systém mydlo
biela
330 ml
30106516
ks/bal. 24
balenie 105,36 €
4,39 €

Sprchovací gél
jantárová
35 ml
10059902
ks/bal. 128
balenie 55,04 €
0,43 €

Sprchovací gél
45 ml
10050054
ks/bal. 216
balenie 92,88 €
0,43 €

Telové mlieko
perlová
35 ml
10059904
ks/bal. 128
balenie 57,60 €
0,45 €

Telové mlieko
biela
45 ml
10050055
ks/bal. 216
balenie 97,20 €
0,45 €

Jemné mydlo
antracitová
16 g
10059905
ks/bal. 400
balenie 104,00 €
0,26 €

Jemné mydlo
čierna
20 g
10029768
ks/bal. 240
balenie 55,20 €
0,23 €

Kozmetika  
Amber Spa

ks od

0,

26
Kozmetika 
Green Tea

ks od

0,

23

 Rafinované zložky poskytujú upokojujúcu vôňu

Vyrobené v Európe: šetrné k životnému 
prostrediu, žiadny dlhý transport

S extraktom zo zeleného čaju pre 
ešte viac osvieženia a pohody

                                               
Vyrobené v Európe: šetrné k živ. 
prostrediu, žiadny dlhý transport

 Zásobníkový systém zo 100% 
recyklovaného PET-materiálu je 
opäť 100% recyklovateľný

 Zásobníkový systém zo 100% recyklovaného 
PET-materiálu je opäť 100% recyklovateľný

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis
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VEGA
Hotelová kozmetika V-Touch Tendergreen 
Výnimočné balenie so sviežou zelenou a bielou podčiarkuje prirodzenosť tejto
série. Praktický šróbovací uzáver je opakovane použiteľný a umožňuje jednoduché
a cielené odstraňovanie obsahu. V porovnaní s flakónmi a tubami šetríte viac ako 68% 
na obalových materiáloch. Dermatologicky testovaná!
Vôňa šampón a sprchovací gél: mäta, citrusové plody, bergamot, santalové drevo, pižmo 
Vôňa telové mlieko: citrusové plody, levanduľa, ruža, bazalka 
Vôňa mydlo: mäta, citrón, bergamot, levanduľa, biele pižmo, gáfor

VEGA
Zásobníkový systém V-Touch Silver a Mineral
Vďaka vyššiemu objemu je šetrnejší k životnému prostrediu. Kozmetika V-Touch 
Mineral má jemne uvoľňujúci účinok. Šampón Mineral s výťažkami z organických 
rastlín ovsa a ryže. Mydlo s výťažkami z bio nevädze a mučenky. Kozmetika V-Touch 
Silver s mierne povzbudzujúcim účinkom. Šampón Silver s výťažkami z organického 
čierneho čaju a horkého pomaranča. Mydlo Silver s výťažkom z Aloe vera. Umiestnite 
recyklované fľaše do držiaka a v prípade potreby ich vymeňte. Držiak vrátane 
upevňovacieho materiálu a kľúčika.
Dermatologicky testované. 
Vôňa: citrón, aníz, bergamot, cyklámen, konvalinka, biele pižmo

Šampón
zelená/biela
30 ml
10029902
ks/bal. 200
balenie 60,00 €
0,30 €

Šampón Silver
antracitová/šedá
330 ml
30106522
ks/bal. 24
balenie 97,44 €
4,06 €

Šampón Mineral
zelená
330 ml
30106520
ks/bal. 24
balenie 97,44 €
4,06 €

Držiak
biela
10027223
ks/bal. 20
balenie 92,20 €
4,61 €

Držiak
priehľadná
10095466
ks/bal. 20
balenie 92,20 €
4,61 €

Mydlo Silver
antracitová/šedá
330 ml
30106521
ks/bal. 24
balenie 97,44 €
4,06 €

Mydlo Mineral
zelená
330 ml
30106519
ks/bal. 24
balenie 97,44 €
4,06 €

Držiak
strieborná
10027222
ks/bal. 20
balenie 156,00 €
7,80 €

Sprchovací gél
zelená/biela
30 ml
10029903
ks/bal. 200
balenie 60,00 €
0,30 €

Telové mlieko
viacfarebná
30 ml
10029904
ks/bal. 200
balenie 64,00 €
0,32 €

Tekuté mydlo
zelená/biela
30 ml
10029905
ks/bal. 200
balenie 62,00 €
0,31 €

Zásobníkový systém  
V-Touch

ks iba

406

Kozmetika 
V-Touch Tendergreen

ks od

030

Jednoduchá montáž!

Rýchla výmena zásobníka!

Vďaka bezpečnostným pásikom vždy 
vidíte aktuálny stav náplne!

 Vyrobené v Európe:  
Šetrné k živ. prostrediu, 
žiadny dlhý transport

K životnému prostrediu 
šetrné balenie

 Vyrobený v Európe: šetrný k životnému 
prostrediu, žiadny dlhý transport

Bez konzervačných látok a parabénov

Jednoduché používanie

 S kvalitným rastlinným extraktom

Bez konzervačných parabénov

 Zásobníkový 
systém zo 100% 
recyklovaného PET-
materiálu je opäť 
100% recyklovateľný

Vzorkový 
servis

Vzorkový 
servis

442-443_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   442 16.02.22   17:59



443www.palazzo.sk

Vzorkový 
servis

VEGA
Hotelová kozmetika V-Touch Classic 
Klasická, kvalitná, tradičná - táto séria podčiarkne eleganciu vášho 
hotela. Zlatá potlač, pekný uzáver a príjemná vôňa oslovia vašich 
hostí. Dermatologicky testovaná!
Vôňa: citrón, pomarančové listy, riasy, ruže, fialka alpská, magnólia,
hyacint, biele pižmo

VEGA
Hygienický set pre hostí Hygienic 2.0 
Hygienický set pre ochranu vašich hostí. Set pozostáva z 3-vrstvového 
jednorázového rúška s drôtikom pri ohybe nosa certifikovaného podľa EN
14683:2005CE a 2 dezinfekčných gélov v sáčkoch pre rýchlu dezinfekciu. Objem 
sáčku 3ml. Obsah alkoholu 65%, dermatologicky testovaný. 
Upozornenie: Tento výrobok je produktom, ktorý podlieha označovaniu podľa 
nariadenia EC GHS. Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný tovar. Dodržujte 
preto bezpečnostné pokyny na karte bezpečnostných údajov originálnej nádoby.
Upozornenie: 
H225 ľahko horľavá kvapalina a para 
H319 spôsobuje vážne podráždenie očí 
H315 spôsobuje podráždenie pokožky 
 
Bezpečnostné upozornenia: 
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich 
povrchov. Nefajčite pri produkte. 
P305+P351+P338 Ak sa dostane do očí: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo 
vyplachovaní. 
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. 
Farba: biela/priehľadná
10x10x5 cm (d x š x v)

Šampón a sprcho-
vací gel 2 v 1
zelená/biela
45 ml
10029019
ks/bal. 240
balenie 67,20 €
0,28 €

Šampón
zlatá/biela
45 ml
10029020
ks/bal. 240
balenie 67,20 €
0,28 €

Sprchovací gél
marhuľová
45 ml
10029021
ks/bal. 240
balenie 67,20 €
0,28 €

Telové mlieko
biela
30 ml
10029022
ks/bal. 297
balenie 95,04 €
0,32 €

Jemné mydlo
viacfarebná
16 g
10059389
ks/bal. 400
balenie 72,00 €
0,18 €

VEGA
Hydroalkoholický čistiaci gél na ruky With me 
Dezinfekčný gél na ruky v praktickom balení pripravený pre rýchle použitie.
Objem sáčku 3 ml. Obsah alkoholu 65%. Dermatologicky testovaný.
Farba: modrá/biela
6x8 cm (š x v)

30089614
ks/bal. 500
balenie 50,00 €
0,10 €

30089613
ks/bal. 20
balenie 3,60 €
0,18 €

30108354
ks/bal. 1
2,74 €

Set pre hostí 
Hygienic 2.0

set iba

274Kozmetika 
V-Touch Classic

ks od

018

Hygienická 

OCHRANA

Vyrobené v Európe

Bez obsahu parabénov

Novinka

Kompletný sortiment na
www.palazzo.sk
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Uterák 
Duo

ks iba

7,

03

FROTÉ PRODUKTY
Kvalitné a dlhotrvácne froté produkty s modernou štruktúrou.  
Naše uteráky a osušky zažiaria i vo vašom wellnesse.

ERWIN M.
Séria uterákov Duo
Očarujúci výber farieb a dlhotrvácna kvalita! Uteráky 
a osušky Duo sú v modernej štruktúre a najvyššej 
hotelovej kvalite. Široký okraj s hladkou štruktúrou
na oboch stranách. Vybrať si môžete z dvoch typov 
farieb: decentné prírodné farby alebo intenzívne farby, 
s ktorými dostanete do kúpeľne farebný akcent. Oba 
typy farieb môžete navzájom kombinovať.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 500 g/m². 
Kúpeľňová predložka cca. 800 g/m².
farba: krémová, šedá, svetlá modrá, petrolejová, 
kameňovo šedá, biela

biela
ďalšie 
farby

biela

petrolejová

šedá

kameňovo šedá

svetlá modrá

krémová

Kúpeľňová 
predložka

Osuška Uterák

50x70 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d)
101468 101008 101010
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,13 € 13,85 € 7,03 €
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Uterák 
Duo

ks iba

7,

03

Uterák 
Easy
ks iba

7,

36

ERWIN M.
Umývacia rukavica Universal
Biela umývacia rukavica z kvalitného froté. Trvácna a jednoduchá na údržbu.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 460 g/m².
farba: biela
15x20 cm (š x d)

125031
ks/bal. 5
balenie 12,05 €
2,41 €

ERWIN M.
Séria uterákov Easy
Uteráky a osušky v dlhotrvácnej kvalite, savé a príjemné na dotyk. Veľmi vhodné pre 
každodenné používanie v hoteloch: tvarovo stále, s dvojitým šitím, odolné voči chlóru! 
Možná výšivka loga.
86 % bavlna, 14 % polyester. Hmotnosť cca. 600 g/m², Kúpeľňová predložka cca. 800 g/m².
farba: biela

Kúpeľňová 
predložka

Veľká osuška Osuška

50x80 cm  
(š x d)

100x150 cm 
(š x d)

70x140 cm 
(š x d)

100946 100947 100948
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,57 € 21,88 € 14,62 €

 Mäkké froté

Dvojité prešívanie

Príjemné na dotyk

Uterák pre 
hostí
30x50 cm  
(š x d)
100949
ks/bal. 5
balenie 18,65 €
3,73 €

Uterák

50x100 cm 
(š x d)
100950
ks/bal. 1
7,36 €
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ERWIN M.
Séria uterákov Meco
Skutočná klasika vo vašej kúpeľni: jednoduché uteráky pre pocit ako vo wellness s atraktívnou 
bordúrou vo vzore rybacej kosti. Kvalitné, príjemné na dotyk a savé. Možná výšivka loga.
100% bavlna. Hmotnosť cca. 550 g/m².
farba: grafitová, kameňovo šedá, biela

Malý uterák
30x30 cm (š x d)
125029
ks/bal. 5
balenie 17,55 €
3,51 €

biela
ďalšie 
farby

grafitová

grafitová

biela

šedá

krémová

tmavá hnedá

biela

biela

kameňovo šedá

kameňovo šedá

Uterák  
Meco
ks iba

8 ,

13

biela
ďalšie 
farbyPULSIVA

Kúpeľňová predložka Universal
Robustná kúpeľňová predložka s vysokou savosťou a jemnou bordúrou. 
Vhodná aj do sušičky.
100% bavlna. Biela: 95° pranie, Odolná voči chlóru. Farebné: 60° pranie, nie sú odolné 
voči chlóru. Hmotnosť cca. 700g/m².
farba: tmavá hnedá, krémová, šedá, biela
50x70 cm (š x d)

123352
ks/bal. 5
balenie 20,30 €
4,06 €

Špeciálne kvalitné vlákna 
sa starajú o vysokú savosť 
uterákov a jemnosť na dotyk  
          

 Prateľné pri 95°C: to 
najlepšie pre vašu kúpeľňu

Veľká osuška Osuška Uterák
100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d)
100695 100696 100697
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 15,17 € 8,13 €
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biela
tmavé 
farby

ďalšie 
farby

biela

biela

jantárová

modrá

strieborná

strieborná

bordová

tmavá modrá

grafitová

grafitová

grafitová

ERWIN M.
Séria uterákov Noblesse
Elegantný dizajn v hotelovej kvalite: podľa požiadaviek hotelov máme pre vás extra pevné a flaušovo mäkké froté 
produkty s decentnou výšivkou. S produktami Noblesse ponúknete vašim hosťom príjemné prostredie s vysokým 
komfortom. Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Tmavé farby: bordová, grafitová.  
Hmotnosť cca. 450 g/m². Kúpeľňová predložka cca. 700 g/m².
farba: jantárová, modrá, bordová, grafitová, tmavá modrá, strieborná, biela

Kúpeľňová 
predložka

Veľká osuška Osuška

50x70 cm (š x d) 100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d)
100359 100321 100322
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,57 € 21,88 € 14,62 €

Uterák  
Noblesse

 ks iba

7,

36

strieborná

Uterák pre hostí
30x50 cm (š x d)
100323
ks/bal. 5
balenie 18,65 €
3,73 €

Uterák
50x100 cm (š x d)
100324
ks/bal. 1
7,36 €

Radi Vám na 
froté produkty 

vyšijeme 
Vaše logo.
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zelená

zelená

limetková

limetková

hnedá

piesková

biela

Uterák  
Tila

ks iba

7,

69

ERWIN M.
Séria uterákov Tila
Dlhotrvácne jednofarebné froté. Z jednej strany 100 % bavlna s mäkkým povrchom, z druhej strany bavlna s prímesou ľanu s 
jemným masážnym efektom.
85 % bavlna, 15 % ľan. Hmotnosť cca. 500 g/m². Kúpeľňová predložka cca. 800 g/m².
farba: hnedá, zelená, limetková, piesková, biela

Uterák
50x100 cm (š x d)
101174
ks/bal. 1
7,69 €

 Masážny efekt vďaka prímesi ľanu

 Dobre savé s nízkym vláknom

Obojstranné: bavlna/ľan-bavlna

Kúpeľňová predložka
60x60 cm (š x d)
101144
ks/bal. 1
8,79 €

Veľká osuška
100x150 cm (š x d)
101145
ks/bal. 1
20,89 €

Osuška
70x140 cm (š x d)
101172
ks/bal. 1
14,29 €

Uterák pre hostí
30x50 cm (š x d)
101173
ks/bal. 5
balenie 21,95 €
4,39 €
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Uterák  
Motion
ks iba

1022

ERWIN M.
Umývacia rukavica  
Universal
Biela umývacia rukavica z kvalitného froté. Trvácna a
jednoduchá na údržbu.
100 % bavlna.  
Hmotnosť cca. 460 g/m².
farba: biela
15x20 cm (š x d)

125031
ks/bal. 5
balenie 12,05 €
2,41 €

ERWIN M.
Séria uterákov Motion
Kvalitné, flaušovo mäkké a silne savé froté produkty. Jednoduché, elegantné a dlhotrvácne. 
Spĺňajú najvyššie požiadavky na používanie v hoteloch. Dostupné aj župany. 
Možná výšivka loga.
65 % bavlna, 35 % rayon. Župan: 59 % bavlna, 41 % rayon. Hmotnosť cca. 650 g/m². 
Kúpeľňová predložka cca. 800 g/m². Župan cca. 400 g/m².
farba: biela

ERWIN M.
Župan Motion
Kvalitný župan z flaušovo mäkkého froté. 
Jednoduchý a elegantný v dlhotrvácnej 
kvalite, ktorá spĺňa aj najvyššie 
požiadavky. Možná výšivka loga.
59 % bavlna, 41 % rayon. 
Hmotnosť cca. 400 g/m². 
Dĺžka: 125 cm pri veľkosti S/M.
farba: biela
S/M, L/XL, 2XL

Kúpeľňová 
predložka

Veľká osuška Osuška

50x70 cm (š x d) 100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d)
100954 100955 100956
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
12,75 € 26,39 € 19,24 €

100953
ks/bal. 1
51,69 €

Uterák pre hostí  
5ks balenie
30x50 cm (š x d)
122680
ks/bal. 5
balenie 31,85 €
6,37 €

 Dobre savé

Flaušovo mäkké

Jemne lesklé

Uterák
50x100 cm (š x d)
100958
ks/bal. 1
10,22 €

Pasujú 
k sebe:
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bordová

bordová

bordová

prírodná

prírodná

biela

biela

hnedá

hnedá

prírodná

Uterák  
Boston
ks iba

5,

49

ERWIN M. biela
ďalšie 
farby

Séria uterákov Boston
V dobrej kvalite: dlhotrvácne a savé. Možná výšivka loga, informujte sa o možnostiach.
100 % bavlna. Hmotnosť: cca. 550 g/m². Kúpeľňová predložka cca. 850 g/m².
farba: hnedá, bordová, prírodná, biela

Kúpeľňová predložka Osuška Uterák
50x70 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d)
100898 100900 100902
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,59 € 9,89 € 5,49 €

Dlhotrvácna kvalita

Dobre savé
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biela

biela

bordová

hnedá

hnedá

antracitová

zelená

zelená

Uterák  
Zermatt

ks iba

8 ,

13

ERWIN M. biela
ďalšie 
farby

Séria uterákov Zermatt
Flaušovo mäkké a vysoko savé froté v alpskom štýle s výšivkou jeleňa na bordúre. Zermatt prinesie nové 
akcenty do SPA sveta a perfektne sa hodí do sauny.
100 %  bavlna. Hmotnosť cca. 500 g/m².
farba: antracitová, hnedá, bordová, zelená, biela

Veľká osuška Osuška Uterák Saunová osuška
100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d) 70x200 cm (š x d)
119675 119674 119673 125035
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 15,17 € 8,13 € 21,44 €

Pre uteráky a froté produkty platí: je mož-
né zrazenie až do 15 % celkovej dĺžky!

Zrážanie

Tvarovo stála bordúra

Flaušovo mäkké
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TENCEL™ –  
HIGH-TECH VLÁKNO

flaušovo
mäkké froté

dobre savé

k životnému prostrediu 
šetrná výroba masážna bordúra

prirodzene 
antibakteriálne

Jedinečné, mäkké  
a savé:

Uterák  
Bonaire

ks iba

615

NÁŠ

tip
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Tencel™-vlákna sú pevné v suchom i mokrom stave, sú mäkké a veľmi dobre 
absorbujú tekutiny. Z nich vyrobený textil pôsobí jednoducho a elegantne, netvoria 
sa žmolky, textil je mäkký a jemný ako hodváb, navyše sa jednoducho udržiava.

Tencel™, vlákna priateľské k živ. prostrediu

ERWIN M. 
Séria uterákov Bonaire
Uteráky a osušky zo savého materiálu. Perfektná kombinácia bavlny a tencelu 
zabezpečuje, že uteráky sú príjemne mäkké na dotyk a dobre sajú vlhkosť.
Tencel vlákna pôsobia navyše antibakteriálne.
68 % bavlna, 32 % lyocell (tencel). Hmotnosť cca. 550 g/m².
farba: mentolová, dymová modrá, tmavá šedá, kameňovo šedá, biela

Veľká osuška Osuška Uterák Saunová osuška
100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d) 70x200 cm (š x d)
126628 126629 126664 126630
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,25 € 10,99 € 6,15 € 17,70 €

dymová modrá

biela

tmavá šedá

kameňovo šedá

mentolová
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biela

jablkovo zelená

žltá

mentolová

jantárová

petrolejová

marhuľová

modrá

hrdzavá

svetlá modrá

béžová

kameňovo šedá

tabaková

grafitová

hnedá

tmavá modrá

Uterák  
Valencia

ks iba

6,

15

Personalizácia
viac info na

www.palazzo.sk

Veľký výber farieb

 Stabilná bordúra

Flaušovo mäkké
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ERWIN M.
Séria uterákov Valencia
Či už si vyberiete jednofarebnú verziu alebo prúžkovanú - s týmito kvalitnými uterákmi 
v trendových farbách vnesiete do kúpeľne vašich hostí pestrú paletu farieb. Výborne sa 
kombinujú, sú veľmi dobre savé, jemné, ľahko sa perú a sú odolné voči vysokým teplotám a 
chlóru (s výnimkou tmavých farieb). Kúpeľňové predložky sú dostupné len v jednofarebnej verzii. 
Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Tmavé farby: hnedá, tmavá modrá, grafitová. Hmotnosť cca. 460 g/m². 
Kúpeľňová predložka cca. 820 g/m².
farba: jablkovo zelená, marhuľová, béžová, jantárová, modrá, hnedá, tmavá modrá, žltá, 
grafitová, svetlá modrá, mentolová, petrolejová, hrdzavá, kameňovo šedá, tabaková, biela

ERWIN M.
Séria uterákov Valencia prúžkovaná
Prúžkované froté v aktuálne trendových farbách vnesie do kúpeľne osvieženie. Obzvlášť 
dlhotrvácne produkty vďaka technike tkania majú aj ďalšie výhody: sú tvarovo stabilné, už 
žiadne natiahnuté bordúry! Veľmi dobre sa kombinujú, sú savé a mäkké. Jednoduchá údržba. 
Všetky farby sú odolné voči chlóru. Kúpeľňové predložky sú dostupné len v jednofarebnej verzii. 
Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 460 g/m². Kúpeľňová predložka cca. 820 g/m².
farba: jantárová/biela, modrá/biela, žltá/biela, petrolejová/biela, kameňovo šedá/biela
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Veľká osuška uni Kúpeľňová predložka uni Osuška uni
100x150 cm (š x d) 50x90 cm (š x d) 70x140 cm (š x d)
100345 100344 100346
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,25 € 7,36 € 10,99 €

Osuška prúžky Uterák prúžky
70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d)
120852 120859
ks/bal. 1 ks/bal. 1
11,54 € 6,37 €

Uterák pre hostí uni
30x50 cm (š x d)
122580
ks/bal. 5
balenie 17,55 €
3,51 €

Saunová osuška prúžky Wellness osuška prúžky
70x200 cm (š x d) 100x200 cm (š x d)
125032 125033
ks/bal. 1 ks/bal. 1
15,94 € 26,39 €

biela biela

tmavé 
farby

ďalšie 
farby

ďalšie  
farby

jantárová/biela petrolejová/biela

modrá/biela

kameňovo šedá/biela

žltá/biela

Pre uteráky a froté produkty platí: zrážanie môže 
dosiahnuť max. 15 % dĺžky!

Zrážanie

Perfektne kombinovateľné s jednofarebnými

Trvácne, pevné

Uterák uni
50x100 cm (š x d)
100348
ks/bal. 1
6,15 €

Malý uterák uni
30x30 cm (š x d)
100349
ks/bal. 5
balenie 15,35 €
3,07 €
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ERWIN M.
Séria uterákov Karos
Ponúka hosťom obzvlášť vysoký komfort. Uteráky a predložky v károvanom
dizajne: jednoduché, extra mäkké, elegantné a v kvalite pre každodenné 
používanie v hotelierstve.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 500 g/m².  
Kúpeľňová predložka cca. 700 g/m².
farba: antracitová, bordová, strieborná, biela

Kúpeľňová predložka Osuška Uterák
50x70 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d)
100367 100369 100371
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,36 € 10,99 € 6,15 €

biela

biela

strieborná

strieborná

bordová

bordová

antracitová

antracitová

Uterák  
Karos
ks iba

6,

15

Pre uteráky a froté produkty platí: zrážanie môže 
dosiahnuť max. 15 % dĺžky!

Zrážanie

biela

ďalšie 
farby

antracitová

biela

Dlhotrvácna kvalita

Nadčasový károvaný vzor
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ERWIN M.
Séria uterákov Bermuda
Kvalitné, flaušovo jemné uteráky. Objemné, s pekne tkaným okrajom a top aktuálnymi farbami dodajú vašej kúpeľni 
elegantný vzhľad. Nezabudnite si objednať aj kúpeľňovú predložku! Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Tmavé farby: bordová, tmavá modrá, šedá, čokoládová. Hmotnosť cca. 450 g/m². 
Kúpeľňová predložka cca. 600 g/m².
farba: jantárová, bordová, tmavá modrá, žltá, šedá, svetlá modrá, kiwi, petrolejová, čokoládová, kameňovo šedá, biela

Predložka
50x70 cm (š x d)
100504
ks/bal. 1
6,15 €

kameňovo šedá

jantárová

tmavá modrá

tmavá modrá

šedá

biela

biela

žltá

petrolejová

svetlá modrá

svetlá modrá

čokoládová

bordová

kiwi

Personalizácia
vtkané logo priamo na froté,
viac info na

www.palazzo.sk

Uterák  
Bermuda

ks iba

5,

60

biela

tmavé 
farby

ďalšie 
farby

Tvarovo stabilná bordúra

Flaušovo mäkké froté

Veľká osuška
100x150 cm (š x d)
100505
ks/bal. 1
15,83 €

Osuška
70x140 cm (š x d)
100506
ks/bal. 1
9,78 €

Uterák pre hostí
30x50 cm (š x d)
100507
ks/bal. 5
balenie 12,60 €
2,52 €

Uterák
50x100 cm (š x d)
100508
ks/bal. 1
5,60 €

Malý uterák
30x30 cm (š x d)
100509
ks/bal. 5
balenie 12,05 €
2,41 €
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biela

béžová

antracitová

šedohnedá

svetlá šedá

Uterák  
Dina
ks iba

615

ERWIN M.
Séria uterákov Dina
Najvyšší komfort pre vašich hostí! Naše uteráky Dina sú kvalitné, dlhotrvácne a savé. Dina je dostupná v 
5 farbách, ktoré sa dajú navzájom pekne kombinovať. Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Tmavé farby: antracitová, šedohnedá. 
Hmotnosť cca. 500 g/m². Kúpeľňová predložka cca. 700 g/m².
farba: antracitová, béžová, svetlá šedá, šedohnedá, biela

Kúpeľňová 
predložka

Veľká osuška Osuška Uterák

50x70 cm (š x d) 100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d)
118957 118955 118954 118953
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,36 € 18,25 € 10,99 € 6,15 €

ERWIN M.
Wellness taška Summer Time
Trendová plážová taška s 
nápisom„Summer Time“. Vode odolné 
vnútro a jedno malé vnútorné vrecko.
70% bavlna, 30% polyester.
farba: modrá
33x50 cm (d x š)

164593
ks/bal. 1
9,89 €

biela

tmavé  
farby

ďalšie 
farby Novinka

Dlhotrvácna kvalita

Dobre savé

Malý uterák 

30x30 cm (š x d)
118956
ks/bal. 10
balenie 30,70 €
3,07 €
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ERWIN M.
Séria uterákov Classico
Kvalitné uteráky, ktoré dobre sajú vlhkosť a sú príjemné na dotyk. Celá séria je dostupná vo verzii s bordúrou alebo bez nej. 
Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 450 g/m². Kúpeľňová predložka 700 g/m².
farba: biela

Kúpeľňová pred-
ložka s bordúrou

Kúpeľňová pred-
ložka bez bordúry

Veľká osuška 
s bordúrou

Veľká osuška 
bez bordúry

Osuška 
s bordúrou

Osuška 
bez bordúry

50x70 cm (š x d) 50x70 cm (š x d) 100x150 cm (š x d) 100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 70x140 cm (š x d)
101853 126101 100456 126098 100457 126097
ks/bal. 10 ks/bal. 10 ks/bal. 5 ks/bal. 5 ks/bal. 5 ks/bal. 5
balenie 52,70 € balenie 52,70 € balenie 60,45 € balenie 60,45 € balenie 38,45 € balenie 38,45 €
5,27 € 5,27 € 12,09 € 12,09 € 7,69 € 7,69 €

Uterák 
s bordúrou

Uterák 
bez bordúry

Uterák pre hostí 
s bordúrou

Uterák pre hostí 
bez bordúry

Malý uterák 
s bordúrou

Malý uterák 
bez bordúry

50x100 cm (š x d) 50x100 cm (š x d) 30x50 cm (š x d) 30x50 cm (š x d) 30x30 cm (š x d) 30x30 cm (š x d)
100459 126096 100458 126099 100460 126100
ks/bal. 10 ks/bal. 10 ks/bal. 5 ks/bal. 5 ks/bal. 5 ks/bal. 5
balenie 43,90 € balenie 43,90 € balenie 10,95 € balenie 10,95 € balenie 9,85 € balenie 9,85 €
4,39 € 4,39 € 2,19 € 2,19 € 1,97 € 1,97 €

biela s bordúrou

biela s bordúrou

biela bez bordúry

biela bez bordúry

Uterák  
Classico

ks iba

439      S alebo bez

BORDÚRY
Dlhotrvácne,                             
mäkké froté

S dvojito šitým lemom

S bordúrou alebo bez nej
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marhuľová

šedá

žltá

biela

marhuľová

fialová

modrá

zelená

šedá

svetlá hnedá

Uterák  
Mars
ks iba

373

ERWIN M.
Séria uterákov Mars
Robustné jednofarebné uteráky za super cenu. Savé, odolné 
a v moderných farbách. V balení majú všetky kusy rovnakú 
farbu. Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 400 g/m². 
Kúpeľňová predložka cca. 600 g/m².
farba: marhuľová, modrá, žltá, šedá, zelená, svetlá hnedá, 
fialová, biela

šedá

ďalšie  
farby

Uterák Malý uterák
50x100 cm (š x d) 30x30 cm (š x d)
100646 100647
ks/bal. 10 ks/bal. 5
balenie 37,30 € balenie 8,20 €
3,73 € 1,64 €

Personalizácia
viac info na

www.palazzo.sk

 Rýchloschnúce

Farebne stále

Cenovo veľmi výhodné

Kúpeľňová 
predložka
50x70 cm (š x d)
100642
ks/bal. 5
balenie 24,15 €
4,83 €

Osuška 

70x140 cm (š x d)
100644
ks/bal. 1
7,36 €

Uterák 
pre hostí
30x50 cm (š x d)
100645
ks/bal. 5
balenie 9,30 €
1,86 €
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marhuľová

zelená

biela

žltá

marhuľová

zelená

modrá

šedohnedá

šedá

Uterák  
Athen
ks iba

395

ERWIN M. 
Séria uterákov Athen
Uteráky vo veľmi dobrej kvalite: dlhotrvácne a savé. Kúpeľňová predložka má po celom obvode 
bordúru. Možná výšivka loga. 
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 380 g/m².  
Kúpeľňová predložka cca. 600 g/m².
farba: marhuľová, modrá, žltá, šedá, zelená, šedohnedá, biela

Uterák Malý uterák
50x100 cm 
(š x d)

30x30 cm  
(š x d)

100432 100433
ks/bal. 10 ks/bal. 5
balenie 39,50 € balenie 8,20 €
3,95 € 1,64 €

        Nadýchané 
JEMNÉ FARBY

 Dlhotrvácna  
kvalita

Odolné voči chlóru

Farebne stále

Kúpeľňová 
predložka Veľká osuška Osuška
50x70 cm  
(š x d)

100x150 cm  
(š x d)

70x140 cm  
(š x d)

100428 100429 100430
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,16 € 11,54 € 6,37 €
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Uterák 
Balance

ks iba

857

ERWIN M.
Séria uterákov Balance
Uteráky s hodvábnym leskom sú jemné na dotyk a predstavujú čistý luxus. Ľahko udržiavateľný, jemný 
materiál obsahuje viskózu, ktorá sa získava z bambusových vlákien. Vďaka špeciálnym vlastnostiam 
dokáže uterák nasať veľké množstvá vody. Uteráky majú tkanú štruktúru s plisovaným vzhľadom. 
Dostupný je aj župan s príjemným strihom, dvomi vreckami, opaskom a kapucňou v unisex verzii.
60 % bavlna, 40 % viskóza (z bambusových vlákien). Tmavé farby: antracitová, tmavá modrá. 
Hmotnosť cca. 600 g/m². 
farba: antracitová, modrá, tmavá modrá, šedá, kiwi, strieborná, šedohnedá, vanilková, biela

Veľká osuška Osuška Uterák Saunová osuška
100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d) 70x200 cm (š x d)
100914 100915 101463 101464
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 15,83 € 8,57 € 23,09 €

tmavé  
farby

ďalšie 
farby

vanilková

strieborná

šedá

šedá

biela

biela

modrá

šedohnedá

tmavá modrá

antracitová

kiwi

ERWIN M.
Župany Balance
Župany s hodvábnym leskom sú jemné na dotyk a predstavujú čistý luxus. Ľahko 
udržiavateľný, jemný materiál obsahuje viskózu, ktorá sa získava z bambusových 
vlákien. Vďaka špeciálnym vlastnostiam dokáže župan nasať veľké množstvá vody. 
Župany s príjemným strihom, dvomi vreckami, opaskom a kapucňou v unisex verzii. 
Myslite aj na detaily - nechajte si na župany vyšiť vaše logo!
60 % bavlna, 40 % viskóza (bambusové vlákna). 
Hmotnosť cca. 450 g/m².
farba: šedá, biela
S/M, L/XL, 2XL

100912
ks/bal. 1
49,49 €

Hodvábny  
lesk

Moderná  
bordúra

Malý uterák 5 ks bal.
30x30 cm (š x d)
122684
ks/bal. 5
balenie 18,65 €
3,73 €

Pasuje 
k sérii

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12
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Uterák  
Neapel
ks iba

813

ERWIN M.
Séria uterákov Neapel
Vyskúšajte našu sériu froté Neapel, ktorá neočarí len kvalitným prúžkovaným tkaním. Striedajúce sa pruhy 
s dlhším a kratším tkaním sa postarajú o príjemný pocit na dotyk a opticky veľmi pekný efekt prúžkov tón 
v tóne.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 550 g/m².
farba: krémová, žltá, svetlá šedá, petrolejová, čierna, šedohnedá, biela

Veľká osuška Osuška Uterák Saunová osuška
100x150 cm (š x d) 70x140 cm (š x d) 50x100 cm (š x d) 70x200 cm (š x d)
115131 115133 115844 115135
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 15,17 € 8,13 € 21,44 €

čierna
ďalšie 
farby

biela

krémová

žltá

šedohnedá

petrolejová

krémová

biela

žltá

šedohnedá

svetlá šedá

petrolejová

čierna

Extra pevné spracovanie

 Dobre savé

Prúžkované 
striedanie tkania 

Hodvábny  
lesk

Moderná  
bordúra
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ERWIN M. 
Séria uterákov Thasos
Uteráky a osušky v trendovom prúžkovanom vzore. Jedna strana má nízky vlas, druhá je flaušová mäkká. Dostupné aj so strapcami po stranách. Ľahký materiál, rýchloschnúce.
Nezaberú veľa miesta pri praní a sušení.
70 % bavlna, 30 % polyester. Hmotnosť cca. 300 g/m².
farba: antracitová, béžová, tyrkysová

tyrkysová

so strapcami

bez strapcov

tyrkysová

béžová

antracitová

antracitová

Veľká osuška 
bez strapcov

Osuška  
bez strapcov

Uterák  
bez strapcov

Saunová osuš-
ka bez strapcov

Wellness osuš-
ka bez strapcov

Veľká osuška 
so strapcami

Osuška 
so strapcami

Uterák 
so strapcami

Saunová osuš-
ka so strapcami

Wellness osuš-
ka so strapcami

100x150 cm 
(š x d)

70x140 cm  
(š x d)

50x100 cm  
(š x d)

70x200 cm  
(š x d)

100x200 cm 
(š x d)

100x150 cm 
(š x d)

70x140 cm  
(š x d)

50x100 cm  
(š x d)

70x200 cm  
(š x d)

100x200 cm 
(š x d)

126614 126606 126595 126609 126612 126615 126608 126604 126610 126613
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,25 € 10,99 € 6,15 € 17,70 € 25,29 € 18,25 € 10,99 € 6,15 € 17,70 € 25,29 €

Uterák  
Thasos
ks iba

6,

15

Dostupné so strapcami 
alebo bez nich

Vhodné ako hamam 
uteráky do spa a wellness

Rýchloschnúci, 
ľahký materiál
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biela

šedá

šedá

ERWIN M.
Hotelové papuče Split
Hotelové papuče z Eva-materiálu (etylén vinylacetát). 
Výhody tohto ľahkého materiálu: papuče sú tvarovo 
stále, sú ľahké a pohodlné. Podrážka je vodotesná 
a protišmyková. Papuče doručíme v rozloženom 
stave. V jednej sekunde sú pripravené k použitiu 
(návod je na papierovom obale, v ktorom sú papuče). 
Univerzálna veľkosť (dĺžka 28 cm, výška podrážky 
8 mm).
100 % etylén-vinylacetát
farba: šedá
univerzálne

ERWIN M.
Hotelové papuče Lance
Hotelové papuče z Eva-materiálu (etylén 
vinylacetát). Výhody tohto ľahkého materiálu: 
papuče sú tvarovo stále, sú ľahké a pohodlné. 
Podrážka je vodotesná a protišmyková.
Dĺžka: 29cm. Vhodné pre veľkosť obuvi od 35 
do 46.
100 % polyester s etylén-vinylacetátovou 
podrážkou
farba: šedá, biela
univerzálne

126685
ks/bal. 10
balenie 13,10 €
1,31 €

Hotelové papuče 
Split

pár iba

131

Hotelové papuče  
Lance
pár iba

1,

09

Hotelové papuče 
zatvorené
127722
ks/bal. 10
balenie 10,90 €
1,09 €

Hotelové papuče 
otvorené
127724
ks/bal. 10
balenie 10,90 €
1,09 €

ERWIN M.
Wellness taška Kecil
Kvalitná wellness taška. Z vodu odpudivej a 
omývateľnej umelej hmoty. S malým vnútorným 
vreckom.
70 % PVC, 30 % polyester.
farba: béžová, hnedá, šedá
40x30x23 cm (d x š x v)

126607
ks/bal. 1
9,78 €

ERWIN M.
Wellness taška Cres
Kvalitná pletená wellness taška. Z vodu odpudivej
a omývateľnej umelej hmoty.
100 % polypropylén.
farba: šedá
40x30x23 cm (d x š x v)

126605
ks/bal. 1
11,98 €

ERWIN M.
Wellness taška Summer Time
Trendová taška s nápisom „Summer Time“. Vnútro 
je nepremokavé, s malým vreckom.
70% bavlna, 30% polyester.
farba:  modrá
33x50 cm (d x š)

164593
ks/bal. 1
9,89 €

Novinka
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ERWIN M. 
Župan Adria
Župan je dostupný v troch vyhotoveniach - kimono, so šálovým 
golierom a s kapucňou. Najlepšie spracovanie, pohodlný, 
široký strih, s 2 našitými vreckami a opaskom. Biely župan je 
vhodný pre dámy aj pánov! Využite možnosť výšivky loga!
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 400 g/m².
Dĺžka: 125 cm pri veľkosti S/M.
farba: biela

Župan s kapucňou
S/M, L/XL, 2XL
120178
ks/bal. 1
26,39 €

Hotelové papuče Lance str. 465

Župan Kimono
S/M, L/XL, 2XL
120177
ks/bal. 1
25,29 €

Opasok
univerzálny
115966
ks/bal. 1
3,18 €

Župan so šálovým golierom
S/M, L/XL, 2XL
100366
ks/bal. 1
26,39 €

Župan 
Adria
ks od

2529
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ERWIN M. 
Župan Vento
Kvalitný, ľahký kimono župan v atraktívnom vafľovom dizajne. 
Hladký povrch na vnútornej strane ešte zvýši pohodlie pri 
nosení.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 180 g/m².  
Dĺžka: 125 cm pri veľkosti S/M.
farba: biela
S/M, L/XL, 2XL

ERWIN M. 
Župan Miron
Mäkký župan z mikrovlákna v modernom strihu so 
šálovým golierom. Praktické postranné vrecká. Super 
rýchloschnúci a ľahko udržiavateľný materiál. Vrátane 
opasku 178x4cm (d x š).  
100% polyester. 320g/m². 95° pranie. 
farba: šedá, biela
S/M, L/XL, 2XL

ERWIN M. 
Opasok pre župan Miron
Opasok pasujúci k županom Miron. 
178x4cm (d x š)
100% polyester. 320g/m². 95° pranie. 
farba: šedá, biela
univerzálny

101141
ks/bal. 1
31,89 €

165607
ks/bal. 1
18,69 €

165610
ks/bal. 1
2,19 €

biela

šedá

Novinka

Rýchloschnúce

Dobre savé

WELLNESS
    v dobrej nálade

 Wafľový vzor
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•  vhodný aj na manglovanie
• veľmi dobre fixuje výplň
•  nízka hmotnosť: šetrenie nákladov v 

práčovni

•  štandardný uzáver v hotelierstve
•  preklad 30 cm (obliečka na paplón) ale-

bo 20 cm (obliečka na vankúš)
•  ušetríte čas pri prezliekaní prádla

•  prepracovaný hotelový uzáver
•  preklad 30 cm (obliečka na paplón) alebo 

20 cm (obliečka na vankúš),  s prídavnou 
bočnou fixáciou

•  rýchle prezliekanie prádla
•  výplň je fixovaná bočnými záševkami

•  10 cm dlhšia obliečka na paplón,  
2 kotviace body: švy 7 cm od okraja

• veľmi rýchle prezliekanie postelí
•  veľmi jednoduché manglovanie
• nízka hmotnosť ušetrí náklady za prá-   
    čovňu

Aby ste svojim hosťom zabezpečili čo 
najpríjemnejší pobyt u Vás, mali by ste zvoliť 
pre Vás to najlepšie prádlo. Tipy a triky, ktoré 
uľahčia Váš výber, nájdete na www.palazzo.sk.

•  rýchle obliekanie a vyzliekanie prádla
• výplň je fixovaná vďaka zúženiu v hor-    
    nej časti 
•  jednoduché manglovanie, prádlo nie je 

potrebné predžehľovať

ZIPSOVÝ UZÁVER

HOTELOVÝ UZÁVER

KAPSOVÝ UZÁVER

HOTELOVÝ UZÁVER SO ZÁŠEVKAMI

UZÁVER PRE PRÁČOVNE PORADCA PRE POSTEĽNÉ PRÁDLO

INFO GUIDE
Ktorý uzáver je pre 
Vás ten najlepší?
Radi Vám doručíme posteľné prádlo 
s Vami preferovaným uzáverom.

Posteľné prádlo
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Posteľná súprava  
Luzern
ks od

45,

09

ERWIN M. 
Séria posteľného prádla Luzern
Veľmi kvalitné damaškové posteľné prádlo, ktoré spĺňa aj tie najvyššie nároky. Prúžkovaný dizajn 
so šírkou 8 mm v horizontálom smere. Jemné, česané vlákna kombinované s praktickým a 
rýchlym hotelovým uzáverom so záševkami pre optimálnu fixáciu vankúšov a paplónov.
100 % bavlna, super česaná, damašek. Hmotnosť cca. 120 g/m².
farba: biela
uzáver: hotelový uzáver so záševkami

biela

POSTEĽNÉ PRÁDLO
Pohodlné zaspávanie, uvoľnené vstávanie: Naše posteľné prádlo prekvapí 
vysokou kvalitou, prezliekanie Vám uľahčia viaceré typy uzáverov.

Mäkká mako saténová bavlna

S jemným leskom

Trvácne a pevné prádlo, pritom 
mäkké vďaka česanej bavlne

Posteľná súprava
135x200 cm (š x d)  
 80x80 cm (š x d)

155x220 cm (š x d)   
 80x80 cm (š x d)

121414 121414
ks/bal. 1 ks/bal. 1
45,09 € 58,29 €

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
127215 127215 127215 127215
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,01 € 11,54 € 12,75 € 14,07 €
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biela

tmavá šedá

tmavá šedá

šedohnedá

svetlá šedá

ERWIN M. 
Séria posteľného prádla Cube
Posteľné prádlo s trendovým vzorom pre štýlovú hotelovú izbu. Moderný dizajn a vysoká kvalita. Prádlo je dostupné vo viacerých 
farbách. Malé štvorce sa nachádzajú v hornej tretine prádla, veľké štvorce na zvyšku prádla. Obliečky na vankúš 40x40 a 40x80 
obsahujú len veľké štvorce. Prádlo spĺňa všetky náročné požiadavky - je trvácne, pevné, jednoduché na údržbu. So zipsovým
uzatváraním vhodným aj na manglovanie.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 120 g/m². 
poznámka: posteľné prádlo dosiahne svoju konečnú veľkosť po 3 praniach
 farba: svetlá šedá, tmavá šedá, šedohnedá, biela
uzáver: zipsový uzáver

Obliečka na paplón so zipsom
135x200 cm 
(š x d)

155x220 cm 
(š x d)

101564 101564
ks/bal. 1 ks/bal. 1
40,69 € 53,89 €

Obliečka na paplón  
Cube
ks od

40,

69

 Obliečka na vankúš so zipsom
40x40 cm 
(š x d)

40x80 cm 
(š x d)

60x80 cm 
(š x d)

80x80 cm 
(š x d)

166622 166622 166622 166622
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,79 € 10,99 € 12,09 € 14,62 €

Metráž
300 cm (š)
166548
meter 1
13,19 €

 Vhodné aj pre pranie v profi práčovni

 Odolné voči chlóru
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svetlá krémová

béžová

svetlá šedá

ERWIN M. 
Séria posteľného prádla Riala
Posteľné prádlo v decentných farbách s crash vzhľadom – žehlenie je zbytočné! Praktický 
hotelový uzáver. Dostupné tiež: prehoz na posteľ z tej istej látky – dvojvrstvový s obálkovým 
lemom a extra veľkosťou až po zem. Pokiaľ uprednostňujete čisté línie, prádlo je možné aj 
vyžehliť.
55 % ľan, 45 % bavlna. Hmotnosť cca. 135 g/m². 
poznámka: posteľné prádlo dosiahne svoju konečnú veľkosť po 3 praniach
farba: svetlá šedá, béžová, svetlá krémová
uzáver: hotelový uzáver

Obliečka na paplón
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 220x240 cm (š x d)
126544 126544 126544
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
47,29 € 64,89 € 102,29 €

Obliečka na paplón  
Riala
ks od

4729

              Trendový
VZHĽAD ĽANU

 Vyrovnáva teplotné rozdiely

Ušetrí čas aj energie

Bez potreby žehliť 
vďaka crash-vzhľadu

béžová

svetlá krémová

Prehoz na posteľ
160x340 cm (š x d)
126547
ks/bal. 1
102,29 €

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
126543 126543 126543 126543
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,01 € 11,54 € 14,07 € 16,60 €
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Posteľné prádlo 
St. Petersburg Sanitized

Obliečka na paplón  
St. Petersburg

ks od

2089

 Optimálna ochrana proti 
roztočom a ich alergénom

                                      
Pôsobí proti množeniu baktérií

Odpudzuje zápach

Telefón +421 2 20 70 70 70

SELLER
Best
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biela

biela

vanilková

vanilková

          Ľahko údržiavateľná 

ŠTRUKTÚRA

Mikróby sú malé organizmy ako baktérie, huby, riasy a vírusy. Ak sa 
mikróby usadia na povrchoch alebo v textíliách, ich metabolizmus môže 
mať množstvo nežiaducich následkov. Materiálne škody, škvrny a zápach 
sú len niektoré z nich. Usadzovaniu mikróbov jednoducho zabránite pou-
žívaním textílií s antibakteriálnymi látkami. Hygienická funkcia Sanitized®, 
registrovaná ochranná známka a pečať kvality, ponúka trvalú ochranu 
proti mikróbom a baktériám. Pre vás to znamená: Výrobky s hygienickou 
funkciou Sanitized®, ako napríklad posteľné prádlo St. Petersburg, môže-
te používať dlhšie ako iné výrobky a zaisťujú optimálnu hygienu vo vašej 
hotelovej izbe.

Novinka

Ochrana pred mikróbmi vďaka 
Sanitized® hygienickej funkcii

ERWIN M. 
Posteľné prádlo 
St. Petersburg Sanitized
Štýlové posteľné prádlo v odolnej damaškovej kvalite. Hygienická 
funkcia Sanitized® poskytuje hygienický spánok pre trvalú ochranu 
pred mikróbmi a baktériami. Ideálne pre alergikov. Pásikový dizajn 
tón v tóne harmonicky zapadne do každej hotelovej izby.
80 % bavlna,  20 % polyester. 95° pranie, Odolné voči chlóru.  
Hmotnosť cca. 130 g/m2

 Farba: vanilková, biela
Uzáver: hotelový uzáver, uzáver pre práčovne

 V
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www.palazzo.sk

Obliečka na paplón Sanitized hotelový uzáver
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
165585 165585
ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,89 € 34,09 €

Obliečka na paplón Sanitized uzáver pre práčovne
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
165580 165580
ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,89 € 34,09 €

Napínacia posteľná plachta Sanitized
90x200 cm (š x d) 140x200 cm (š x d) 160x200 cm (š x d)
165527 165527 165527
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,30 € 20,01 € 24,19 €

Posteľná plachta Sanitized
180x290 cm (š x d)
165576
ks/bal. 1
27,49 €

Obliečka na vankúš Sanitized hotelový uzáver
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
165571 165571 165571 165571
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,72 € 5,38 € 6,04 € 6,70 €

472-473_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   473 16.02.22   18:46



474 Telefón +421 2 20 70 70 70

šedá

ERWIN M.
Séria posteľného prádla Sienna
Posteľné prádlo v atraktívnych farbách s hotelovým uzáverom. Ľahko udržiavateľná a 
rýchloschnúca zmes bavlna-polyester. Ušetríte pri praní.
Kvalitné a dlhotrvácne - menej dokupovania.
80 % bavlna, 20 % polyester. Hmotnosť cca. 120 g/m².
farba: šedá, khaki, dymová modrá, šedohnedá, biela
uzáver: hotelový alebo kapsový uzáver

Obliečka na paplón hot. uzáver
135x200 cm (šxd) 155x220 cm (šxd)
125176 125176
ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,01 € 31,89 €

Obliečka na vankúš hot. uzáver
60x80 cm (šxd) 80x80 cm (šxd)
125172 125172
ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,04 € 6,70 €

Posteľná plachta
180x290 cm (šxd) 240x300 cm (šxd) 270x300 cm (šxd)
125412 125412 125412
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 31,89 € 34,09 €

Obliečka na paplón  
Sienna 
ks od

2001

dymová modrá šedohnedá šedá biela khaki

biele farebné

Napínacia plachta s gumičkou
90x200 cm (šxd) 140x200 cm (šxd) 160x200 cm (šxd)
výška matraca 23 cm výška matraca 23 cm výška matraca 23 cm
125130 125130 125130
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
13,30 € 20,01 € 24,19 €

Rýchloschnúce

Jednoduchá údržba

Ľahké žehlenie

Obliečka na paplón kapsový uzáver
135x200 cm (šxd) 155x220 cm (šxd) 220x240 cm (šxd)
125175 125175 125175
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,89 € 31,89 € 47,29 €

Obliečka na vankúš hot. uzáver
40x40 cm (šxd) 40x80 cm (šxd)
125172 125172
ks/bal. 1 ks/bal. 1
4,72 € 5,38 €
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biela

Posteľná súprava
135x200 cm (šxd)  
80x80 cm (šxd)

155x220 cm (šxd)  
80x80 cm (šxd)

101506 101506
ks/bal. 1 ks/bal. 1
45,09 € 58,29 €

Obliečka na paplón
220x240 cm (šxd)
101505
ks/bal. 1
71,49 €

ERWIN M. 
Séria posteľného prádla Emmen
Jemné damaškové obliečky s tkaným klasickým 2-mm pásikavým dizajnom. Vysoko kvalitný produkt v hotelovej kvalite vyhovuje 
aj tým najvyšším nárokom.
100 % bavlna, mercerovaná, super česaná. Hmotnosť cca. 120 g/m². 
poznámka: prádlo dosiahne svoju konečnú veľkosť po 3 praniach
farba: biela
uzáver: hotelový uzáver s bočnými záševkami

Posteľná súprava  
Emmen

ks od

4509

biela

JEMNÉ, ELEGANTNÉ 
       a kvalitné    

Husto tkané jemné vlákna

 Mercerovaná bavlna s 
hodvábnym prešívaním

Obliečka na vankúš
40x40 cm (šxd) 40x80 cm (šxd) 60x80 cm (šxd) 80x80 cm (šxd)
127216 127216 127216 127216
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,01 € 11,54 € 12,75 € 14,07 €

Napínacia plachta
90x200 cm (šxd) 140x190 cm (šxd) 160x200 cm (šxd)
115829 115829 115829
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
26,39 € 27,49 € 29,69 €
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Moderný dizajn
SATÉN A ZAMAT

Z kvalitnej mercerovanej  
bavlny. Špeciálne tkanie 
poskytuje úžasne jemný 
pocit na dotyk.

tmavá šedá

biela

šedohnedá

perlová

tmavá šedá

bordová

tmavá šedá

šedohnedá

Lesk vďaka 
mercerovanej 
bavlne Mäkký 

mako-satén

Dlhotrvácne 
a jemne 
lesklé farby

Trblietavý 
zamat

Jemný dotyk

Posteľné  
prádlo Tokio

bordová

petrolejová

tmavá šedá

tmavá modrá

& MATCH
Mix
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ERWIN M.
Deka Samara Diamond
Moderná deka s prešívaním. Z elegantnej 
velúrovej látky v trendovom zamatovom 
vzhľade a nadčasových farbách.
100% polyester. 30° pranie
Hmotnosť cca. 290 g/m²
Farba: bordová, tmavá modrá, tmavá šedá, 
petrolejová

ERWIN M.
Prehoz na posteľ 
Samara Diamond
Moderný prehoz na posteľ s prešívaním. 
Z elegantnej velúrovej látky v trendovom 
zamatovom vzhľade a nadčasových farbách.
100% polyester. 30° pranie 
Hmotnosť cca. 290 g/m²
Farba: bordová, tmavá modrá, tmavá šedá, 
petrolejová

ERWIN M.
Posteľné prádlo Tokio
Nechajte sa inšpirovať jemne trblietavým 
posteľným prádlom Tokio! Vysokokvalitné, 
ľahko udržiavateľné mako-saténové posteľné 
prádlo, veľmi príjemné na dotyk.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 125 g/m². 
Možná výšivka loga.
Farba: perlová, tmavá šedá, šedohnedá, biela
Uzáver: hotelový uzáver

Posteľná súprava
135x200 cm 
 80x80 cm 
(š x d)

155x220 cm 
80x80 cm 
(š x d)

121412 121412
ks/bal. 1 ks/bal. 1
42,89 € 49,49 €

ERWIN M.
Dekoračná obliečka Samara
Zamat, látka kráľov! Očarte svojich hostí 
našimi obliečkami na vankúše Samara. 
Obliečky na vankúše sú dostupné v 
niekoľkých atraktívnych farbách, predná a 
zadná strana sú identické. Upozorňujeme, že 
zamat môže pôsobiť svetlejšie alebo tmavšie 
v závislosti od dopadu svetla a smeru, v 
ktorom naň dopadá. 
Uzáver: zips. Vankúš je potrebné objednať zvlášť.
100 % polyester. 30° pranie 
Hmotnosť cca. 290 g/m²
Farba: bordová, tmavá modrá, tmavá šedá, 
petrolejová

30x50 cm 
(š x d)

40x40 cm 
(š x d)

50x50 cm 
(š x d)

118970 118970 118970
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,99 € 10,99 € 14,29 €

Posteľná súprava  
Tokio
ks od

4289

Dekoračná obliečka na vankúš  
Samara

ks od

1099

65x135 cm (š x d) 65x200 cm (š x d)
164421 164421
ks/bal. 1 ks/bal. 1
39,59 € 45,09 €

180x260 cm (š x d) 230x260 cm (š x d)
164424 164424
ks/bal. 1 ks/bal. 1
90,19 € 96,79 €

Obliečka na vankúš
40x80 cm 
(š x d)

60x80 cm 
(š x d)

80x80 cm 
(š x d)

125454 125454 125454
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,36 € 8,57 € 9,78 €

tmavá modrá

tmavá šedá

Obliečka na 
vankúš
40x40 cm  
(š x d)
125454
ks/bal. 1
6,15 €
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biela

šedá

ERWIN M. 
Posteľné prádlo Venedig
Hotelové prádlo v dvoch elegantných šírkach prúžkov. Jemná kvalita za výhodnú cenu. S hotelovým uzáverom, možná výšivka 
loga.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 140 g/m².
Farba: vanilková, biela
Uzáver: hotelový uzáver

ERWIN M. 
Séria prehozov na posteľ Graz
Ľahko udržiavateľný prehoz na posteľ a obliečka na vankúš so 
zipsovým zapínaním v dvojfarebnom obojstrannom dizajne.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 360 g/m².
Farba: šedá, šedohnedá

Posteľná súprava 8 mm
135x200 cm 
 80x80 cm (š x d)
120803
ks/bal. 1
27,49 €

Prehoz na posteľ
65x150 cm (š x d) 65x250 cm (š x d)
124761 124761
ks/bal. 1 ks/bal. 1
32,99 € 43,99 €

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d) 50x50 cm (š x d)
124762 124762
ks/bal. 1 ks/bal. 1
14,29 € 16,49 €

Posteľná súprava 10 mm
135x200 cm 
 80x80 cm (š x d)
115170
ks/bal. 1
27,49 €

Posteľná súprava  
Venedig

ks iba

2749

biela

vanilková

biela

šedohnedá

vanilková

šedá

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Dve rôzne šírky prúžkov: 
8 alebo 10 mm

Trvácne a pevné prádlo

Rovnomerný hladký povrch

Obliečka na vankúš 8 mm
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
125386 125386 125386 125386
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,38 € 8,02 € 9,34 € 10,66 €

Obliečka na vankúš 10 mm
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
125382 125382 125382 125382
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,38 € 8,02 € 9,34 € 10,66 €

8 mm 10 mm
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biela

Posteľná súprava
135x200 cm   
40x80 cm (š x d)

135x200 cm 
80x80 cm (š x d)

155x220 cm 
80x80 cm (š x d)

125388 125388 125388
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 34,09 € 47,29 €

Metráž  

280 cm (š)
115209
meter 1
10,66 €

ERWIN M. 
Posteľné prádlo Rom-Meran
Hotelové posteľné prádlo v klasickom prúžkovanom dizajne za priaznivú cenu. Šírka prúžkov 25 mm. Obliečky na vankúše i 
paplóny majú hotelový uzáver so záševkami. Možná výšivka loga.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 180 g/m².
 Farba: marhuľová, svetlá modrá, krémová, biela
Uzáver: hotelový uzáver so záševkami

Posteľná súprava  
Rom-Meran

ks iba

24,

19

biela

krémová

Vzorkovník Rom-Meran
Za požičanie vzorkovníka Vám bude 
účtovaný poplatok vo výške 10,00 €.
156629

25 mm

Šírka prúžkov 25 mm

Trvácne a pevné prádlo

Napínacia plachta
biela biela biela
90x200 cm (š x d) 140x190 cm (š x d) 160x200 cm (š x d)
115826 115826 115826
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,58 € 19,90 € 21,22 €

Obliečka na paplón
biela
220x240 cm (š x d)
121424
ks/bal. 1
45,09 €

Posteľná plachta
biela biela biela biela biela
150x250 cm (š x d) 180x290 cm (š x d) 220x260 cm (š x d) 240x300 cm (š x d) 270x300 cm (š x d)
115183 115183 115183 115183 115183
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
20,01 € 24,19 € 24,19 € 28,59 € 31,89 €

marhuľová

svetlá modrá

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d)
121404 121404 121404
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,38 € 8,02 € 9,34 €

Obliečka 
na vankúš
80x80 cm (š x d)
121404
ks/bal. 1
10,66 €
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Klasické PRÚŽKY

Obliečka na paplón 
hotelový uzáver
biela
220x240 cm (š x d)
121422
ks/bal. 1
64,89 €

krémová

biela

krémová

ERWIN M. 
Posteľné prádlo Rimini
Špičková kvalita v krásnom prevedení za super cenu! Elegantné damaškové obliečky s diagonálnymi pásikmi vo 
vyberanej hotelovej kvalite: prvotriedny materiál a prepracovanie, veľmi odolné. S hotelovým uzáverom. Možná 
výšivka loga. Iné veľkosti na vyžiadanie.
100 % česaná bavlna. Hmotnosť cca. 175 g/m².
 Farba: krémová, biela
Uzáver: hotelový uzáver

Posteľná súprava  
Rimini
ks od

42,

89

Obliečka na vankúš
krémová, biela krémová, biela
60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
122522 122522
ks/bal.  1 ks/bal.  1
10,22 € 11,54 €

Kvalitné damaškové posteľné prádlo

Trvácne a pevné

Posteľná súprava hotelový uzáver
krémová, biela krémová, biela
135x200 cm 
 80x80 cm (š x d)

155x220 cm 
 80x80 cm (š x d)

122524 122524
ks/bal. 1 ks/bal. 1
42,89 € 56,09 €

Obliečka na vankúš
krémová, biela krémová, biela
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d)
122522 122522
ks/bal. 1 ks/bal.  1
6,37 € 9,01 €

Napínacia plachta
biela biela
90x200 cm (š x d) 160x200 cm (š x d)
115823 115823
ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 28,59 €
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šedohnedá

krémová

biela

krémová

šedohnedá

ERWIN M. 
Séria posteľného prádla Antila
Atraktívne posteľné prádlo z mako-saténovej bavlny v úprave bez potreby 
žehliť.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 140 g/m².
 Farba: krémová, šedohnedá, biela
Uzáver: hotelový uzáver

Obliečka na paplón
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
126529 126529
ks/bal.  1 ks/bal.  1
27,49 € 32,99 €

ERWIN M. 
Dekoračné kožušiny Bergen
Absolútny pútač pohľadov. Všestranne použiteľné produkty - ako 
sedáky na lavice a stoličky, predložky. Vnesie do každej miestnosti 
útulnosť. Umelé kožušiny, ktoré nepúšťajú chlpy, dajú sa prať aj 
sušiť v sušičke. Veľmi jemné a príjemné na dotyk.
100 % polyakryl, spodná strana 100 % polyester
Farba: hnedá, krémová

Dekoračná 
obliečka 30x50cm

Dekoračná 
obliečka 40x40cm

50x30 cm (š x d) 40x40 cm (š x d)
161516 161515
ks/bal.  1 ks/bal.  1
8,57 € 8,57 €

Obliečka na paplón  
Antila
ks od

27,

49

Obliečka na vankúš
40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
126530 126530 126530
ks/bal.  1 ks/bal.  1 ks/bal.      1
9,23 € 10,55 € 11,65 €

 Bez potreby žehliť

Extra jemná kvalita

Mako-satén

hnedá

krémová

Novinka

Obliečka 
na vankúš
40x40 cm (š x d)
126530
ks/bal.  1
7,03 €
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ERWIN M.
Posteľné prádlo Den Haag
Jednoduchá údržba, bez potreby žehliť, trvácne a pevné prádlo: kvôli 
týmto vlastnostiam je krepové prádlo obľúbené! Aj moderný prúžkovaný 
dizajn robí toto prádlo univerzálne použiteľným. Praktický hotelový uzáver 
uľahčuje prezliekanie – šetrí čas aj námahu!
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 140 g/m².
 Farba: modrá, šedá, piesková
Uzáver: hotelový uzáver

piesková

modrá

šedá

šedá

Obliečka na paplón
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
119179 119179
ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 42,89 €

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
119178 119178 119178 119178
ks/bal. 1 ks/bal.  1 ks/bal.  1 ks/bal. 1
7,36 € 9,78 € 10,99 € 12,20 €

Obliečka na paplón  
Den Haag

ks od

31,

89

ERWIN M.
Dekoračná kožušina Bergen
Absolútny pútač pohľadov. Vnesie do každej miestnosti 
útulnosť. Umelé kožušiny, ktoré nepúšťajú chlpy, dajú sa prať 
aj sušiť v sušičke. Veľmi jemné a príjemné na dotyk. 
100 % polyakryl, spodná strana 100 % polyester.
Farba: krémová
115x70 cm (d x š)

Deko kožušina
161508
ks/bal. 1
21,66 €

Novinka

 Bez potreby žehliť

Farebný prúžkovaný 
dizajn
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šedá

zelená

svetlá modrá

piesková

šedá

červená

Posteľná súprava
135x200 cm  
80x80 cm (š x d)

155x220 cm 
80x80 cm (š x d)

121428 121428
ks/bal.  1 ks/bal.  1
34,09 € 47,29 €

ERWIN M.
Posteľné prádlo Tux
Pestré kárované posteľné prádlo pre útulnú izbu. Vhodné aj do hotela: jednoduchá údržba, poddajné, husto tkané a stálofarebné 
prádlo vo vidieckom štýle. Vyberte si medzi renforcé kvalitou alebo krepovým prevedením bez potreby žehliť.
100% bavlna. Hmotnosť cca. 140g/m².
 Farba: šedá, zelená, svetlá modrá, červená, piesková
Uzáver: hotelový uzáver

renforcé:

krepové:

Posteľná súprava krepová
135x200 cm  
80x80 cm (š x d)

155x220 cm 
80x80 cm (š x d)

115174 115174
ks/bal.  1 ks/bal.  1
40,69 € 53,89 €

Posteľná súprava  
Tux

ks od

3409

Bez potreby žehliť

Trvácne a pevné prádlo

Tvarovo a farebne stále

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
115378 115378 115378 115378
ks/bal.    1  ks/bal.  1 ks/bal.  1 ks/bal.    1
6,70 € 9,34 € 10,66 € 11,98 €

Obliečka na vankúš krepová
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
115391 115391 115391 115391
ks/bal. 1 ks/bal. 1    ks/bal. 1 ks/bal.     1
10,66 € 13,30 € 14,62 € 16,05 €

482-483_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   483 16.02.22   18:59



484 Telefón +421 2 20 70 70 70

šedá

pomarančová

zlatá

biela

café

krémová

šedá

biela

zelená

svetlá modrá

ERWIN M. 
Posteľné prádlo Mallorca
Krepové posteľné prádlo s jednoduchou údržbou a pestrými farbami. S hotelovým alebo zipsovým uzáverom, bez potreby žehliť. 
Najlepšia kvalita za dostupnú cenu!
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 120 g/m².
Farba: café, zlatá, šedá, zelená, svetlá modrá, pomarančová, krémová, biela
Uzáver: hotelový uzáver, zipsový uzáver

Obliečka na vankúš hotelový uzáver
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d)
100398 100398
ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,15 € 8,57 €

Obliečka na vankúš hotelový uzáver
60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
100398 120845
ks/bal. 1 ks/bal. 1
9,78 € 10,99 €

Posteľná súprava 
Mallorca

ks od

31,

89

 Bez potreby žehliť

Veľký výber farieb

S hotelovým alebo 
zipsovým uzáverom

Posteľná súprava hotelový uzáver
135x200 cm  
80x80 cm (š x d)

155x220 cm
 80x80 cm (š x d)

100397 100397
ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 40,69 €

Posteľná súprava zipsový uzáver
135x200 cm  
80x80 cm (š x d)

155x220 cm  
80x80 cm (š x d)

120843 120843
ks/bal. 1 ks/bal. 1
31,89 € 40,69 €

Obliečka na vankúš zipsový uzáver
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
120845 120845 120845 120845
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,15 € 8,57 € 9,78 € 10,99 €
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Obľúbená KLASIKA

krémová

ERWIN M. 
Posteľné prádlo Bodensee
Krémové posteľné prádlo v kvalite renforcé s nadčasovým kvetinovým vzorom. Najlepšia hotelová kvalita: jednoduchá údržba, 
jemné a husté tkanie.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 115 g/m².
 Farba: krémová
 Uzáver: hotelový uzáver

Posteľná súprava hotelový uzáver
135x200 cm 
80x80 cm (š x d)

155x220 cm 
80x80 cm (š x d)

115150 115150
ks/bal. 1 ks/bal. 1
26,39 € 37,39 €

Posteľná súprava 
Bodensee

ks od

2639

Uvedené veľkosti dosiahnete až po 3 
praniach na 95 °C. Dodané veľkosti budú 
kvôli zrážaniu väčšie.

InformáciaObliečka na vankúš hotelový uzáver
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
100563 100563 100563 100563
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,16 € 7,69 € 9,01 € 10,22 €
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šedohnedá

šedá

zelená

ERWIN M. 
Posteľné prádlo Cross
Klasické, dlhotrvácne perkalové posteľné prádlo. Obzvlášť husté tkanie dodáva prádlu jemný a pevný povrch a aj napriek tomu je 
prádlo príjemné na dotyk. S praktickým hotelovým uzáverom.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 115 g/m²
Farba: šedá, zelená, šedohnedá
Uzáver: hotelový uzáver

Obliečka na paplón hotelový uzáver
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
126093 126093
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,66 € 26,39 €

Obliečka na paplón 
Cross
ks od

2166

 Jednoduché žehlenie

 Perkal

Obliečka na vankúš hotelový uzáver
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
126090 126090 126090 126090
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
5,82 € 6,37 € 7,14 € 7,69 €

šedá
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svetlá modrá

svetlá modrá

béžová

perlová

ERWIN M. 
Séria posteľného prádla Maze
Kvalitné bavlnené posteľné prádlo s atraktívnym vzorom. S hotelovým 
uzáverom. Vysoká stálosť farieb, trvácnosť, pevnosť. Jednoduchá údržba.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 120 g/m²
 Farba: béžová, svetlá modrá, perlová
Uzáver: hotelový uzáver

Obliečka na paplón hotelový uzáver
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 220x240 cm (š x d)
125116 125116 125116
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
36,29 € 47,29 € 87,99 €

Obliečka na vankúš hotelový uzáver
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
125117 125117 125117 125117
ks/bal.  1 ks/bal.  1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,69 € 9,89 € 10,99 € 13,19 €

Obliečka na paplón 
Maze
ks od

36,

29

 Damašek s hodvábnou  
úpravou

Super česaná bavlna

 Odolné voči chlóru
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hrdzavá

krémová

hnedá

šedohnedá

svetlá šedá/piesková

béžová

béžová

piesková

strieborná

strieborná

ERWIN M. 
Deky Barrie
Očarte vašich hostí touto flaušovou a príjemne mäkkou dekou. 
Je z ľahko udržiavateľného polyesterového materiálu a určite 
zohreje vašich hostí počas chladných večerov. Dostupná je v 
prírodných farbách. Dolaďte k dekám aj prehozy na posteľ a 
obliečky na vankúše.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 300 g/m²
Farba:  hnedá, krémová, hrdzavá, šedohnedá

ERWIN M. 
Deka Polar s možnou vyvárkou
Deka Polar s možnosťou vyvárania je tvarovo a farebne stála.
Vyberte si Polar pre hygienický spánok!
50 % bavlna, 50 % polyester 
Hmotnosť cca. 350 g/m²
 Farba: béžová, piesková, strieborná

ERWIN M. 
Deka Brisbane
Obojstranne použiteľná deka v moderných farbách.
58 % bavlna, 35 % polyakryl, 7 % polyester. Hmotnosť cca. 
430 g/m².
Farba: antracitová/svetlá šedá, béžová/piesková, hnedá/svetlá 
hnedá, svetlá šedá/piesková, ružová/šedá

150x200 cm (š x d)
128335
ks/bal. 1
45,09 €

140x200 cm (š x d)
115866
ks/bal. 1
47,29 €

Novinka

ružová/šedá

béžová/piesková

antracitová/svetlá šedá

svetlá šedá/piesková

béžová/piesková hnedá/svetlá hnedá

ružová/šedá

Prehoz na posteľ
60x250 cm (š x d)
127212
ks/bal. 1
9,23 €

Obliečka na vankúš
40x40 cm (š x d) 30x50 cm (š x d)
126379 126379
ks/bal. 1 ks/bal. 1
7,03 € 7,03 €

Deka
130x170 cm (š x d) 150x200 cm (š x d)
120209 120209
ks/bal. 1 ks/bal. 1
11,65 € 15,17 €
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béžová

modrá

šedá

tmavá hnedá

ERWIN M. 
Prehozy na posteľ a deky Alabama
Štýlovo prešívaná deka, posteľná sukňa a prehoz s výzorom 
imitácie semišu prinesú do izby moderný štýl. Elegantná 
vrchná strana v imitácii semišu a spodná strana z polyesteru 
vytvárajú farebne pekný celok. Materiál je príjemný a mäkký 
na dotyk.
Vrchná strana 100 % polyester (185 g/m²), 
spodná strana 100 % polyester (92 g/m²). 40° pranie.
Farba: béžová, tmavá hnedá, šedá

ERWIN M. 
Prehozy na posteľ a deky Palmito
Pre vytvorenie elegantnej atmosféry v hotelovej izbe. Pekný prúžkovaný dizajn v crash vzhľade.
100 % polyester. Hmotnosť cca. 336 g/m².
Farba: modrá, šedá, slivková

Prehoz na posteľ
80x135 cm (š x d) 80x200 cm (š x d)
115938 115938
ks/bal. 1 ks/bal. 1
35,19 € 40,69 €

ERWIN M. 
Prehoz na posteľ/deka Samara Diamond
Moderný prehoz na posteľ a deka s prešívaním. Z elegantnej velúrovej látky s výzorom zamatu a v nadčasových farbách. 
100% polyester. 30° pranie. Hmotnosť cca. 290 g/m².
 Farba: bordová, tmavá modrá, tmavá šedá, petrolejová

slivková

bordová

šedá

tmavá modrá

Prehoz na posteľ  
Samara Diamond

ks od

39,

59

Prehoz na posteľ 
65x135 cm (š x d) 65x200 cm (š x d)
164421 164421
ks/bal. 1 ks/bal. 1
39,59 € 45,09 €

Deka
180x260 cm (š x d) 230x260 cm (š x d)
164424 164424
ks/bal. 1 ks/bal. 1
90,19 € 96,79 €

Prehoz na posteľ
65x135 cm (š x d) 65x200 cm (š x d)
115935 115935
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 27,49 €

Dekoračná obliečka
40x40 cm (š x d)
115904
ks/bal. 2
balenie 14,28 €
7,14 €

Deka
180x260 cm (š x d) 230x260 cm (š x d)
115860 115860
ks/bal. 1 ks/bal. 1
54,99 € 65,99 €

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

Deka
230x260 cm (š x d)
115870
ks/bal. 1
84,69 €

Kožušiny  Bergen str. 254

tmavá šedá petrolejová

tmavá šedá

Pasujúce 
dekoračné 
obliečky
str. 251
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biela

biela

strieborná

strieborná

antracitová

antracitová

krémová

krémová

ERWIN M. 
Napínacia posteľná plachta Vancouver
Luxusné posteľné plachty. Džerzejová tkanina s ušľachtilým leskom a extra mäkkým 
pocitom na dotyk. Bez použitia chemických zmäkčovadiel alebo podobných prísad. Vysoká 
elasticita a pružnosť, preto sú vhodné na vysoké matrace, matrace vrátane topperov 
a boxspring postele až do výšky 40 cm. Gumička po celom obvode zaisťuje bezpečné 
držanie. Absolútne nepriehľadné kvôli vysokej kvalite.
Džerzej (bez potreby žehliť): 97 % bavlna, 3 % elastan. Hmotnosť cca. 250 g/m².
Farba: antracitová, krémová, strieborná, biela

90-100x200-220 cm (š x d) 140-160x200-220 cm (š x d) 180-200x200-220 cm (š x d)
162213 162213 162213
ks/bal.    1 ks/bal.    1 ks/bal.    1
36,29 € 42,89 € 50,59 €

Napínacia posteľná plachta pre topper
Výška 12 cm

Bez tvorby žmolkov

 Optimálny tvar aj pre 
boxspring postele

 Bez potreby žehliť

Napínacia posteľná plachta  
Vancouver

ks od

3299

Absolútne
 ELASTICKÉ

90-100x200 cm (š x d) 180x200 cm (š x d) 200x200 cm (š x d)
163911 163911 163911
ks/bal.    1 ks/bal.    1 ks/bal.      1
32,99 € 46,19 € 47,29 €

Napínacia posteľná plachta
Výška matraca 40 cm
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ERWIN M.
Napínacia posteľná plachta Louisianna
Napínacia plachta výbornej kvality. Dvojito prešívané, čo vyvoláva dojem, ako keby boli na sebe uložené dve plachty. Obzvlášť 
tvarovo stála, veľmi vysoká hustota vlákien, príjemná na dotyk, z najkvalitnejšej 100 % bavlny. Perfektne sedí vďaka extra silnej 
gumičke po obvode.
Interlock džerzej (bez potreby žehliť): 100% bavlna. Hmotnosť cca. 200 g/m².

farebná farebná farebná biela biela biela
90-100x190-200 
cm (š x d)

140-160x190-200 
cm (š x d)

180-200x190-200 
cm (š x d)

90-100x190-200 
cm (š x d)

140-160x190-200 
cm (š x d)

180-200x190-200 
cm (š x d)

100255 100255 100255 100255 100255 100255
ks/bal.  1  ks/bal.  1 ks/bal.    1 ks/bal.  1  ks/bal.  1 ks/bal.    1
23,09 € 39,59 € 45,09 € 21,66 € 34,09 € 39,59 €

žltá

krémová

piesková

modrá

šedohnedá

strieborná

antracitová

antracitová

strieborná

biela

biela

90-100x190-200 cm (š x d) 140-160x190-200 cm (š x d) 180-200x190-200 cm (š x d)
118928 118928 118928
ks/bal.  1 ks/bal.    1 ks/bal.  1
51,69 € 64,89 € 76,99 €

ERWIN M.
Posteľná plachta pre topper Formatic 
Biela plachta s vypracovanou kapsou, do ktorej bez problémov 
vložíte svoj matrac (výška cca. 6 cm). Presahujúce časti sa 
jednoducho zasunú pod matrac.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 200 g/m².
farba: biela

Výška 6 cm
90x200 cm (š x d) 100x200 cm (š x d) 140x200 cm (š x d)
115202 115202 115202
ks/bal.    1 ks/bal.    1 ks/bal.    1
45,09 € 45,09 € 51,69 €

180x200 cm (š x d) 200x200 cm (š x d)
115202 115202
ks/bal.    1 ks/bal.    1
58,29 € 64,89 €

Napínacia posteľná plachta  
Louisianna

ks od

2309

Posteľná plachta  
Formatic

ks od

4509

Napínacia posteľná plachta extra vysoká
Výška 40 cm
farba: biela

Napínacia posteľná plachta   
Výška 27 cm   
farba: antracitová, modrá, žltá, piesková, krémová, strieborná, šedohnedá, biela   

 Dlhotrvácny džerzej

Dostupné pre 2 výšky matracov

Vďaka profi elastickým vláknam 
vhodné pre matrace do výšky 40 cm

Pre topper do výšky cca. 6cm
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biela

piesková

prírodná

biela

krémová

šedohnedá

antracitová

antracitová

krémová

piesková

ERWIN M.
Napínacia posteľná plachta Micro Modal
Napínacia posteľná plachta Micro Modal je príjemne ľahká, 
priliehavá a príjemná na dotyk. Poddajný povrch zabezpečuje 
odvod vlhkosti a vysokú priedušnosť - je ideálna pre citlivú 
pokožku. Oproti tomu viskóza zlepšuje odolnosť materiálu 
a zvyšuje tvarovú stálosť aj po častom praní. Jednoduché 
navliekanie, perfektne sedí. Na výšku matraca do 25 cm.
Džersej (bez potreby žehliť): 100 % micro modal 
Hmotnosť cca. 135 g/m²
Farba: prírodná, piesková, biela

Napínacia posteľná plachta
90-100x190-200 
cm (š x d)

140-160x190-200 
cm (š x d)

180-200x190-200 
cm (š x d)

101698 101698 101698
ks/bal.        1 ks/bal.            1  ks/bal.        1
16,49 € 23,09 € 27,49 €

ERWIN M.
Napínacia posteľná plachta Elastik-Jersey
Napínacia plachta Elastic-Jersey sa vyznačuje extrémne 
vysokou elasticitou. Na dotyk je perfektne hladká a pasuje aj 
na nadrozmerné matrace dĺžky 220 cm. Gumička po obvode 
zabezpečuje stabilné držanie na matraci. Pre matrace do 
výšky 25 cm.
Džersej (bez potreby žehliť): 96 % bavlna, 4 % elastan 
Hmotnosť cca. 150 g/m²
Farba: antracitová, krémová, šedohnedá, biela

Napínacia posteľná plachta
90-100x200-220 
cm (š x d)

140-160x200-220 
cm (š x d)

180-200x200-220 
cm (š x d)

101532 101532 101532
       ks/bal.        1 ks/bal.                 1 ks/bal.                 1
19,79 € 32,99 € 38,49 €

ERWIN M.
Napínacia posteľná plachta Bio bavlna 
Napínacia posteľná plachta zo 100 %-nej bio bavlny. Pre 
ochranu životného prostredia nie sú pri pestovaní bavlny 
používané žiadne chemické látky a pesticídy. Obsahuje teda 
len prirodzené vlákna bez žiadnej genetickej mutácie. Rýchle 
obliekanie a perfektný vzhľad. Dlhotrvácna. Pre matrace do 
výšky 25 cm.
Džersej (bez potreby žehliť): 100 % bavlna 
Hmotnosť cca. 145 g/m²
Farba: antracitová, krémová, šedohnedá, biela

Napínacia posteľná plachta
90-100x190-200 
cm (š x d)

140-160x190-200 
cm (š x d)

180-200x190-200 
cm (š x d)

101514 101514 101514
       ks/bal.                 1 ks/bal.                              1             ks/bal.                 1
17,37 € 25,29 € 29,69 €

Napínacia posteľná plachta  
Micro Modal

ks od

1649

Napínacia posteľná plachta  
Elastik-Jersey

ks od

19 ,

79

Napínacia posteľná plachta  
Bio bavlna

ks od

1737

 Vysoká priedušnosť

 Bez potreby žehliť

Pre matrace do výšky 25 cm

 Optimálny tvar vďaka elasticite

 Bez potreby žehliť

Pre matrace do výšky 25 cm

 100% bio bavlna

 Bez potreby žehliť

Pre matrace do výšky 25 cm
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biela

biela

krémová

krémová

marhuľová

zelená

tmavá modrá

svetlá modrá

žltá

krémová

biela

pomarančová

červená

šedohnedá

hnedá

svetlá šedá

antracitová

Napínacia posteľná plachta  
Jersey
ks od

1220

ERWIN M. 
Džersejová napínacia posteľná plachta Jersey 
Dostupná vo viacerých farbách a 3 veľkostiach: Všetko v hotelovej kvalite, dlhotrvácna a vhodná pre všetky ročné obdobia. Rýchle 
obliekanie, dobre sedí, rýchlo schne a je odolná voči chlóru. Pre matrace do výšky 25 cm.
Džersej (bez potreby žehliť): 100 % bavlna. Hmotnosť cca. 145 g/m².
Farba: antracitová, marhuľová, hnedá, žltá, zelená, svetlá modrá, svetlá šedá, tmavá modrá, pomarančová, červená, krémová, 
šedohnedá, biela

Napínacia posteľná plachta
90-100x190-200 cm (š x d) 140-160x190-200 cm (š x d) 180-200x190-200 cm (š x d)
121411 121411 121411
           ks/bal.                 2             ks/bal.                 1 ks/bal.                              1
balenie 24,40 € kus 18,25 € kus 21,88 €
12,20 € 18,25 € 21,88 €

Napínacia posteľná plachta  
Frottee

ks od

1165

ERWIN M. 
Napínacia posteľná plachta Frottee
V 2 farbách a 2 veľkostiach v najlepšej hotelovej kvalite. 
Je trvácna a vhodná pre každé ročné obdobie. Rýchle 
navliekanie, dobre sedí, rýchlo schne a je odolná voči chlóru. 
Výška matraca 20 cm.
Froté (bez potreby žehliť): 80% bavlna, 20% polyester
Hmotnosť cca. 145 g/m²
Farba: krémová, biela

Napínacia posteľná plachta
90-100x190-200 cm (š x d) 180-200x190-200 cm (š x d)
100651 100651
          ks/bal.    1           ks/bal.    1
11,65 € 20,89 €

Naj HOTELOVÁ KVALITA

 Veľkosť 70x140 cm pre 
detskú postieľku nájdete 
na www.palazzo.sk

 Odolné voči chlóru

Pre matrace do výšky 25 cm

 Bez potreby žehliť

 Odolné voči chlóru

Pre matrace do výšky 20 cm
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biela

krémová

biela

krémová

biela

ERWIN M.
Posteľné plachty Mymorrow
Dostupné ako napínacia posteľná plachta s gumičkou alebo 
ako klasická posteľná plachta v najlepšej hotelovej kvalite, 
dlhotrvácne a vhodné pre celoročné používanie. Odolné 
voči chlóru. Napínacia posteľná plachta nie je vhodná na 
manglovanie.
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 140 g/m². 
Výška: 23 cm
Farba: krémová, biela

Napínacia posteľná plachta Posteľná plachta
90-100x190-200 cm (š x d) 150x250 cm (š x d)
100923 122283
            ks/bal.        1              ks/bal.        1
11,54 € 11,54 €

Napínacia posteľná plachta  
Mymorrow

ks iba

1154

ERWIN M.
Posteľná plachta Basic
Už názov napovedá: posteľná plachta Basic je určená pre 
základné vybavenie hotelov, jednoducho sa udržiava a je 
funkčná. Husto tkaná plachta je univerzálne použiteľná a 
určená na každodenné použitie. Vyrobená je zo 100% bavlny, 
je trvácna, pevná a dostupná v nadmerných veľkostiach.
100% bavlna. Hmotnosť cca. 140g/m².
Farba: biela

160x260 cm (š x d) 160x280 cm (š x d) 180x260 cm (š x d)
100421 100421 100421
     ks/bal.        1       ks/bal.        1      ks/bal.        1
12,75 € 12,75 € 14,07 €

Posteľná plachta  
Basic
ks od

1275

180x280 cm (š x d) 220x260 cm (š x d)
100421 100421
      ks/bal.        1        ks/bal.        1
15,28 € 19,24 €

ERWIN M.
Posteľné plachty Sienna
Klasická posteľná plachta alebo napínacia posteľná plachta 
v atraktívnych farbách. Vyrobené sú z ľahko udržiavateľnej a 
rýchloschnúcej zmesi bavlna-polyester. Trvácne a pevné.
80 % bavlna, 20 % polyester. Hmotnosť 120 g/m². 
Výška: 23 cm
 Farba: šedá, khaki, dymová modrá, šedohnedá, biela

Napínacia posteľná plachta
90x200 cm (š x d) 140x200 cm (š x d) 160x200 cm (š x d)
125130 125130 125130
       ks/bal.        1 ks/bal.                 1         ks/bal.        1
13,30 € 20,01 € 24,19 €

Posteľná plachta
180x290 cm (š x d) 240x300 cm (š x d) 270x300 cm (š x d)
125412 125412 125412
       ks/bal.        1 ks/bal.                 1 ks/bal.                 1
27,49 € 31,89 € 34,09 €

biela:

farebná:

Napínacia posteľná plachta  
Sienna
ks od

1330 Pre matrace do 
výšky 23 cm

 Jednoduchá údržba 

 Rýchloschnúca

Trvácna, pevná

 Pre matrace do 
výšky 23 cm

 Pevné

 Odolné voči chlóru

Posteľné prádlo Sienna str. 474
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ERWIN M.
Ochrana matraca Hannover
 · ochranný poťah na matrac z froté
 · vysoko priedušný
 · rýchla manipulácia vďaka zipsu z 3 strán

80 % bavlna, 20 % polyester. Hmotnosť cca. 400 g/m². 
Výška: 22 cm

100x200 cm (š x d)
115518
          ks/bal.        1
27,49 €

Ochrana matraca 
Hannover

ks iba

27,

49

Podložka s gumičkou  
St. Gilgen

ks od

1924

Napínací poťah  
St. Gilgen

ks od

2309

ERWIN M.
Ochrana matraca St. Gilgen
 · príjemná na dotyk
 · dostupná ako podložka s postrannými gumičkami alebo napínací poťah
 · podložka má 4 postranné gumičky pre fixáciu
 · napínací poťah je ako plachta – bez šmýkania
 · vysoká priedušnosť
 · certifikát Öko-Tex Standard 100
100 % bavlna. Hmotnosť cca. 400 g/m². 
Výška: 24 cm

Podložka s gumičkami
90x190 cm (š x d) 90x200 cm (š x d) 100x200 cm (š x d)
115509 115509 115509
           ks/bal.        1         ks/bal.        1           ks/bal.        1
19,24 € 19,24 € 19,24 €

140x200 cm (š x d) 160x200 cm (š x d) 180x200 cm (š x d)
115509 115509 115509
          ks/bal.        1 ks/bal.                     1             ks/bal.        1
26,39 € 29,69 € 32,99 €

Napínací poťah
90x190 cm (š x d) 90x200 cm (š x d) 100x200 cm (š x d)
120999 120999 120999
      ks/bal.        1        ks/bal.        1          ks/bal.        1
23,09 € 23,09 € 23,09 €

140x200 cm (š x d) 160x200 cm (š x d) 180x200 cm (š x d)
120999 120999 120999
    ks/bal.        1        ks/bal.        1 ks/bal.                     1
29,69 € 32,99 € 37,39 €

ERWIN M.
Napínací poťah Brice
 · napínací ochranný poťah s gumičkou po obvode
 · obojstranne sanforizovaný
 · príjemný na dotyk
 · cetrifikovaný podľa Öko-Tex Standard 100

100 % bavlna. Hmotnosť 200 g/m². 
Výška: 20 cm

90x190 cm (š x d) 90x200 cm (š x d) 140x190 cm (š x d)
115512 115512 115512
           ks/bal. 1         ks/bal. 1                ks/bal. 1
21,99 € 21,99 € 27,49 €

140x200 cm (š x d) 160x200 cm (š x d)
115512 115512
            ks/bal. 1          ks/bal. 1
27,49 € 29,69 €

Napínací poťah  
Brice
ks od

2199

 Pre matrace do výšky 22 cm

Dobre sedí vďaka zipsu 
z 3 obvodových strán

 Priedušná

 Pre matrace do výšky 20 cm

 Priedušný

 Žiadne šmýkanie sa plachiet

 Pre matrace do 
výšky 24 cm

 Priedušná
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ERWIN M.
Ochrana matraca Air
 · prémiová ochrana matraca
 · ochrana voči tekutinám každého druhu
 · príjemne mäkká
 · zimná strana: zo 100 % bavlny, letná strana: froté zo 75 % bavlny a 25 % polyesteru s 
vnútornou polyéterovou blockamidovou membránou
 · vysoko priedušná
 · perfektné prostredie pre spánok
 · kvalitné spracovanie tých najlepších materiálov
 · certifikát Öko-Tex Standard 100

Vrchná strana: 100 % bavlna. Stredová vrstva: polyéterová blockamidová membrána. 
Spodná strana: 75 % bavlna, 25 % polyester. 
Hmotnosť cca. 350 g/m². 
Výška: 25cm
Farba: biela

90x200 cm 
(š x d)

100x200 cm 
(š x d)

140x200 cm 
(š x d)

160x200 cm 
(š x d)

180x200 cm 
(š x d)

200x200 cm 
(š x d)

115523 115523 115523 115523 115523 115523
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
47,29 € 47,29 € 54,99 € 58,29 € 60,49 € 63,79 €

Ochrana matraca  
Air

ks od

4729

Ochrana matraca  
Matta
ks od

2749

Napínací poťah  
Pura
ks od

4289

ERWIN M.
Ochranné poťahy Pura
 · ochranné poťahy vhodné najmä pre zdravotníctvo
 · ťažko zapáliteľné, testované podľa BS 7175 Crib 5
 · ochranný poťah na matrac so zipsom
 · ochranný poťah na paplón a vankúš so zisom
 · žiadne presakovanie tekutín
 · neprepúšťajú roztoče, vírusy a baktérie
 · vhodné pre alergikov
 · je možné ich dezinfikovať
 · priedušné
 · certifikované podľa Öko-Tex Standard 100

Vrchná strana: 100 % polyuretán. Spodná strana: 100 % polyester. Hmotnosť 125 g/m². 
Výška: 17cm a 40cm
Farba: biela
Poťah na paplón
135x200 cm 
(š x d)

155x220 cm 
(š x d)

115157 115157
ks/bal. 1 ks/bal. 1
49,49 € 61,59 €

Poťah na matrac 17 cm
90x200 cm 
(š x d)

100x200 cm 
(š x d)

140x200 cm 
(š x d)

115521 115521 115521
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
51,69 € 51,69 € 59,39 €

Napínací poťah
90x200 cm 
(š x d)

100x200 cm 
(š x d)

140x200 cm 
(š x d)

115201 115201 115201
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
42,89 € 42,89 € 49,49 €

ERWIN M.
Ochrana matraca Matta
 · ochrana voči tekutinám
 · nepriepustný pre roztoče a baktérie
 · ľahké obliekanie vďaka gumičke po obvode
 · priedušný
 · príjemný na dotyk

Vrchná strana: PES-džerzej -  100 % polyester  
Spodná strana: 100 % polyuretánová membrána  
Hmotnosť cca. 160 g/m² 
Výška: 25cm
Farba: biela

90x190 cm  
(š x d)

90x200 cm  
(š x d)

100x200 cm  
(š x d)

180x200 cm  
(š x d)

115517 115517 115517 115517
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 27,49 € 27,49 € 32,99 €

Jednoduchá manipulácia 
vďaka gumičke po obvode

Klasická ochrana 
matraca do hotela

 Pre matrace do výšky 25 cm

Umývateľné vlhkou utierkou 
a dezinfikovateľné

Vhodné pre alergikov, neprepúšťa 
roztoče, vírusy a baktérie

Ideálne využitie v zdravotníctve

 Letná a zimná strana pre 
optimálne používanie 
počas celého roka

 Extrémne dlhotrvácne vďaka 
stredovej membráne

 Pre matrace do výšky 25 cm

Poťah na vankúš
40x40 cm 
(š x d)

40x80 cm 
(š x d)

80x80 cm 
(š x d)

115286 115286 115286
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
8,57 € 12,20 € 18,25 €

Poťah na matrac 40 cm
90x200 cm 
(š x d)

100x200 cm 
(š x d)

140x200 cm 
(š x d)

120348 120348 120348
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
70,39 € 73,69 € 81,39 €
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ERWIN M.
Ochrana matraca Penzberg 
 · napínací poťah s fixačnými gumičkami po stranách
 · priedušný, neprepúšťa vlhkosť
 · certifikát Öko-Tex Standard 100
Vrchná strana: froté - 75 % bavlna, 25 % polyester. 
Spodná strana: polyuretánová membrána. 
Hmotnosť cca. 140 g/m² 
Výška: 24cm
farba: biela

90x190 cm  
(š x d)

90x200 cm  
(š x d)

100x200 cm  
(š x d)

115507 115507 115507
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 25,29 € 25,29 €

Napínací poťah  
Protect

ks od

3299

Podložka s gumičkou 
Penzberg

ks od

2529

Podložka s gumičkami  
Celine
ks od

1869

ERWIN M.
Ochrana matraca Celine
 · vodeodolná a vlhkosť transportujúca integrovaná fólia
 · priedušná
 · dostupná v 2 prevedeniach: napínací poťah s fixačnými 
gumičkami alebo ako napínacia plachta

Vrchná strana: 75 % bavlna, 25 % polyester  
Spodná strana: polyetylénová fólia, pranie pri 95° 
Výška: 23cm
Farba: biela

ERWIN M.
Ochrana matraca a vankúša Protect
 · napínací poťah s gumičkou po obvode a návlek na vankúš so 
zipsovým zapínaním
 · príjemná vrchná strana z froté
 · návlek na vankúš neprepúšťa vlhkosť
 · spodná a bočné strany poťahu sú nepriepustné pre tekutiny
Vrchná strana: froté - 75 % bavlna, 25 % polyester.  
Spodná strana: polyuretánová membrána. 
Hmotnosť cca. 165 g/m² 
Výška: 22cm
Farba: biela

Podložka s gumičkami
90x190 cm 
(š x d)

90x200 cm 
(š x d)

100x200 cm 
(š x d)

140x200 cm 
(š x d)

119781 119781 119781 119781
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
18,69 € 18,69 € 21,99 € 25,29 €

Ochrana na vankúš
40x80 cm  
(š x d)

60x80 cm  
(š x d)

80x80 cm  
(š x d)

115375 115375 115375
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,22 € 12,75 € 16,60 €

Napínací poťah
140x200 cm  
(š x d)

160x200 cm  
(š x d)

90-100x190-200 
cm (š x d)

115586 115586 115586
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
46,19 € 50,59 € 32,99 €

140x190 cm  
(š x d)

160x200 cm  
(š x d)

180x200 cm  
(š x d)

115507 115507 115507
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
35,19 € 41,79 € 47,29 €

Podložka s gumičkami
160x200 cm 
(š x d)

180x200 cm 
(š x d)

119781 119781
ks/bal. 1 ks/bal. 1
27,49 € 29,69 €

Napínací poťah
100x200 cm 
(š x d)

140x200 cm 
(š x d)

160x200 cm 
(š x d)

180x200 cm 
(š x d)

120996 120996 120996 120996
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
25,29 € 27,49 € 29,69 € 32,99 €

 Pre matrace do výšky 22 cm 

 Aj s pasujúcim 
návlekom na vankúš

 Pre matrace do výšky 22 cm 

Dve rôzne prevedenia

 Obzvlášť dlhotrvácny 
vďaka lemovaniu

 Pre matrace do výšky 24 cm

Napínací poťah
90x190 cm 
(š x d)

90x200 cm 
(š x d)

120996 120996
ks/bal. 1 ks/bal. 1
21,99 € 21,99 €
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Larentina
 · paplóny luxusnej triedy
 · klimavlákna 3M Thinsulate
 · tieto vlákna sa používajú v športovom odvetví s vynikajúcimi 
výsledkami
 · rýchloschnúce
 · najvyššia kvalita
 · rovnobežné štepovanie po dlhšej strane
 · super ľahké
 · testované podľa EN ISO 12952-1
Poťah: 100 % bavlna 
Výplň: 100 % polyester (3M Thinsulate)

Paplón 
135x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 540 g celková hmotnosť 620 g celková hmotnosť 680 g celková hmotnosť 1050 g
115292 115292 115292 115292
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
93,49 € 116,60 € 126,50 € 150,70 €

Vankúš
40x40 cm (š x d) 40x60 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 230 g celková hmotnosť 375 g celková hmotnosť 500 g celková hmotnosť 750 g celková hmotnosť 1000 g
115293 115293 115293 115293 115293
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 27,49 € 29,69 € 35,19 € 40,69 €

PAPLÓNY A VANKÚŠE
Naše paplóny a vankúše ponúkajú maximálnu priedušnosť a najlepšiu absorpciu tekutín.  
Sú navyše bezpečné a vhodné aj pre alergikov.

Výplň
40x40 cm (š x d)
celková hmotnosť 200 g
101724
ks/bal. 1
5,49 €

Prešívaný paplón  
Larentina

ks od

9349

 3M Thinsulate vlákna

Priedušné

Vhodné pre alergikov

Výplň vankúšov je 
možné napasovať

 Rovnobežné štepovanie 
po dlhšej strane
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Dilara
 · prirodzene dobrý spánok s paplónmi a vankúšmi z 
bambusového vlákna
 · z rýchlo obnoviteľných surovín
 · mäkké a priliehavé
 · veľmi priedušné
 · optimálne absorbujú vlhkosť
 · rýchloschnúce
 · antibakteriálne
 · vhodné pre alergikov
 · testované podľa EN ISO 12952-1
 · vankúš: zipsové zapínanie a individuálne množstvo výplne

Poťah: 100 % polyester
Výplň: 80 % polyester, 20 % viskóza (z bambusového vlákna) 

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 800 g celková hmotnosť 1000 g celková hmotnosť 1600 g
121024 121024 121024
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
76,99 € 102,29 € 128,70 €

Vankúš
40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 400 g celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 800 g
121025 121025 121025
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
32,99 € 42,89 € 45,09 €

ERWIN M. 
Prídavná výplň Kugelfaser
Prídavnou výplňou v podobe guličiek môžete doplniť vankúše 
na požadovaný objem a zvýšiť tak komfort hostí.

Výplň
40x40 cm (š x d)
celková hmotnosť 200 g
101724
ks/bal. 1
5,49 €

Paplón  
Dilara
ks od

7699

Dobre savé

Vhodné pre alergikov

 Výplň vankúšov je 
možné napasovať

 Vegánsky produkt z rýchlo 
obnoviteľných zdrojov

Výplň
40x40 cm (š x d)
celková hmotnosť 200 g
101724
ks/bal. 1
5,49 €
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Draco
 · ťažko zapáliteľný paplón
 · permanentná ťažká zápalnosť, aj po dlhom čase a mnohých praniach
 · spĺňa medzinárodné normy EN ISO 12952-1 a 12952-2 a vysoké požiadavky prímorských 
oblastí (IMO-smernica) 2010 FTP Code časť 9
 · kvalitná Trevira CS výplň
 · nízky vyskyt dymu pri požiari
Poťah: 100 % polyester, ohňovzdorný
Výplň: 100 % polyester, ohňovzdorný s Trevira CS 

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 900 g celková hmotnosť  1000 g celková hmotnosť  1100 g  celková hmotnosť 1760 g
127008 127008 127008 127008
ks/bal. 1 ks/bal.  1 ks/bal. 1 ks/bal.  1
74,79 € 80,29 € 93,49 € 144,10 €

Ťažko zapáliteľné

Vhodné pre alergikov

Testované na zápalnosť cigaretou

Vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
 celková hmotnosť 250 g  celková hmotnosť 500 g  celková hmotnosť 750 g  celková hmotnosť 1000 g
127009 127009 127009 127009
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,37 € 30,79 € 40,69 € 51,69 €

Paplón  
Draco
ks od

7479
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Yukon
 · kvalitný poťah
 · priedušná výplň v top kvalite, vyrovnávajú teplotné rozdiely
 · vysoký objem, hrejivý účinok
 · testované podľa EN ISO 12952-1
 · vankúš: množstvo výplne je možné napasovať vďaka zipsovému zapínaniu

Poťah: 100 % bavlnený satén
Výplň: 100 % polyester, super silikónové duté vlákna 

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d)
 celková hmotnosť 1200 g celková hmotnosť  1400 g celková hmotnosť  1400 g
100412 100412 100412
ks/bal.  1 ks/bal.  1 ks/bal.  1
64,89 € 76,99 € 76,99 €

Vankúš
40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
 celková hmotnosť 400 g  celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť  800 g
100413 100413 100413
ks/bal.  1 ks/bal.  1 ks/bal.  1
23,09 € 26,39 € 32,99 €

Paplón  
Yukon
ks od

6489

Extra mäkká kvalita

Vhodné pre alergikov

Výplň vankúšov je možné napasovať
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Auriga
 · zotavujúci a komfortný spánok pre vašich hostí
 · so Sanitized® hygienickou funkciou pre dlhodobú ochranu voči baktériám a mikróbom
 · dlhotrvácnejšie vďaka antibakteriálnemu pôsobeniu
 · extra mäkký poťah s atraktívnym prešívaním
 · priedušné vlákna bez pachu
 · moderné prešívanie pre dokonalý komfort spánku

Poťah: 100 % polyester
Výplň: 100 % polyesterové duté vlákna

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 900 g celková hmotnosť 1000 g celková hmotnosť 1140 g celková hmotnosť 1760 g
126624 126624 126624 126624
ks/bal. 1 ks/bal.  1 ks/bal.   1 ks/bal.   1
45,09 € 51,69 € 61,59 € 90,19 €

Vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 250 g celková hmotnosť 400 g celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 800 g
126633 126633 126633 126633
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
10,22 € 15,28 € 19,24 € 25,29 €

Paplón  
Auriga
ks od

4509

Vhodné pre alergikov

 Optimálna ochrana proti roztočom, prachu 
a z nich vznikajúcich alergénov

Antibakteriálne pôsobenie

Zápach odpudivé
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ERWIN M. 
Prídavná výplň Kugelfaser
Prídavnou výplňou v podobe guličiek môžete doplniť vankúše 
na požadovaný objem a zvýšiť tak komfort hostí.

Výplň
40x40 cm (š x d)
 200 g
101724
ks/bal. 1
5,49 €

Mikróby sú malé organizmy ako baktérie, 
huby, riasy a vírusy. Ak sa mikróby 
usadia na povrchoch alebo textíliách, ich 
metabolizmus môže spôsobiť množstvo 
nežiaducich následkov. Materiálne škody, 
škvrny a zápach sú len niektoré z nich.

Usadzovaniu mikróbov zabránite 
používaním textílií s antibakteriálnymi 
látkami. Hygienická funkcia Sanitized®, 
registrovaná ochranná známka a pečať 
kvality, ponúka trvalú ochranu proti 
mikróbom a baktériám. Pre vás to znamená: 
Výrobky s hygienickou funkciou Sanitized®, 
ako napríklad paplóny a vankúše Auriga, 
môžete používať dlhšie ako iné výrobky.

Ochrana pred mikróbmi  
Sanitized®-hygienická funkcia
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ERWIN M.
Paplóny a vankúše Profiwash
 · poťah zo zmiešaného materiálu príjemného na dotyk
 · možné vyvárať
 · testované podľa EN ISO 12952-1
 · dostupná aj veľkosť do postieľky
Poťah: 65 % polyester, 35 % bavlna
Výplň paplón: 100 % polyester, super silikónové duté vlákna 
Výplň vankúš: 100 % polyester, duté vlákna, vnútro 100 % 
PU tyčinky

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 1000 g celková hmotnosť 1200 g celková hmotnosť 1950 g
100874 100874 100874
ks/bal.   1 ks/bal. 1 ks/bal.   1
51,69 € 71,49 € 85,79 €

Detský paplón do postieľky
100x135 cm (š x d)
celková hmotnosť 500 g
127369
ks/bal.   1
32,99 €

Vankúš
40x40 cm (š x d) 40x60 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 200 g celková hmotnosť 115 g celková hmotnosť 400 g celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 800 g
101085 101085 101085 101085 101085
ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1
11,54 € 12,75 € 21,66 € 26,39 € 32,99 €

Paplón  
Profiwash

ks od

5169

Najlepší KOMFORT 

Obzvlášť vhodné pre  
zdravotníctvo

 Možné chemické čistenie

 Možné vyvárať
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ERWIN M.
Paplóny a vankúše Dream
 · prešívaný paplón z mikrovlákna
 · supersilikónové duté vlákna
 · dobrý transport vlhkosti
 · kárované prešívanie zabraňuje šmýkaniu sa výplne
 · jednoduchá údržba
 · testované podľa EN ISO 12952-1

Poťah: 100 % polyester, biele mikrovlákno
Výplň: 100 % polyesterové duté vlákna

Paplón celoročný
135x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 1000 g celková hmotnosť 1100 g celková hmotnosť 1200 g celková hmotnosť 1950 g
100584 100584 100584 100584
ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.    1 ks/bal.   1
39,59 € 45,09 € 51,69 € 64,89 €

Vankúš
30x50 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 40x60 cm (š x d) 50x50 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 180 g celková hmotnosť 200 g celková hmotnosť 350 g celková hmotnosť 350 g celková hmotnosť 400 g celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 800 g
100585 100585 100585 100585 100585 100585 100585
ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1
9,01 € 9,01 € 10,22 € 10,22 € 12,75 € 14,07 € 17,92 €

Vhodné pre alergikov

Paplón letný
135x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 690 g celková hmotnosť 760 g celková hmotnosť 1170 g
126744 126744 126744 126744
ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1 ks/bal.   1
26,39 € 32,99 € 36,29 € 46,19 €

vankúš: paplón: všetko:

Paplón 
Dream letný

ks od

2639

 Kvalitné 3-rozmerné 
duté vlákno

Veľmi priaznivá  
cena
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Star
 · 100 % husacie páperie v paplóne, 1. trieda
 · hodvábne jemný páperový batist, kvalitné jemné prešívanie
 · testované podľa EN ISO 12952-1
 · kvalitná saténová lemovka
 · dostupná aj verzia s vysoko kvalitným, ručným prešívaním pre čo najlepšie sa 
prispôsobenie telu
 · žiadne tepelné mosty 
 · príjemne ľahká výplň s najvyšším možným vyrovnávaním tepla / chladu

Poťah paplón: 100 % bavlna, jemný batist Nm175
Výplň paplón: 100 % biele husacie páperie
Poťah vankúš: 100 % bavlna, jemný batist Nm175 
Výplň vankúš: 60 % biele husacie perie, 40 % biele husacie páperie 

Vankúš
40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 450 g celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 750 g
115299 115299 115299
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
67,09 € 73,69 € 85,79 €

Paplón celoročný
s klasickým prešívaním
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 660 g celková hmotnosť 830 g
122061 122061
ks/bal. 1 ks/bal. 1
279,40 € 376,20 €

Paplón celoročný so špec. prešíva-
ním pre prispôsobenie sa telu
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 750 g
115298 115298
ks/bal. 1 ks/bal. 1
363,00 € 448,80 €

Paplón letný
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 240 g celková hmotnosť 300 g
101430 101430
ks/bal. 1 ks/bal. 1
217,80 € 303,60 €

Paplón  
Star letný

ks od

21780
 Kvalitné prešívanie pre čo 
najlešie sa prispôsobenie telu

 Vhodné aj pre alergikov 
- Nomite certifikát

 100% husacie páperie

    PEROVÉ PAPLÓNY A VANKÚŠE
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Hypno
 · 100 % páperie za priaznivú cenu
 · výplň z bieleho páperia a peria, trieda 1
 · vďaka prešívaniu sa výplň v paplónoch nešmýka
 · saténový lem
 · mäkké a príjemné na dotyk
 · testované podľa EN ISO 12952-1
 · dostupné aj v letnej verzii a nadrozmerných veľkostiach

Poťah paplón: 100 % bavlna, jemný batist
Výplň paplón: 100 % biele kačacie páperie
Poťah vankúš: 100 % jemná bavlna 
Výplň vankúš: 60 % biele kačacie páperie, 40 % biele perie

Paplón celoročný
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 690 g celková hmotnosť 870 g celková hmotnosť 1470 g
122106 122106 122106
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
199,10 € 278,30 € 398,20 €

Vankúš
40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 480 g celková hmotnosť 640 g celková hmotnosť 800 g
101429 101429 101429
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
51,69 € 60,49 € 80,29 €

Paplón letný
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 240 g celková hmotnosť 300 g
122107 122107
ks/bal. 1 ks/bal. 1
119,90 € 172,70 €

Paplón  
Hypno letný

ks od

11990

 Vhodné aj pre alergikov 
- Nomite certifikát

Mäkké a jemné na dotyk

 100% kačacie páperie
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ERWIN M.
Paplóny a vankúše Perfekta
 · výplň z nového husacieho peria a páperia, 1. trieda 
 · prešívanie po celom povrchu, výplň sa nešmýka
 · testované podľa EN ISO 12952-1
Poťah paplón: 100 % bavlna, jemný perkal
Výplň paplón: 50 % polobiele husacie perie, 50 % polobiele husacie páperie
Poťah vankúš: 100 % bavlna 
Výplň vankúš: 85 % polobiele husacie perie, 15 % polobiele husacie páperie

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 900 g celková hmotnosť 1050 g celková hmotnosť 1150 g
100675 100675 100675
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
165,00 € 202,40 € 228,80 €

Vankúš
40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 500 g celková hmotnosť 750 g celková hmotnosť 1000 g
100676 100676 100676
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
29,69 € 37,39 € 39,59 €

Paplón 
Perfekta

ks od

16500

 Vhodné aj pre alergikov -  
Nomite certifikát

Pružný poťah
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ERWIN M.
Paplóny a vankúše Apollo
 · kazetový paplón pre príjemný komfort počas spánku
 · výplň z bieleho páperia a peria, trieda 1
 · použiteľné počas celého roka
 · Nomite sýpkovina odolná voči roztočom
 · testované podľa EN ISO 12952-1

Poťah paplón: 100 % bavlna, jemný keper
Výplň paplón: 60 % biele nové kačacie páperie, 40 % biele nové kačacie perie
Poťah vankúš: 100 % bavlna, jemný keper 
Výplň vankúš: 80 % biele nové kačacie perie, 20 % biele nové kačacie páperie 

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d) 240x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 740 g celková hmotnosť 930 g celková hmotnosť 1450 g
101426 101426 101426
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
115,50 € 178,20 € 293,70 €

Vankúš
40x40 cm (š x d) 40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 260 g celková hmotnosť 600 g celková hmotnosť 800 g celková hmotnosť 1000 g
101427 101427 101427 101427
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
23,09 € 32,99 € 39,59 € 45,09 €

Paplón  
Apollo
ks od

11550

 Vhodné aj pre alergikov -  
Nomite certifikát

 Víťaz v pomere cena/výkon
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ERWIN M. 
Paplóny a vankúše Kairo
 · výplň z polobieleho nového peria a páperia, 1. trieda
 · klasický perový paplón s prešívaním 
 · testované podľa EN ISO 12952-1
Poťah: 100 % bavlna
Výplň paplón: 90 % polobiele perie 10 % polobiele páperie 
Výplň vankúš: 90 % polobiele perie 10 % polobiele páperie

Paplón
135x200 cm (š x d) 155x220 cm (š x d)
celková hmotnosť 
1200 g

celková hmotnosť 
1400 g

100918 100918
ks/bal. 1 ks/bal. 1
53,89 € 87,99 €

Vankúš
40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 
500 g

celková hmotnosť 
750 g

celková hmotnosť 
1000 g

100919 100919 100919
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
17,37 € 24,19 € 27,49 €

Paplón  
Kairo
ks od

5389

Perový paplón za top cenu

Prešívanie: žiadne šmýkanie sa výplne
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ERWIN M.
Podporný vankúš Microgel
 · ideálne sa prispôsobí telu spiaceho
 · veľmi dobrá oporná sila
 · relaxácia pre krk a chrbticu
 · veľmi mäkký a elastický vďaka vysoko kvalitnému, super jemnému vláknu
 · pohodlný ako páperie
 · možné prať v práčke

Poťah: 100 % bavlna 
Výplň: 100 % mikrogélové vlákna

40x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 950 g
120892
ks/bal. 1
32,99 €

ERWIN M.
3-komorové perové vankúše
 · 3-komorové vankúše
 · kvalitné púzdra
 · vysoká celková hmotnosť a čistý obsah peria v strednej komore pre dokonalú podporu
 · horná a spodná komora obsahuje 90% páperia a 10% peria, pre príjemný pocit
 · poťah odolný voči roztočom, Nomite certifikát
 · downpass

Poťah: 100 % bavlna 
Výplň horná a spodná komora: 90% páperie, 10% perie 
Výplň stredná komora: 100% perie

40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 550 g celková hmotnosť 820 g celková hmotnosť 1090 g
115626 115626 115626
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
42,89 € 49,49 € 56,09 €

ERWIN M.
3-komorové vankúše
 · príjemný pocit pri ležaní
 · so zipsom: individuálne prispôsobenie množstva výplne
 · horná a spodná komora s mäkkými silikónovými mikrovláknami
 · stredná komora s 3-dimenzionálnymi polyesterovými vláknami, pre optimálnu stabilitu
 · testované podľa EN ISO 12952-1

Poťah: 100 % bavlna 
Výplň: 100 % polyesterové vlákna

40x80 cm (š x d) 60x80 cm (š x d) 80x80 cm (š x d)
celková hmotnosť 230 g celková hmotnosť 340 g celková hmotnosť 450 g
120890 120890 120890
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
32,99 € 38,49 € 43,99 €

ERWIN M.
Perové vankúše
 · ideálne pre dekoračné obliečky na vankúše
 · husto plnené pre optimálny objem a stabilitu

Poťah: 100 % bavlna 
Výplň: 100 % perie

30x50 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 40x60 cm (š x d) 50x50 cm (š x d) 40x80 cm (š x d)
 400 g  400 g  650 g  700 g  850 g
115812 115812 115812 115812 115812
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
11,65 € 11,65 € 12,75 € 12,75 € 13,85 €

ERWIN M.
Vankúše vhodné do práčky
 · ideálne pre dekoračné obliečky na vankúše
 · výplň zo supersilikónového a priedušného mikrovlákna
 · tvarovo stabilné, mäkké a príjemné

Poťah: 100 % polyester 
Výplň: 100 % polyesterová vata

30x50 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 40x60 cm (š x d) 50x50 cm (š x d) 40x80 cm (š x d)
 220 g  220 g  220 g  350 g  220 g
123841 123841 123841 123841 123841
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
6,70 € 6,70 € 9,34 € 9,34 € 11,98 €

ERWIN M.
Vankúše nevhodné do práčky
Stabilné a husto plnené vankúše vhodné pre dekoračné obliečky. Dostupné vo 
viacerých veľkostiach. Nevhodné do práčky! 
Poťah: 100% polyester (netkaný)
Výplň: 100% polyester

30x50 cm (š x d) 40x40 cm (š x d) 40x60 cm (š x d) 50x50 cm (š x d) 40x80 cm (š x d)
 300 g  300 g  300 g  300 g  300 g
164038 164038 164038 164038 164038
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
3,84 € 3,84 € 4,39 € 4,39 € 5,49 €

Vankúš
ks od

3,

84

Vankúš  
3-komorový

ks od

32,

99
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VEGA
Vešiaky na šaty Cimbrio a Colgado  
V rôznych vyhotoveniach. Kovový krúžok pri vešiakoch s poistkou proti krádeži má Ø 38 mm. Šedé a čierne vešiaky Colgado majú soft-touch povrch.
Materiál: drevo

Vešiak Cimbrio s 
protišmykovou tyčkou
mahagónová prírodná
44.5x23 cm (d x v) 44.5x23 cm (d x v)
10081909 10081900
ks/bal. 24 ks/bal. 24
balenie 42,00 € balenie 36,72 €
1,75 € 1,53 €

Vešiak Colgado s tyčkou 
na zavesenie
čierna šedá
44.5x23 cm (d x v) 44.5x23 cm (d x v)
10081906 10081904
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 30,24 € balenie 30,24 €
2,52 € 2,52 €

Vešiak Cimbrio s protišmykovou 
tyčkou a poistkou proti krádeži
mahagónová prírodná
44.5x27 cm (d x v) 44.5x27 cm (d x v)
10081910 10081901
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 22,32 € balenie 21,00 €
1,86 € 1,75 €

Vešiak Colgado s tyčkou na zave-
senie a poistkou proti krádeži
čierna šedá
44.5x27 cm (d x v) 44.5x27 cm (d x v)
10081907 10081905
ks/bal. 12 ks/bal. 12
balenie 31,56 € balenie 31,56 €
2,63 € 2,63 €

Náhradný krúžok
45 cm (d)
10081908
ks/bal. 6
balenie 1,56 €
0,26 €
vhodný pre produkt 
10081910, 10081901, 
10081907, 10081905

VEGA
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 striebornej farby pri verzii bez poistky má Ø 37 mm. Pri verzii s 
poistkou proti krádeži Ø 32 mm.
Materiál: umelá hmota
Farba: antracitová, strieborná

Vešiak na šaty  
bez poistky proti krádeži
45.5x16.7 cm (d x v)
30001416
ks/bal. 12
balenie 39,48 €
3,29 €

Vešiak na šaty  
s poistkou proti krádeži
45.5x17.9 cm (d x v)
30001417
ks/bal. 12
balenie 39,48 €
3,29 €

Náhradný hák
3 cm (d)
30001420
ks/bal. 12
balenie 14,40 €
1,20 €
vhodný pre produkt 30001417

VEGA
Kôš na papier s nerezovou obručou
S pevne vsadenou nerezovou obručou. Nie je ohňovzdorný.
Materiál: ABS-umelá hmota. Stabilný!

šedá/strieborná čierna/strieborná
19.4x25 cm (Ø x v) 19.4x25 cm (Ø x v)
6.4 l 6.4 l
10029806 10029481
ks/bal. 1 ks/bal. 1
24,19 € 24,19 €

VEGA
Podnosy Como
Vďaka jednoduchému dizajnu a stabilnému vyhotoveniu sú univerzálne použiteľné a pasujú 
do každého prostredia. Materiál: melamín. Vhodné do umývačky riadu! Trvácne, pevné a 
nárazuvzdorné!
Farba: čierna

Prídavný podnos 4-dielny
15.2x11.5x4.9 cm (d x š x v)
10049550
ks/bal. 1
5,16 €

Hlavný podnos
37.7x27.8x2.5 cm (d x š x v)
10049546
ks/bal. 1
24,19 €

Prídavný podnos
29.5x15x2 cm (d x š x v)
10049548
ks/bal. 1
9,34 €

VEGA
Stojany na kufre Bagagio
Stabilné stojany na kufre Bagagio sú zhotovené z nerez ocele s koženkovými pruhmi. Nosnosť 
50 kg, dajú sa prakticky zaklapnúť, chránia vaše steny aj podlahy.
Materiál: oceľ a koženka

Stojan na kufre oceľový s 
antracitovými popruhmi
antracitová
70x46x64.5 cm (š x h x v)
10006573
ks/bal. 1
107,79 €

Stojan na kufre čierny s 
antracitovými popruhmi
čierna
70x46x64.5 cm (š x h x v)
10006574
ks/bal. 1
98,99 €

Stojan na kufre oceľový 
s hnedými popruhmi
hnedá
70x46x64.5 cm (š x h x v)
10006572
ks/bal. 1
107,79 €

Stojan na kufre  
Bagagio

ks od

98,

99

Podnos  
Como
ks od

516
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VEGA
Trezor na kľúče Keys 
Ideálny pre bezpečné uloženie kľúčov. Vďaka 2-dielnemu liatemu pozinkovanému púzdru je 
trezor robustný a dlhotrvácny. S číselným zámkom. 4-miestny kód sa dá ľahko zmeniť. Trezor 
je vybavený krytom ovládacieho panela na ochranu ciferníkov pred poveternostnými vplyvmi 
a nečistotami. Vhodný do vnútorných alebo krytých vonkajších priestorov. Nástenná montáž 
(montážny materiál je súčasťou balenia).
Farba: čierna

8x11.7x4.8 cm (š x v x h)
4.39 kg
30110350
ks/bal. 1
27,49 €

VEGA
Izbový trezor Lock 
Pre viac komfortu a bezpečnosti. S jednoduchou obsluhou. S núdzovým otváracím kľúčom a 
kódom. Pre laptopy do 17". Dierovanie na spodnej a zadnej strane pre pevné uchytenie. Batérie 
(4xAA 1,5 V) nie sú súčasťou balenia. 
Materiál: tvrdená oceľ
Farba: šedá

40x19.5x41 cm  
(š x v x h)
13.7 kg
10081428
ks/bal. 1
109,99 €

VEGA
Izbový trezor Securo
Viac komfortu a bezpečnosti. Jednoduchá obsluha. Vrátane dvoch kľúčov a kódu. Dierovanie na 
spodnej a zadnej strane pre pevné uchytenie (vrátane upevňovacieho materiálu). Batérie 4xAA 
6V nie sú súčasťou balenia. S LED-displejom. Dodávame bez obsahu.
Materiál: tvrdená oceľ
Farba: čierna

Izbový trezor pre 15‘‘ laptopy
40x19.5x41 cm (š x v x h)
38.7x18.5x35.5 (vnútorný) 
15.2 kg
30001726
ks/bal. 1
125,40 €

Izbový trezor pre 17‘‘ laptopy
44.5x20x38 cm (š x v x h)
43.2x19x32.5  (vnútorný) 
15.7 kg
30001727
ks/bal. 1
136,40 €

Novinka

Izbový trezor  
Securo

ks od

12540

Trezor na kľúče  
Keys
ks iba

2749

VEGA
Stojan na kufre Valigia drevený
Z brezového dreva, neodmysliteľná súčasť každej hotelovej izby. S pevnými čiernymi popruhmi a 
sklápacím mechanizmom. 
Nosnosť do 50 kg.
Materiál: olejované bukové drevo

mahagón orech čerešňa
65x36x51 cm (š x h x v) 65x36x51 cm (š x h x v) 65x36x51 cm (š x h x v)
2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg
10089440 10089441 10089439
ks/bal. 1 ks/bal. 1 ks/bal. 1
54,99 € 54,99 € 54,99 €

VEGA
Stojan na kufre Casea
Z ocelovej konštrukcie, nevyhnutné v každej hosťovskej izbe. 
S odolnými čiernymi popruhmi. Sklápacie, šetria miesto. 
Nosnosť do 50 kg.
Materiál: oceľová rúra

Stojan na kufre
strieborná
56x68x53 cm (š x h x v)
2.2 kg
10091900
ks/bal. 1
40,69 €

Stojan na kufre
čierna
56x68x53 cm (š x h x v)
2.2 kg
10094601
ks/bal. 1
40,69 €

Stojan na kufre  
Casea
ks iba

4069
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JOBELINE 
Zástera Canvas
Trvácna, pevná, ľahko udržiavateľná a štýlová: taká má byť zástera! A presne také sú zástery Canvas. Trendovým prvkom sú nastaviteľné kožené popruhy, ktoré prechádzajú do jedného v zadnej 
časti zástery s laclom pre odľahčenie krku. Sú pripevnené karabínkou a dajú sa pred praním jednoducho odňať. Ďalším plusom záster je odnímateľné putko na utierku na pravej strane a veľké 
2-dielne vrecko vrátane odnímateľného držiaka na pero z kože. Všetky kožené a kovové prvky možno pred praním ľahko odstrániť.
Veľkosť vrecka: 21.5x23.5 cm a 18.5x23.5 cm (š x d).
65% polyester, 35% bavlna, 505 g/m². 60° pranie
Farba: antracitová, olivová, červená, piesková

165558
ks/bal. 1
60,49 €

165556
ks/bal. 1
76,99 €

Zástera s laclom  
Canvas

ks iba

7699

Zástera  
Canvas

ks iba

6049

CANVAS 
môže byť!

antracitováolivová červenápiesková piesková

Zástera 50x65 cm
50x65 cm (d x š)
Unisex

Zástera s laclom 88x80 cm
88x80 cm (d x š)
Unisex

antracitováolivová červená

str. 549
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Novinka

 Robustné kožené popruhy 
zbiehajúce sa v zadnej časti do 
jedného pre odľahčenie krku

Všetky kovové a kožené prvky 
sa dajú pred praním odstrániť

Veľké vrecká, odnímateľné putko 
na utierku a držiak na pero

Tričká Malme str. 549

str. 427

Džínsy Dover str. 576

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614
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JOBELINE
Zástera s laclom Bristol
Cool, trendy a samozrejme špičková kvalita: zástera z hnedej 
kože v trendovom vzhľade. Popruhy okolo krku a pásu sú 
nastaviteľné, takže zástera zaručene sedí. Praktické detaily: 
dvojdielne vrecko na pero na lacle, 2-dielne vrecko v brušnej 
časti, putko na pero a na utierku - máte poruke všetko, čo 
potrebujete.
100 % koža
Farba: hnedá
88x77 cm (d x š)
Unisex

JOBELINE
Zástera Bristol
Cool, trendy a samozrejme špičková kvalita: zástera z 
hnedej kože v trendovom vzhľade. Popruhy okolo pásu sú 
nastaviteľné, takže zástera zaručene sedí. Praktické detaily: 
2-dielne vrecko v brušnej časti, putko na pero a na utierku - 
máte poruke všetko, čo potrebujete.
100 % koža.
Farba: hnedá
45x80 cm (d x š)
Unisex

120079
ks/bal. 1
176,00 €

124286
ks/bal. 1
106,69 €

Zástera  
Bristol
ks iba

10669

Zástera s laclom  
Bristol
ks iba

17600

Praktické putko na utierku

Nastaviteľná dĺžka okolo krku 
a 2-dielne náprsné vrecko

PRAVÁ KOŽA
Unikát

 2 veľké vrecká

 Vysoko kvalitná hovädzia koža: prírodná a bez 
povrchovej úpravy pre jedinečný vzhľad

 Jednoduché čistenie pomocou prostriedkov na 
kožu 

Každá zástera je unikát! Mierne 
farebné odchýlky sú možné 
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JOBELINE 
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.
Farba: hnedá, olivová, piesková
88x80 cm (d x š)
Unisex
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Zástera s laclom  
Dario
ks iba

5939

Odnímateľné kožené popruhy 
pre nekomplikované pranie

Veľké praktické vrecká Kvalitná a dlhotrvácna 
bavlnená tkanina

piesková olivová

hnedá

120260
ks/bal. 1
59,39 €
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JOBELINE
Zástera s laclom Taras denim
Krátka zástera s laclom z denim materiálu, s 
trojdielnym vreckom, s úzkymi stuhami okolo 
krku a pása. Nastaviteľná dĺžka okolo krku.
100 % bavlna (denim). 40° pranie
Farba: denim
Unisex

JOBELINE
Zástera Nando denim
Denimová zástera s 2-dielnym predným 
vreckom, 2 vreckami na pero a úzkou 
uväzovacou stuhou.
100% bavlna (denim). 40° pranie
Farba: denim
Unisex

64x80 cm (d x š)
118746
ks/bal. 1
26,39 €

45x80 cm (d x š)
120085
ks/bal. 1
20,89 €

64x100 cm (d x š)
127509
ks/bal. 1
27,49 €

60x80 cm (d x š)
120084
ks/bal. 1
21,99 €

45x100 cm (d x š)
127501
ks/bal. 1
21,44 €

60x100 cm (d x š)
127502
ks/bal. 1
22,54 €

Nastaviteľná dĺžka 
okolo krku

Zástera s laclom  
Taras denim

ks od

2639

Zástera  
Nando denim

ks od

2089

Veľké 3-dielne 
vrecko

Pravý raw denim

Veľké 3-dielne vrecko

Pravý raw denim

Kontrastné stuhy na uväzovanie

Dámske džínsy Dover str. 576

Košele a blúzky Davis str. 553
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JOBELINE 
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 (denim). 40° pranie
Farba: denim
Unisex

S praktickým putkom 
na utierku

S 2-dielnym veľkým 
vreckom

Zástera s laclom  
Lenox
ks iba

5939

    Neformálna

KLASIKA
Odnímateľné kožené 
popruhy pre jednoduché a 
nekomplikované pranie

Zástera Melek str. 520

Blúzka Kate str. 556
Pánska košeľa Bruce str. 557

88x80 cm (d x š)
120261
ks/bal. 1
59,39 €
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Zástera s laclom  
Gusto
ks od

3299

Zástera  
Melek
ks od

2969

JOBELINE 
Zástera s laclom Gusto
Trendová zástera s laclom, s 
nastaviteľnými, prekríženými
popruhmi v chrbtovej oblasti. Veľké 
vrecko vrátane malého vrecka na pero a 
putko na utierku.
100 % bavlna (denim). 40° pranie
Farba: denim
Unisex

JOBELINE
Zástera Melek
Štýlová zástera v džínsovom vzhľade s 2 
prednými vreckami a s 2 vreckami na pero.
100% bavlna (denim). 40° pranie.
Farba: denim
Unisex

88x80 cm (d x š)
117559
ks/bal. 1
32,99 €

45x80 cm (d x š)
115577
ks/bal. 1
29,69 €

45x100 cm (d x š)
127498
ks/bal. 1
30,24 €

60x80 cm (d x š)
119287
ks/bal. 1
30,79 €

60x100 cm (d x š)
127499
ks/bal. 1
31,34 €

88x100 cm (d x š)
127513
ks/bal. 1
34,09 €

str. 553 str. 552

Prekrížené  
popruhy v chrbtovej  
oblasti

Ľahký denim

S veľkým vreckom a 
praktickým putkom 
na utierku

Veľké 2-dielne vrecko

 Ľahký denim
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Zástera s laclom  
Miko
ks od

34,

09

JOBELINE 
Zástera s laclom Miko
Zástera s laclom v cool džínsovom 
vzhľade s nastaviteľným laclom, 
látkovou stuhou ako aj 2 bočnými 
vreckami a vreckom na drobné s 
ozdobnou aplikáciou. 
100 % bavlna (denim). 40° pranie
Farba: denim
Unisex

70x80 cm (d x š)
127967
ks/bal. 1
34,09 €

100x80 cm (d x š)
115578
ks/bal. 1
36,29 €

70x100 cm (d x š)
127968
ks/bal. 1
35,19 €

100x100 cm (d x š)
127511
ks/bal. 1
37,39 €

Preplachovaná džínsovina má jasnejšiu 
farbu, je jemnejšia a toľko sa nekrčí. Dô-
vodom je špeciálny výrobný proces: džín-
sovina nie je ani bielená, ani upravovaná. 
Len prepieraná pomocou čistej vody a 
aviváže. Tak vzniká charakteristické tma-
vé sfarbenie tohto denimu.

Rinse Washed

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Nastaviteľná dĺžka okolo krku

Košele a blúzky Kim str. 555

Džínsy Dover str. 576

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614

 2 postranné vrecká

Ľahký denim

 Ľahký 

DENIM
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bordová

bordová

tmavá hnedá

modrá

JOBELINE
Zástera s laclom a zástera Ben
Zástera so špeciálnym vzhľadom, ktorý vzniká coating 
- úpravou. Popruhy sú upevnené pomocou karabínky, 
sú odnímateľné. Popruhy sú prekrížené v chrbtovej 
oblasti. Pri zástere sú popruhy upevnené pomocou 
nitov. Oba typy záster majú praktické putko na utierku, 
veľké dvojdielne vrecko vpredu. 
64 % bavlna, 36 % polyester. 40° pranie
Farba: modrá, bordová, tmavá hnedá, piesková
Unisex

Zástera 50x80 cm
50x80 cm (d x š)

124921
ks/bal. 1
30,79 €

Zástera s laclom 
88x80 cm
50x80 cm (d x š)

124915
ks/bal. 1
37,39 €

Zástera 50x100 cm
50x100 cm (d x š)

127504
ks/bal. 1
31,89 €

Zástera s laclom 
88x100 cm
88x100 cm (d x š)

127512
ks/bal. 1
38,49 €

Odnímateľné popruhy pre 
nekomplikované pranie

Veľké vrecko a praktické 
putko na utierku

Košele a blúzky Kim str. 555

Polo tričko Oliver str. 540
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Prekrížené popruhy v 
chrbtovej oblasti

Zástera  
Ben
ks od

3079

PRÍJEMNÉ na nosenie

piesková

Blúzka a košeľa Jean  str. 551

Profesionálna obuv Explorer  str. 615
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Udržateľná a pevná:
JUTOVINA

Veľké vrecko 
vrátane vrecka 
na mobilný 
telefón Robustná a dlhotrvácna

Mix materiálov, 
bavlny a jutoviny

Praktické 
postranné vrecká

Nastaviteľné popruhy 
okolo krku a pása z 
prateľnej imitácie kože

S vreckom na 
lacle

165377
ks/bal. 1
32,99 €

165383
ks/bal. 1
32,99 €

JOBELINE
Zástera s laclom Jute 88x80 cm
Zástera s laclom z ľahkej a prírodnej bavlneno-jutovej látky 
denimového vzhľadu. Nastaviteľné popruhy okolo krku a 
pásu sú vyrobené z umývateľného PU s koženým vzhľadom. 
S 2-dielnym vreckom na pero na lacle a veľkým vreckom, 
vrátane vrecka na mobilný telefón.  Jednoduchá údržba, rýchle 
schnutie, jednoduché žehlenie. Možná výšivka loga. 
50% bavlna, 50% jutovina, 170 g/m², 40° pranie
Farba: denim, svetlý denim
88x80 cm (d x š)
Unisex

JOBELINE
Zástera s laclom Jute dámska 76x80 cm
Zástera s laclom v sukňovej dámskej verzii z ľahkej a prírodnej 
bavlneno-jutovej látky denimového vzhľadu. Nastaviteľné 
popruhy okolo krku a pásu sú vyrobené z umývateľného PU 
s koženým vzhľadom. S vreckom na pero na lacle a dvomi 
bočnými vreckami. Jednoduchá údržba, rýchle schnutie, 
jednoduché žehlenie. Možná výšivka loga. 
50% bavlna, 50% jutovina, 170 g/m², 40° pranie
Farba: denim, svetlý denim
76x80 cm (d x š)

NÁŠ

tip
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JUTOVINA
Jutové vlákno je trvalo udržateľné prírodné vlákno, 
ktoré je úplne biologicky odbúrateľné.

Je ideálne pre každodenné používanie, pretože 
ide o veľmi robustné a odolné vlákno.

Vyznačuje sa veľmi vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu, je 
elastické a má vysokú schopnosť absorbovať vodu.

Jutové vlákno je najpevnejšie a najodolnejšie prírodné vlákno, aké existuje.
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JOBELINE
Zástera s laclom Ramie
Zástera s laclom z prírodného materiálu Ramie – 
ľahké, svetlostále vlákna s dobrou odolnosťou, ktoré 
pôsobia podobne ako ľan. S nastaviteľným laclom, 
dvomi veľkými vreckami a 2 vreckami na pero.
87 % Ramie, 13 % bavlna. 40° pranie
Farba: svetlá šedá, olivová

JOBELINE
Vrchná zástera Ramie
Zástera z prírodného materiálu Ramie – ľahké, 
svetlostále vlákna s dobrou odolnosťou, ktoré pôsobia 
podobne ako ľan. S dvojdielnym veľkým vreckom 
vpredu a prekríženými popruhmi v chrbtovej oblasti.
87 % Ramie, 13 % bavlna. 40° pranie
Farba: svetlá šedá, olivová

88x80 cm (d x š)
124917
ks/bal. 1
21,99 €

45x80 cm (d x š)
124923
ks/bal. 1
16,49 €

60x80 cm (d x š)
124924
ks/bal. 1
17,59 €

70x114 cm (d x š)
124928
ks/bal. 1
21,99 €

JOBELINE
Zástera Ramie
Zástera s laclom z prírodného materiálu Ramie – ľahké, 
svetlostále vlákna s dobrou odolnosťou, ktoré pôsobia 
podobne ako ľan. S dvomi veľkými vreckami a 2 
vreckami na pero.
87 % Ramie, 13 % bavlna. 40° pranie
Farba: svetlá šedá, olivová

Vrchná zástera  
Ramie
ks iba

2199

svetlá šedá svetlá šedásvetlá šedá

Vzhľad ľanu pre prirodzený výzor

Univerzálne nastaviteľná dĺžka  
okolo krku

2-dielne veľké vrecko

 Dĺžka cca. 71 
cm - merané      
vpredu                  
v strede  

Veľké 2-dielne 
vrecko

Príjemná šírka v 
oblasti ramien
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Zástera  
Ramie
ks od

1649

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Košele a blúzky Kim str. 555
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Zástera  
Mora
ks od

1759

Zástera s laclom  
Mora
 ks od

2199

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Košele a blúzky Noah a Fiore str. 559
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JOBELINE
Zástera Mora
Táto štýlová zástera vyzerá ako z ľanu, je ale z ľahkého 
polyesteru. S dvomi veľkými prednými vreckami a 2 vreckami 
na pero.
100 % polyester. 60° pranie
Farba: svetlá šedá, piesková
Unisex

60x80 cm (d x š)
120077
ks/bal. 1
17,59 €

88x80 cm (d x š)
120076
ks/bal. 1
21,99 €

60x100 cm (d x š)
127500
ks/bal. 1
18,14 €

88x100 cm (d x š)
127514
ks/bal. 1
23,09 €

Bez tvorby žmolkov

JOBELINE
Zástera s laclom Mora
Štýlová a praktická? Ide to – s touto zásterou! Vyzerá ako 
moderný 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
Farba: svetlá šedá, piesková
Unisex

svetlá šedá

svetlá šedá

Vzhľad ľanu

 Obzvlášť odolná, trvácna a pevná

Nastaviteľná dĺžka okolo krku a 
široké stuhy na uväzovanie

Veľké praktické vrecká

 Jednoduché žehlenie, rýchloschnúca
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JOBELINE
Zástera s laclom Pero
Prúžkovaná zástera s laclom s 
nastaviteľnou dĺžkou okolo krku, 
2 vreckami na perá, 1 vnútorným 
vreckom na lacle a látkovou 
stuhou.
100 % bavlna. 60° pranie
Farba: čierna/biela

JOBELINE
Zástera Harris
Prúžkovaná zástera s 
látkovou stuhou.
100% bavlna. 60° pranie
Farba: čierna/biela

98x80 cm (d x š)
100539
ks/bal. 1
16,49 €

45x80 cm (d x š)
100537
ks/bal. 1
10,99 €

60x80 cm (d x š)
119272
ks/bal. 1
12,09 €

85x100 cm (d x š)
119274
ks/bal. 1
13,19 €

95x100 cm (d x š)
119273
ks/bal. 1
14,29 €

95x120 cm (d x š)
119271
ks/bal. 1
15,39 €

Zástera s laclom  
Pero
ks iba

16,

49

Zástera  
Harris
ks od

10,

99

KLASICKÉ prúžky
 Bez tvorby žmolkov, trvácne, pevnéDve vrecká vpredu 

a jedno vnútorné 
vrecko na lacle

Nastaviteľná dĺžka 
okolo krku
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JOBELINE
Zástera s laclom Botero vzor rybacej kosti
Kvalitná zástera s laclom s moderným vzorom rybacej kosti. S 
prekríženými popruhmi v chrbtovej oblasti, 2-dielnym vreckom 
(pravá časť je vhodná pre mini tablet) a putkom pre utierku.
100 % bavlna. 60° pranie
Farba: čierna/biela

40x35 cm (d x š)
126680
ks/bal. 1
14,29 €

JOBELINE
Zástera Stella
Krátka biela zástera s bordúrou, 2 vrecká po stranách a široká
stuha na uväzovanie.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: biela

Zástera  
Stella
ks iba

1429Zástera s laclom  
Botero  

vzor rybacej kosti
ks od

1979

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Veľké vrecko s 2 
postrannými vchodmi

S lemom

Prekrížené popruhy v 
chrbtovej oblasti

 2-dielne našívané vrecko 
a putko pre utierku

Vzor rybacej kosti

Tričko Malme str. 549

 Trvácna, pevná a jednoduchá údržba

88x80 cm (d x š)
124899
ks/bal. 1
19,79 €

88x100 cm (d x š)
127506
ks/bal. 1
20,89 €
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Zástera  
Botero
ks od

989

Kvalitný a dlhotrvácny 
materiál

Jednoduchá údržba 
a  žehlenie

Dostupných veľa 
veľkostí i farieb

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Košele a blúzky 
 Jean str. 551

Zástera Botero

SELLER
Best
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JOBELINE 
Zástera Botero
Kvalitná zástera zo zmiešaného materiálu s 
pevnými látkovými stuhami.
65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, 
hnedá, tmavá modrá, tmavá zelená, grafitová, 
šedá, svetlá šedá, mango, olivovo zelená, tmavá 
modrá, zelená, červená, piesková, čierna, 
šedohnedá, biela
Unisex

JOBELINE 
Zástera s laclom Botero a 
Botero vzor rybacej kosti
Kvalitná zástera s laclom z robustného a ľahko udržiavateľného 
materiálu. Popruhy sú prekrížené v chrbtovej oblasti. S pútkom 
na utierku, 2 veľkými vreckami a vreckom na pero vpredu. Pravé 
vrecko ponúka priestor pre uloženie mini tabletu. Zástery sú 
dostupné v mnohých farbách.
Uni: 65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie 
Vzor rybacej kosti: 100% bavlna. 60° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, tmavá 
modrá, tmavá zelená, grafitová, šedá, svetlá šedá, mango, 
olivovo zelená, tmavá modrá, zelená, červená, piesková, čierna, 
čierna/biela, šedohnedá, biela
Unisex
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biela

biela mango červená bordová černicová jablkovo 
zelená

olivovo 
zelená

tmavá 
zelená

zelená modrá tmavá 
modrá

piesková

šedohnedá

hnedá svetlá šedá šedá grafitová čierna

mango červená bordová černicová jablkovo 
zelená

olivovo 
zelená

tmavá 
zelená

tmavá 
modrá

piesková

šedohnedá

hnedá svetlá šedá šedá grafitová čiernazelená modrá

VÝBER 
z tvaru a farby

Prekrížené popruhy na chrbte

čierna/biela
vzor rybacej kosti

S veľkými vreckami, vhodnými 
aj pre mini tablet (24x17 cm, 
vxš) a s putkom na utierku

Trvácne, pevné, jednoduché žehlenie

čierna/biela
vzor rybacej kosti

Botero Botero vzor rybacej kosti

45x80 cm 
(d x š)
100654
ks/bal. 1
9,89 €

88x80 cm (d x š)
124906
ks/bal. 1
16,49 €

88x100 cm (d x š)
127505
ks/bal. 1
17,59 €

60x80 cm 
(d x š)
119284
ks/bal. 1
10,99 €

60x100 cm 
(d x š)
124718
ks/bal. 1
11,54 €

85x100 cm 
(d x š)
119281
ks/bal. 1
12,09 €

95x100 cm 
(d x š)
119282
ks/bal. 1
13,19 €

95x120 cm 
(d x š)
119283
ks/bal. 1
14,29 €

45x100 cm 
(d x š)
124717
ks/bal. 1
10,44 €

88x80 cm (d x š)
124899
ks/bal. 1
19,79 €

88x100 cm (d x š)
127506
ks/bal. 1
20,89 €
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Zástera s laclom  
Taras
ks od

1209

Zástera s laclom  
Faro
ks od

1319

Nastaviteľná dĺžka

 3-dielne veľké vrecko

Trvácna a pevná, 
jednoduché žehlenie

Nastaviteľná dĺžka

Dve vrecká na pero a 1 
vnútorné vrecko na lacle

Trvácna a pevná, 
jednoduché žehlenie

Tričká Cato  str. 542

Zástera s laclom Taras Zástera s laclom Faro

SELLER
Best

534-535_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   534 17.02.22   10:28



535www.palazzo.sk

 O
B

LE
Č

E
N

IE
 P

R
E

 O
B

S
LU

H
U

JOBELINE denim farebná

Zástera s laclom Taras
Krátka zástera s nastaviteľným laclom, s predným vreckom 
rozdeleným na 3 časti, látkovou stuhou.
Farebná: 65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie 
Denim: 100% bavlna (denim). 40° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, denim, 
modrá, tmavá zelená, šedá, svetlá šedá, mango, tmavá 
modrá, zelená, červená, čierna, šedohnedá, biela
Unisex

JOBELINE 
Zástera s laclom Faro
Zástera s nastaviteľným laclom, 1 
vnútorným vreckom a 2 našitými vreckami 
na perá.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, 
černicová, hnedá, modrá, olivovo zelená, 
šedá, svetlá šedá, mango, zelená, tmavá 
modrá, tmavá zelená, červená, čierna, 
šedohnedá, biela
Unisex

biela

biela mango červená bordová černicová jablkovo 
zelená

olivovo zelená tmavá zelená zelená modrá tmavá modrá

modrá denim

šedohnedá hnedá šedá čierna

jablkovo 
zelená

hnedá svetlá šedá šedá čiernatmavá zelená zelená modrá šedohnedámango červená bordová černicová

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

Zástera s laclom 
farebná 64x80 cm (d x š)
100492
ks/bal. 1
12,09 €

Zástera s 
laclom  
98x80 cm
100491
ks/bal. 1
13,19 €

Zástera s laclom 
denim 64x80 cm (d x š)
118746
ks/bal. 1
26,39 €

Zástera s laclom 
farebná 64x100 cm (d x š)
127508
ks/bal. 1
13,19 €

Zástera s  
laclom  
98x100 cm
127507
ks/bal. 1
14,29 €

Zástera s laclom  
denim 64x100 cm (d x š)
127509
ks/bal. 1
27,49 €

TRVÁCNE, PEVNÉ 
a s jednoduchou údržbou

NovinkaNovinka

svetlá šedá
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Zástera  
Nando
ks od

1099

Zástera s laclom  
Nando
ks od

1429

Veľké, našívané vrecko, 
vrátane 2 vreciek na pero

Kvalitný a dlhotrvácny           
materiál

Jednoduchá údržba a žehlenie

Polo tričko Oliver str. 540

Zástera Nando/  
zástera s laclom Nando

SELLER
Best
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Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

ROBUSTNÁ KVALITA
     v mnohých farbách

hnedáolivovo 
zelená

svetlá šedátmavá 
zelená

mango  zelená

zelená

denim

grafitovátmavá 
modrá

bordová šedátmavá 
modrá

červená čiernačernicová šedohnedájablkovo 
zelená

JOBELINE
Zástera Nando
Zástera s dvojdielnym predným vreckom, 2 
vreckami na perá a látkovou stuhou.
Farebná: 65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie 
Denim: 100% bavlna (denim). 40° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, 
hnedá, denim, tmavá modrá, tmavá zelená, 
grafitová, šedá, svetlá šedá, mango, olivovo 
zelená, tmavá modrá, olivová, červená, 
piesková, čierna, šedohnedá, biela
Unisex

JOBELINE 
Zástera s laclom Nando
Kvalitná zástera s laclom, s 
nastaviteľnou dĺžkou okolo krku na 
cvoky, s dvojdielnym predným
vreckom a 2 vreckami na pero.
65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, 
černicová, hnedá, tmavá modrá, 
tmavá zelená, grafitová, šedá, svetlá 
šedá, mango, olivovo zelená, tmavá 
modrá, olivová, červená, piesková, 
čierna, šedohnedá, biela
Unisex

biela

biela mango červená bordová černicová jablkovo 
zelená

olivovo 
zelená

tmavá 
zelená

tmavá 
modrá

tmavá 
modrá

piesková

šedohnedá hnedá svetlá šedá šedá grafitová čierna

denim farebný

Zástera 
farebná  
45x80 cm 
(d x š)
100865
ks/bal. 1
10,99 €

88x100 cm 
(d x š)
124716
ks/bal. 1
15,39 €

88x80 cm 
(d x š)
117561
ks/bal. 1
14,29 €

Zástera  
farebná 
60x80 cm 
(d x š)
119290
ks/bal. 1
12,09 €

Zástera  
farebná 
60x100 cm  
(d x š)
124720
ks/bal. 1
12,64 €

Zástera  
denim 
45x80 cm 
(d x š)
120085
ks/bal. 1
20,89 €

Zástera  
farebná 
85x100 cm 
(d x š)
119289
ks/bal. 1
13,19 €

Zástera  
denim 
60x80 cm 
(d x š)
120084
ks/bal. 1
21,99 €

Zástera  
farebná 
45x100 cm 
(d x š)
124719
ks/bal. 1
11,54 €

Nastaviteľná dĺžka okolo krku

piesková
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Zástera s laclom  
Lionel
ks od

1429

S nastavovacím 
klipom okolo krku

2-dielne veľké vrecko 
v brušnej oblasti

 2 vrecká na pero na lacle

Dámske polo tričko Oliver str. 540

SELLER
Best

538-539_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   538 17.02.22   10:38



539www.palazzo.sk

mango červená bordová černicová jablkovo 
zelená

tmavá zelená zelená

tmavá modrá

tmavá modrá šedohnedá hnedá svetlá šedá šedá grafitová čierna
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PERFEKTNE PASUJE
vďaka univerzálne nastaviteľnej dĺžke

JOBELINE 
Zástera s laclom Lionel
Zástera s laclom a s klipom pre univerzálne nastaviteľnú dĺžku, s vreckom na pero a vreckom v
brušnej oblasti.
65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, tmavá modrá, tmavá zelená, grafitová, šedá, svetlá 
šedá, mango, tmavá modrá, zelená, červená, čierna, šedohnedá

88x80 cm (d x š)
101003
ks/bal. 1
14,29 €

88x100 cm (d x š)
124715
ks/bal. 1
15,39 €

Novinka
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KLASICKÁ ELEGANCIA
s funkčnými detailmi

Pánske polo tričko
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

Dámske polo tričko
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

124896
ks/bal. 1
36,29 €

125091
ks/bal. 1
36,29 €

JOBELINE 
Polo tričko Oliver
Moderné polo tričko pre dámy i pánov z ľahko udržiavateľného materiálu bez tvorby žmolkov. Integrovaná 
Sanitized®-hygienická funkcia chráni materiál pred baktériami a garantuje dlhotrvajúcu sviežosť. Pánske 
tričko má zapínanie na 3 gombíky a konfekčne rozdelenú veľkosť goliera. Dámske tričko má zapínanie na 4 
gombíky. Slim fit strih.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 67 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti M
Farba: tmavá modrá, čierna, biela čierna tmavá modrá biela

Klasicky koncipovaný golier

Moderný široký 
gombíkový pásik

Sanitized®-hygienická funkcia 
spoľahlivo neutralizuje vznik 

zápachu

Ľahko zaoblená spodná časť
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Polo tričko  
Oliver
ks iba

3629

Efektivita od hlavy po 
päty!
Hygienická funkcia, ktorou sú naše polokošele 
zo série Cato a Oliver vybavené, zaisťuje svie-
žosť po celý deň, lepšiu funkčnosť pre vynika-
júci výkon a optimálny komfort nosenia. To znamená, že nepríjemné pachy už nemajú vďaka hygienickej 

funkcii Sanitized® žiadnu šancu!

Pretože Sanitized®:

• je bezpečná a odolná aj po intenzívnom používaní
•  inhibuje množenie baktérií a tým aj vývoj nepríjemných pachov
• stará sa o dlhotrvajúcu sviežosť

Zástera Nando str. 537
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Dámske polo tričko  
3/4 rukáv Cato

ks iba

32,

99

JOBELINE 
Polo tričko Cato 
Zúžené dámske a pánske polo-tričko je príjemné a kvalitné. Integrovaná Sanitized®-hygienická
funkcia spoľahlivo chráni materiál pred baktériami a zaručí dlhodobú sviežosť. Postranné 
rázporky a zapínanie na 4 gombíky. Dámske tričko je dostupné v krátkom i 3/4 rukáve.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M

Dámske polo tričko 3/4 rukáv
Farba: tmavá modrá, červená, čierna, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 rukáv

Pánske polo tričko
Farba: jablkovo zelená, bordová, 
černicová, červená, biela, grafitová, 
tmavá modrá, čierna, šedohnedá
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

124292
ks/bal. 1
32,99 €

101860
ks/bal. 1
29,69 €

Dámske polo tričko
Farba: jablkovo zelená, bordová, 
černicová, červená, biela, grafitová, 
tmavá modrá, čierna, šedohnedá
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

101294
ks/bal. 1
29,69 €červená jablkovo 

zelená
černicovábiela

biela červená šedohnedátmavá modrá

bordová

tmavá modrá grafitová

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

OSTAŤ
        svieži

JOBELINE 
Dámske polo tričko Cato Comfort
Ľahko zúžené dámske polo-tričko zo zmiešaného materiálu 
bavlna-elastan, na ktorom sa netvoria žmolky. Integrovaná 
Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo chráni materiál 
pred baktériami a zaručí dlhodobú sviežosť. Zapínanie na 4 
gombíky, dve veľké vrecká.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta: 74 cm pri veľkosti S

Dámske polo tričko
Farba: černicová, tmavá modrá, čierna, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

čierna čierna

černicová

čiernabiela tmavá modrá

 Sanitized®-hygienická funkcia 
spoľahlivo neutralizuje vznik  
zápachu

S 2 našitými vreckami

 Extra dlhé (pod zadok)

124891
ks/bal. 1
32,99 €
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Pánske polo tričko  
Cato
ks iba

2969

Zástera Melek str. 520

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614

Džínsy Dover str. 576
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JOBELINE 
Polo tričko Cato Line
Jemne zúžené dámske a pánske polo-tričko je príjemné a 
kvalitné. Integrovaná Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo 
chráni materiál pred baktériami a zaručí dlhodobú sviežosť. S 
postrannými rázporkami, zapínanie na 3 gombíky a náprsné 
vrecko pri pánskom tričku, zapínanie na 4 gombíky pri 
dámskom tričku.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
Farba: tmavá modrá, biela

Polo tričko  
Cato Line

ks iba

3299

biela tmavá modrábiela tmavá modrá

 Golier a manžety rukávov z úpletu v jemnom prúžkovanom dizajne

 Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo neutralizuje vznik zápachu

 Jednoduchá údržba a žehlenie

Zástera Nando str. 537

Pánske polo tričko
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

Dámske polo tričko
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

117579
ks/bal. 1
32,99 €

117578
ks/bal. 1
32,99 €
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JOBELINE 
Polo tričko Cato Chambray
Jemne zúžené dámske a pánske polo tričko v kombinácii 
s chambray materiálom. Sanitized®-hygienická funkcia 
zabraňuje množeniu baktérií a zabezpečuje dlhodobú sviežosť. 
S postrannými rázporkami.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
Farba: biela

Pánske polo tričko
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

Dámske polo tričko
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

117577
ks/bal. 1
36,29 €

117576
ks/bal. 1
36,29 €

Polo tričko  
Cato Chambray

ks iba

3629

biela biela

Golier a gombíkový pásik z klasického chambray materiálu

 Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo neutralizuje vznik zápachu

Jednoduchá údržba a žehlenie

Zástera Nando str. 537
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Polo tričko  
Fly

ks iba

2419

Extra dlhé pre požiadavky 
v gastronómii

Rovný strih

Jednoduchá údržba a dlhotrvácne

tmavá modrá

Zástera Botero str. 533

Novinka

Polo tričko Fly

SELLER
Best
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VŠESTRANNOSŤ
     v mnohých farbách 
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JOBELINE 
Polo tričko Fly
Klasické polo tričko pre dámy a pánov. Dámske tričko so zapínaním na 4 gombíky, pánske na 
3 gombíky. Z robustného a ľahko udržiavateľného zmiešaného materiálu. Rovný strih. 
65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti M
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, grafitová, mango, tmavá modrá, dymová 
modrá, červená, čierna, šedohnedá, tyrkysová, biela

Dámske 
polo tričko
XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL
krátky rukáv

101301
ks/bal. 1
24,19 €

Pánske 
polo tričko
S, M, L, XL, 2XL, 
3XL, 4XL
krátky rukáv

100672
ks/bal. 1
24,19 €

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

tmavá modrá

biela černicováčervená grafitovádymová modrá hnedátyrkysovájablkovo zelenámango bordová čierna

šedohnedá

Novinka
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JOBELINE
Dámske polo tričko Benita
Jemne tvarované dámske džerzejové tričko s krátkym rukávom a 
V-výstrihom.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta: 60 cm pri veľkosti S.
Farba: bordová, černicová, čierna, šedohnedá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

100800
ks/bal. 1
18,69 €

Dámske polo tričko  
Benita
ks iba

1869

Tričko 
Malme
ks od

1759

čierna šedohnedá

černicová

bordová biela

POHO-
DLNÉ
a moderné

S prímesou elastanu                                      
pre príjemnejšie nosenie

Klasický polo golier bez 
gombíkového zapínania

Jednoduchá údžba aj žehlenie
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JOBELINE
Tričká Malme
Pohodlné dámske a pánske tričká z kvalitného materiálu s prímesou elastanu. Dámske tričko s krátkym alebo 3/4 rukávom. Tričko s 3/4 rukávom má 
jemný lodičkový výstrih. Pánske tričko s krátkym rukávom a okrúhlym výstrihom okolo krku. Rovný strih, dámske tričko jemne tvarované. 
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta dámy: 63 cm pri veľkosti S. 
Dĺžka chrbta páni: 73 cm pri veľkosti M.
Farba: tmavá modrá, čierna, biela

Dámske tričko 3/4 rukáv
XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 rukáv

Dámske tričko krátky rukáv
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

Pánske tričko krátky rukáv
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

120081
ks/bal. 1
18,69 €

127338
ks/bal. 1
17,59 €

120094
ks/bal. 1
17,59 €

tmavá modrá

tmavá modrá

tmavá modrábiela biela

biela

čierna

čierna

čierna

Tričko 
Malme
ks od

1759

Novinka Novinka

Z kvalitného a 
nepriehľadného džersej

Dámske tričko v dvoch 
dĺžkach rukávov

Novinka
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Blúzka a košeľa 
Chambray

ks od

4289

šedá modrámodrámodrámodrá šedá

Zástera Nando str. 537

Kvalitné chambray-vlákna z bavlny

Moderný golier so vsadenými gombíkmi

 Jednoduché žehlenie

JOBELINE
Blúzka a košeľa Chambray 
Blúzka a košeľa v denim vzhľade, s náprsným vreckom, manžetovými rukávmi a okrúhlym 
spodným lemom. Dámska blúzka je mierne zúžená. Dostupná s krátkym i dlhým rukávom. 
100% bavlna. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 66 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 39/40

165851
ks/bal. 1
42,89 €

165853
ks/bal. 1
42,89 €

117499
ks/bal. 1
43,99 €

117503
ks/bal. 1
43,99 €

Dámska blúzka  
 Chambray krátky rukáv
Farba: modrá
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Pánska košeľa 
 Chambray krátky rukáv
Farba: modrá
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48

Dámska blúzka 
 Chambray dlhý rukáv
Farba: modrá, šedá
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Pánska košeľa 
 Chambray dlhý rukáv
Farba: modrá, šedá
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48
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Dámska košeľa  
denim
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56
krátky rukáv

Pánska košeľa 
denim
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66
krátky rukáv

165554
ks/bal. 1
54,99 €

165552
ks/bal. 1
54,99 €

JOBELINE
Blúzka a košeľa Jean 
Mierne zúžená denimová dámska blúzka a pánska košeľa. S 
gombíkovým zapínaním a dvomi náprsnými vreckami. Dámska 
blúzka má okolo krku odnímateľnú mašľu.
100% bavlna (denim). 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti 39/40
Farba: tmavá modrá

JOBELINE
Košeľa Jacob denim
Ľahká dámska a pánska košeľa s krátkym rukávom z denimu. 
Po predpraní získa nezameniteľný džínsový vzhľad. Rovný 
strih so stojačikom, 3 našitými vreckami na cvoky a pútkom 
na laclovú zásteru vzadu na krku. Hlboké cvokové zapínanie 
uľahčuje obliekanie a vyzliekanie. Možná výšivka loga.
100% bavlna. 150 g/m². 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 76 cm pri veľkosti 50
Farba: denim

Blúzka a košeľa  
Jean
ks iba

51,

69

Dámska a pánska 
košeľa 
Jacob
ks iba

54,

99

tmavá modrá

denim

tmavá modrá

denim

Novinka

Moderná mašľa pri dámskej blúzkeOdnímateľná mašľa je fixovaná 
pútkom pod golierom vzadu

Zaoblený spodný okraj

Denim zo 100%-nej bavlny

Jednoduchá údržba

Košeľa s hlbokým cvokovým zapínaním 
pre jednoduché obliekanie a vyzliekanie

 3 praktické vrecká

Extra ľahký denim

Dámska blúzka
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50
dlhý rukáv

Pánska košeľa
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48
dlhý rukáv

124907
ks/bal. 1
51,69 €

124911
ks/bal. 1
51,69 €
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Košeľa a blúzka 
Jackson a Bailey

ks od

4729

JOBELINE
Košľa a blúzka Jackson a Bailey
Károvaná dámska blúzka a károvaná pánska košeľa s mierne zúženým strihom. Dámska blúzka 
dostupná v trojštvrťovom a dlhom rukáve, pánska košeľa v dlhom rukáve s náprsným vreckom 
vrátane vrecka na pero.
100 % bavlna. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40
Farba:  čierna/biela/hnedá, biela/červená/modrá

Pánska košeľa 
Jackson
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 
45/46

115347
ks/bal. 1
48,39 €

Dámska blúzka Bailey 
3/4 rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

115259
ks/bal. 1
47,29 €

Dámska blúzka Bailey 
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

115258
ks/bal. 1
48,39 €

biela/červená/modrá biela/červená/modrá biela/červená/modráčierna/biela/hnedá čierna/biela/hnedá čierna/biela/hnedá

Extra dlhé  
prispôsobené pre nároky 
v gastronómii 

Jednoduchá údržba

Blúzka v dvoch dĺžkach  
rukávov

Košeľa s náprsným vreckom

Zástera s laclom a zástera Ben str. 522
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Košeľa a blúzka 
Davis
ks od

4729

Nadčasové 

KÁRO
JOBELINE
Košeľa a blúzka Davis
Károvaná dámska blúzka a károvaná pánska košeľa s manžetami na rukávoch a mierne zúženým 
strihom. Blúzka dostupná v trojštvrťovom a dlhom rukáve, pánska košeľa s dlhým rukávom.
100 % bavlna. 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40
Farba: čierna/biela

Dámska blúzka Davis 
3/4 rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

118736
ks/bal. 1
47,29 €

Dámska blúzka Davis 
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

117498
ks/bal. 1
48,39 €

Pánska košeľa Davis 
dlhý rukáv
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

117502
ks/bal. 1
48,39 €

čierna/biela čierna/biela čierna/biela

Zástera Nando denim str. 518

 Extra dlhé  
prispôsobené pre 
nároky v gastronómii

Jednoduchá údržba

Košeľa s náprsným vreckom

 Blúzka v dvoch 
dĺžkach rukávov
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Zástera Bristol  str. 516

Extra dlhé, prispôsobené 
pre nároky v gastronómii

Jednoduchá údržba

Dámska blúzka s dlhými rolovacími 
rukávmi alebo 3/4 dĺžkou rukávov

Košeľa a blúzka 
Kim
ks od

3739

Košeľa a blúzka Kim

SELLER
Best

554-555_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   554 17.02.22   11:09



555www.palazzo.sk

 O
B

LE
Č

E
N

IE
 P

R
E

 O
B

S
LU

H
U

JOBELINE
Košeľa a blúzka Kim
Blúzka a košeľa s náprsným vreckom. 
Moderný strih, v mnohých farbách, s krátkym 
alebo dlhým rukávom. Dámska blúzka je 
mierne zúžená. Dlhorukávová dámska blúzka 
má rolovateľné rukávy, môžete z nich urobiť 
3/4. Materiál je jednoduchý na údržbu.
65 % bavlna, 35 % polyester. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40
Farba: azúrová, bordová, černicová, tmavá 
modrá, olivová, čierna, šedohnedá, biela

FAREBNÉ
                 a štýlové

Dámska blúzka 
krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54

124885
ks/bal. 1
37,39 €

Pánska košeľa 
krátky rukáv
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

124890
ks/bal. 1
37,39 €

Dámska blúzka 
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52

124886
ks/bal. 1
38,49 €

Pánska košeľa 
dlhý rukáv
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

124894
ks/bal. 1
38,49 €

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

šedohnedá

šedohnedá

olivová

olivová

biela černicová čiernaazúrová bordová tmavá modrá
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Pánska košeľa Bruce  
krátky rukáv

ks iba

3739

Blúzka Kate
ks iba

3739

JOBELINE
Dámska blúzka Kate krátky rukáv
Zúžená dámska blúzka s krátkym rukávom, s výložkami a náprsnými vreckami. S
elastanom pre vyšší komfort pri nosení. Vďaka okrúhlemu spodnému lemu ju môžete 
nosiť aj nad nohavicami. 
98 % bavlna, 2 % elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta: 64 cm pri veľkosti 36
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, grafitová, olivovo zelená, dymová modrá, 
čierna, šedohnedá, biela

Dámska blúzka 
Kate krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

101133
ks/bal. 1
37,39 €

grafitová

S podielom elastanu  
pre pohodlnejšie  
nosenie

Veľa farieb

Materiál i farby pasujú k 
pánskej košeli Bruce a 
dámskej blúzke Cecaria

Zástera s laclom Lenox str. 519

Traky str. 579

biela

šedo-
hnedá

olivovo 
zelená

bordová

dymová 
modrá

černi-
cová

jablkovo 
zelená

čierna
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Košeľa a blúzka 
Bruce a Cecaria 

ks od

3739

JOBELINE
Blúzka a košeľa Cecaria a Bruce 
Zúžená dámska blúzka a pánska košeľa s krátkym a dlhým rukávom. Dámska blúzka so záševkami vpredu 
aj vzadu, pánska košeľa so záševkami vzadu. Mierne zaoblený spodný okraj. Gombíky v zodpovedajúcej 
farbe. Dámska blúzka s krátkym rukávom: manžety rukávov s krátkym rozparkom a zapínaním na 2 
gombíky. Vysoký komfort nosenia vďaka obsahu elastanu pre optimálnu voľnosť pohybu. Extra dlhé, 
prispôsobené nárokom v gastronómii. 
98 % bavlna, 2 % elastan. 40° pranie  
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 39/40
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, grafitová, olivovo zelená, dymová modrá, čierna, 
šedohnedá,  
biela

Pánska košeľa  
Bruce krátky rukáv
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

102411
ks/bal. 1
37,39 €

Pánska košeľa  
Bruce dlhý rukáv
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

100740
ks/bal. 1
38,49 €

čierna olivovo zelená bordová

Veľa farieb

Materiál i farby pasujú k dámskej blúzke Kate

Zúžený strih (slim fit)

Extra dlhé, prispôsobené vysokým 
nárokom v gastronómii

V dvoch dĺžkach rukávov

šedohnedá

Držiaky na rukávy str. 579

šedo-
hnedá

šedo-
hnedá

šedo-
hnedá

olivovo 
zelená

olivovo 
zelená

dymová 
modrá

dymová 
modrá

dymová 
modrá

dymová 
modrá

grafitová grafitová grafitová grafitováčierna čierna čierna

biela biela biela bielabordová bordová bordová černicová
černi-
cová

černi-
cová

černi-
cová

jablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

olivovo 
zelená

Dámska blúzka  
Cecaria krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

101403
ks/bal. 1
41,79 €

Dámska blúzka 
Cecaria dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

101708
ks/bal. 1
42,89 €
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 Extra dlhé, prispôsobené 
nárokom v gastronómii

 Elegantné kryté zapínanie

Materiál bez tvorby žmolkov

Jednoduchá údržba

Zástera Botero str. 533

Traky str. 579

Košeľa a blúzka 
Noah a Fiore

ks od

3079

Košeľa a blúzka 
Noah a Fiore

SELLER
Best

558-559_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   558 17.02.22   11:19



559www.palazzo.sk

 O
B

LE
Č

E
N

IE
 P

R
E

 O
B

S
LU

H
UElegantná KLASIKA

Pánska košeľa Noah 
dlhý rukáv
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

115349
ks/bal. 1
36,29 €

Pánska košeľa Noah 
krátky rukáv
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

115348
ks/bal. 1
35,19 €

JOBELINE
Košeľa a blúzka Noah a Fiore
Mierne zúžená (regular fit) dámska blúzka a pánska košeľa 
z ľahko udržiavateľnej zmesi bavlna/polyester s krytým 
gombíkovým zapínaním. Dámska blúzka je dostupná s 
krátkym, 3/4 rukávom alebo s dlhým rukávom, pánska 
košeľa s krátkym alebo dlhým rukávom. Dámska blúzka má 
vzadu dve záševky. 
67 % bavlna, 33 % polyester. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 70 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 39/40
Farba:  bordová, šedá, červená, čierna, šedohnedá, biela

biela čiernačervená šedohnedá

bordová

šedá

Dámska blúzka Fiore 
3/4 rukáv
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56

101855
ks/bal. 1
31,89 €

Dámska blúzka Fiore 
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 54

101908
ks/bal. 1
32,99 €

Dámska blúzka Fiore 
krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 54

101890
ks/bal. 1
30,79 €

558-559_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   559 17.02.22   11:19



560

 

Telefón +421 2 20 70 70 70

Pánska košeľa 
Marc
ks od

4179

Pánska košeľa  
Marc krátky rukáv

102366
ks/bal. 1
41,79 €

Pánska košeľa  
Marc dlhý rukáv

100658
ks/bal. 1
42,89 €

biela

biela

šedohnedá

krémová krémová

čierna čierna

šedohnedá

JOBELINE
Pánska košeľa Marc
Pánska košeľa z ľahko udržiavateľnej bavlny s náprsným vreckom na pero.
100 % bavlna. 40° pranie 
Dĺžka chrbta: 80 cm pri veľkosti 39/40
Farba: krémová, čierna, šedohnedá, biela
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Extra dlhá, prispôsobená pre 
nároky v gastronómii

 Náprsné vrecko vrátane vrecka na pero

 Jednoduché žehlenie
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Dámska blúzka 
Filipa
ks od

4069

Dámska blúzka  
Filipa krátky rukáv

100659
ks/bal. 1
40,69 €

Dámska blúz-
ka Filipa 3/4 
rukáv

101976
ks/bal. 1
41,79 €

Dámska blúzka  
Filipa dlhý rukáv

101977
ks/bal. 1
42,89 €

šedohnedá

šedo-
hnedá šedohnedá

čierna

čierna čierna

krémová 

kré-
mová

krémová

JOBELINE
Dámska blúzka Filipa
V páse zúžená dámska blúzka v príjemnej kvalite so záševkami.
100 % bavlna. 40° pranie 
Dĺžka chrbta: 66 cm pri veľkosti 36
Farba: krémová, čierna, šedohnedá, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Traky str. 579

biela

biela

biela

Dostupná v 3 dĺžkach rukávov

Extra dlhá, prispôsobená pre 
nároky v gastronómii

 Jednoduché žehlenie

560-561_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   561 17.02.22   11:22



562 Telefón +421 2 20 70 70 70

JOBELINE
Košeľa a blúzka Rico a Tabea
Mierne zúžená dámska blúzka Tabea a pánska košeľa Rico 
s krátkym alebo dlhým rukávom. V ľahko žehliteľnej kvalite 
bavlna/polyester. Pánska košeľa s praktickým náprsným 
vreckom. 
65 % bavlna, 35 % polyester. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 84 cm pri veľkosti 39/40
Farba: čierna, biela

Dámska blúzka  
Tabea krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

115257
ks/bal. 1
29,69 €

Dámska blúzka  
Tabea dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

100920
ks/bal. 1
30,79 €

Pánska košeľa  
Rico dlhý rukáv
37/38, 39/40, 41/42,  
43/44, 45/46

101054
ks/bal. 1
30,79 €

JOBELINE
Blúzka Maren 
Klasická dámska košeľová blúzka s rovným strihom, 3 dĺžky rukávov.
100 % bavlna. 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 65 cm pri veľkosti 36
Farba: biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

čierna

čierna čierna

biela

biela

Pánska košeľa  
Rico krátky rukáv
37/38, 39/40, 41/42,  
43/44, 45/46

102244
ks/bal. 1
29,69 €

čierna biela

biela

biela

biela

biela

Rovný strih

 Jednoduchá údržba

Extra dlhé, prispôsobené 
nárokom v gastronómii

 Pánska košeľa s náprsným vreckom

Zástera Mora /Zástera s laclom Mora str. 529

Košeľa a blúzka 
Rico a Tabea

ks od

2969

Blúzka Maren 
ks od

3409

Dámska blúzka 
Maren  
3/4 rukáv

101817
ks/bal. 1
35,19 €

Dámska blúzka 
Maren  
dlhý rukáv

101818
ks/bal. 1
36,29 €

Dámska blúzka 
Maren  
krátky rukáv

100396
ks/bal. 1
34,09 €
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Dámska blúzka  
Delano  
3/4 rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

124883
ks/bal. 1
48,39 €

Dámska blúzka  
Delano  
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50

124884
ks/bal. 1
49,49 €

Pánska košeľa  
Delano  
dlhý rukáv
37/38, 39/40, 41/42,  
43/44, 45/46

124889
ks/bal. 1
49,49 €

JOBELINE
Košeľa a blúzka Delano
Blúzka a košeľa v čiernej alebo bielej farbe. Vysoko kvalitná látka, jednoduché 
žehlenie. Dámsky model je mierne zúžený a je dostupný s 3/4 alebo s dlhým 
rukávom.
65 % bavlna, 35 % polyester. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 70 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 39/40
Farba: čierna, biela

Jednoduchá ELEGANCIA

čierna čiernačierna biela bielabiela

Kvalitné vlákna bavlna/polyester

 Jednoduché žehlenie

 Dámska blúzka v 2 dĺžkach rukávov 

Blúzka Maren 
ks od

3409

Košeľa a blúzka 
Delano
ks od

4839
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Trendové VESTY

str. 550

str. 559

str. 562

Nohavice Chino str. 572
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Vesta 
Limerick

ks iba

54,

99

Vesta  
Blake
ks iba

5499

Pánska vesta Limerick
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

117583
ks/bal. 1
54,99 €

Pánska vesta Blake
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

117581
ks/bal. 1
54,99 €

Dámska vesta Limerick
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

117582
ks/bal. 1
54,99 €

Dámska vesta Blake
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

117580
ks/bal. 1
54,99 €

JOBELINE
Vesta Limerick
Klasická vesta pre dámy i pánov s taftovým 
chrbtom a nastaviteľnou šírkou. Dámska s 
dvomi vreckami, pánska s tromi vreckami.
55 % polyester, 45 % vlna. 30° jemné pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 51 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 56 cm pri veľkosti 50
Farba: antracitová

JOBELINE
Vesta Blake
Moderná vesta pre dámy i pánov s taftovým 
chrbtom a nastaviteľnou šírkou. Dámska s 
dvomi vreckami, pánska s tromi vreckami.
100% bavlna. 30° jemné pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 51 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 56 cm pri veľkosti 50
Farba: svetlá modrá

Nastaviteľná šírka chrbta

 Vesta zo 100%-nej  
bavlny

 Mierne farebné zmeny sú 
po praní možné a postarajú 
sa o nezameniteľný 
vzhľad vesty

Nastaviteľná šírka chrbta

Kvalitný materiál a 
elegantný vzhľad
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Vesta 
Lagos
ks iba

5499

Vesta 
Classic
ks iba

4399

čierna

Pánska vesta Classic
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60

100319
ks/bal. 1
43,99 €

Dámska vesta Lagos
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

125015
ks/bal. 1
54,99 €

Pánska vesta Lagos
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64

125016
ks/bal. 1
54,99 €

Dámska vesta Classic
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50

100318
ks/bal. 1
43,99 €

JOBELINE
Vesta Classic
Žakárová vesta vyrobená z ľahko udržiavateľnej 
polyesterovej tkaniny so zapínaním na 5 gombíkov, s 
čiernym taftovým chrbtom a nastaviteľnou šírkou chrbta. 
Dámska vesta: 2 vystužené vonkajšie vrecká. Pánska 
vesta: 3 vonkajšie a 1 vnútorné náprsné vrecko.
100 % polyester. 30° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 56 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 67 cm pri veľkosti 50
Farba:  bordová, čierna

JOBELINE
Vesta Lagos
Čierna, elegantná vesta pre dámy a pánov s 
elastanom a polyesterovým zadným dielom. S 
nastaviteľnou šírkou chrbta a tromi prešívanými 
vreckami. Dámsky model je mierne zúžený. 
Jednoduché žehlenie.
53 % polyester, 43 % vlna, 4 % elastan. 30° pranie  
Dĺžka chrbta dámy: 50 cm pri veľkosti 36  
Dĺžka chrbta páni: 60 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna

čierna čiernabordová bordová

čierna

Pohodlná vďaka prímesi elastanu

Nastaviteľná šírka chrbta

Jednoduché žehlenie

Jednoduchá údržba

 Robustná a rýchloschnúca

Nastaviteľná šírka chrbta

 Pánska vesta s vnútorným vreckom

str. 563
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Vesta  
Austin
ks od

6049

Dámska vesta Austin 
vzor rybacej kosti
hnedá
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

124803
ks/bal. 1
65,99 €

Dámska vesta Austin
čierna
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

124797
ks/bal. 1
60,49 €

Pánska vesta Austin vzor 
rybacej kosti
hnedá
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60

124853
ks/bal. 1
65,99 €

Pánska vesta Austin
čierna
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60

124852
ks/bal. 1
60,49 €

JOBELINE 
Vesta Austin
Moderná tvarovaná vesta s fazónovým golierom 
pre dámy a pánov, dostupná v hnedej farbe so 
vzorom rybacej kosti alebo z čierneho saténového 
strečového materiálu. Záševky vpredu a vzadu, 
2 vystužené vrecká, plne podšitá, nastaviteľná 
šírka chrbta.
hnedá: 60 % vlna, 40 % polyester. 30° pranie 
čierna: 97 % bavlna, 3 % elastan. 30° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 50 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 62 cm pri veľkosti 50
Farba: hnedá, čierna

Nastaviteľná šírka chrbta

Fazónový golier

Trvácna a pevná kvalita

KLASICKÉ
     vesty
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Vesta  
Bistro
ks iba

2969

Pánska vesta Bistro
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64

100528
ks/bal. 1
29,69 €

Dámska vesta Bistro
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50

102217
ks/bal. 1
29,69 €

JOBELINE 
Vesta Bistro
Dámska a pánska vesta. Predná aj 
zadná strana sú z ľahko udržiavateľného 
zmiešaného materiálu. Dámska vesta: 2
lemované vonkajšie vrecká. Pánska vesta: 
2 lemované vonkajšie vrecká a 1 náprsné 
vrecko.
65 % polyester, 35 % bavlna. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 55 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 66 cm pri veľkosti 50
Farba: bordová, grafitová, svetlá šedá, čierna, 
šedohnedá

grafitová grafitovásvetlá šedásvetlá šedá bordová

bordová

čiernačierna

šedohnedá

šedohnedá

Púzdro na peňaženku Rio str. 579

str. 578

str. 562

str. 562

Zástera Nando str. 537

Farebne stála

Trvácna, pevná a s 
jednoduchou údržbou

Nastaviteľná šírka chrbta
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Kardigán  
Cecilia a Cristiano

ks iba

7699

JOBELINE 
Kardigán Cecilia a Cristiano
Klasický kardigán pre dámy a pánov vyrobený z kvalitnej 
extra jemnej merino vlny, s výstrihom do V a gombíkovým 
zapínaním. Kardigán má rebrované manžety na rukávoch.
50 % vlna, 50 % polyakryl. 40° jemné pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 69 cm pri veľkosti M
Farba: šedá, čierna

čierna čierna

šedá šedá

ŠTRIK
je šik

Opasková taška str. 579

Kvalitná extra jemná 
merino vlna

Tvarovo stály, s 
možnosťou prania

Pánsky kardigán  
Cristiano
S, M, L, XL, 2XL

125324
ks/bal. 1
76,99 €

Dámsky kardigán  
Cecilia
XS, S, M, L, XL

125323
ks/bal. 1
76,99 €
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Šaty Livia
ks iba

4949

Livia chambray
Farba: svetlá modrá
dámska
3/4 rukáv

Livia
Farba: čierna
dámska
3/4 rukáv

JOBELINE
Šaty Livia
Moderné šaty z ľahkého zmiešaného materiálu alebo extra ľahkej chambray látky, 
s 3/4 rukávom, krytým cvokovým zapínaním vpredu po celej dĺžke. 2 postranné 
vrecká, gumička vzadu a formujúce záševky v prednej i zadnej časti šiat.
Livia: 65 % polyester, 35 % bavlna. 160 g/m2. 60° pranie 
Livia chambray: 100% bavlna, 130g/m2, 40° pranie 
dĺžka: 99 cm pri veľkosti 36
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

svetlá modrá čierna 

Gumička v chrbtovej časti

Kryté cvokové zapínanie

 Bočné vrecká

Zástera Stella str. 531

Profesionálna obuv Liberty Knit  str. 622

126657
ks/bal. 1
49,49 €

126655
ks/bal. 1
49,49 €
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Šaty denim 
ks iba

5499

JOBELINE 
Šaty denim 
Šaty pre obsluhu vyrobené z ľahkého a poddajného denimu. 
Po predpraní získa látka nezameniteľný džínsový vzhľad. S 
gombíkovým zapínaním vpredu,  výstrihom do V, bočnými 
vreckami a individuálne nastaviteľným pásom na zaväzovanie. 
Šaty majú trojštvrťové rukávy. Jednoduchá údržba, 
rýchloschnúce. Možná výšivka loga. 
100% bavlna, 150 g/m². 40° pranie
Farba: denim
dámske
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Pravý ľahký denim

S bočnými vreckami a opaskom 

                                                          
S praktickým 3/4 rukávom a 
gombíkovým zapínaním 

Novinka

  Pravý

DENIM

165386
ks/bal. 1
54,99 €
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Dámske nohavice 
Chino
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50

Pánske nohavice 
Chino
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60

117517
ks/bal. 1
71,49 €

117516
ks/bal. 1
71,49 €

JOBELINE
Nohavice Chino
Pohodlné chino nohavice pre dámy a pánov s 
elastanom pre pohodlnejšie nosenie. Gumička v 
pásovke nohavíc zabraňuje šmýkaniu sa košieľ a 
blúzok. Praktické vrecká s vreckom na pero vpravo a 
zadné vrecká so zapínaním na gombík. Rovný strih.
97 % bavlna, 3 % elastan. 30° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 78 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 84 cm pri veľkosti 50
Farba: béžová, khaki, tmavá modrá

khaki

béžovátmavá modrá

tmavá modrá

béžová

khaki

 2 vrecká s 
gombíkmi

 Gumička v pásovke

Nohavice Chino
ks iba

71,

49

Moderné 

NOHAVICE

Vesty Limerick str. 565

Zapracované 
vrecko na pero
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Dámske krátke 
nohavice Chino
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Pánske krátke 
nohavice Chino 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60

165562
ks/bal. 1
54,99 €

165560
ks/bal. 1
54,99 €

JOBELINE
Krátke nohavice Chino
Klasické, rovno strihané krátke nohavice pre dámy 
a pánov s elastanom pre pohodlnejšie nosenie. 
Praktické vrecká s vreckom na pero vpravo a zadné 
vrecká so zapínaním na gombík. 
97% bavlna, 3% elastan. 30° pranie
Farba: tmavá modrá, piesková

piesková

tmavá modrá

tmavá modrá

piesková

 2 vrecká s gombíkmi Zapracované 
vrecko na pero

Postranné vrecká

Krátke nohavice 
Chino
ks iba

54,

99

Novinka

pre
OBSLUHU

Polo tričko Cato Line str. 544
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JOBELINE
Dámske nohavice Calla
Elegantné dámske nohavice z nekrčivej zmesi polyester/vlna/
elastan s rovným strihom. Krytý zips vpredu, ozdobná chlopňa 
na prednom páse, pútka na opasok, bočné vrecká a zadné 
vrecká so zapínaním na gombík.
53 % polyester, 43 % vlna, 4 % elastan. 40° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 82 cm pri veľkosti 36
Farba: čierna
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

JOBELINE
Dámske nohavice Mae dĺžka 7/8
Elegantné dámske nohavice z nekrčivej zmesi polyester/vlna/
elastan s úzkym strihom. Krytý zips vpredu, bočné vrecká, 
integrované zadné vrecká, pútka na opasok.
53 % polyester, 43 % vlna, 4 % elastan. 40° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 79 cm pri veľkosti 36
Farba: čierna
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Dámske nohavice  
Calla
ks iba

7149

Dámske nohavice  
Mae dĺžka 7/8

ks iba

7149

JOBELINE
Pánske nohavice Malte
Elegantné pánske nohavice vyrobené z nekrčivej zmesi 
polyester/vlna/elastan s moderným mierne zúženým strihom. 
Bočné vrecká a integrované zadné vrecká s chlopňou a 
gombíkom. Pútka na opasok, krytý zips vpredu.
53 % polyester, 43 % vlna, 4 % elastan. 40° pranie  
Vnútorná dĺžka nohavíc: 85 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Pánske nohavice  
Malte
ks iba

7149

Dlhé nohavice s rovným strihom

                                             
Jednoduché žehlenie

Jednoduchá údržba, bez 
tvorby žmolkov

 7/8-nohavice s mierne 
zúženým strihom

 Jednoduché žehlenie

Jednoduchá údržba, bez 
tvorby žmolkov

Dlhé nohavice s 
mierne zúženým 
strihom

 Jednoduché žehlenie 

Jednoduchá údržba, 
bez tvorby žmolkov

101862
ks/bal. 1
71,49 €

101208
ks/bal. 1
71,49 €

102177
ks/bal. 1
71,49 €
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165622
ks/bal. 1
76,99 €

JOBELINE 
Dámske nohavice Lauren 7/8 dĺžka
Moderné 7/8 skrátené nohavice pre dámy. So stredne vysokým 
pásom a zapínaním na háčik vpredu. Dve lemované vrecká 
vzadu. Rovný strih nohavíc v trendovej midi dĺžke. Nekrčivý 
materiál s jednoduchou údržbou. Jemné pranie pri 30°.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30° jemné pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 62 cm pri veľkosti 36
Farba: tmavá modrá
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Dámske nohavice  
Lauren 7/8 dĺžka

ks iba

7699

Novinka

Športová

ELEGANCIA

Rovný strih, 7/8 dĺžka

Na údržbu jednoduchý a nekrčivý materiál

Pohodlné nosenie vďaka prímesi elastanu
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JOBELINE
Džínsy Dover
Džínsy pre dámy i pánov. Dámske džínsy: úzky strih, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, 6 pútok na
opasok, zips vpredu v strede. Pánske džínsy s rovným strihom, 5 pútok na opasok, 2 predné vrecká,
2 zadné vrecká, zips vpredu v strede.
Biela a čierna: 97 % bavlna, 3 % elastan. 60° pranie 
Modrá: 69% bavlna, 14% lyocell (Tencel™), 14% polyester, 3% elastan. 40° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 81 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 82 cm pri veľkosti 50

Džínsy  
Dover
ks iba

5499

Dámske džínsy 
Dover
Farba: čierna
34, 36, 38, 40, 42,  
44, 46, 48, 50

117522
ks/bal. 1
54,99 €

Pánske džínsy  
Dover
Farba: čierna
44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56, 58, 60

101716
ks/bal. 1
54,99 €

Dámske džínsy  
Dover denim
Farba: modrá
34, 36, 38, 40, 42,  
44, 46, 48, 50

119268
ks/bal. 1
54,99 €

Pánske džínsy  
Dover denim
Farba: modrá
44, 46, 48, 50, 52, 
 54, 56, 58, 60

119269
ks/bal. 1
54,99 €

biela 
čierna modrá

čierna modrá modráčierna

S prímesou elastanu 
pre pohodlné nosenie
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JOBELINE 
Nohavice Tommy
Ležérne, pohodlné a elegantné nohavice v štýle jogger pre dámy a pánov. Pohodlná gumička v zadnej časti pásovky a 
vnútorné šnúrky na reguláciu veľkosti pásu. Pánske nohavice s pútkami na opasok. Praktické bočné a zadné vrecká. 
Zúžený strih. Pánsky model s manžetou, dámsky model s rázporkom v dolnej časti. Nekrčivý a jednoducho udržiavateľný 
materiál. Jemné pranie pri 30°.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan. 30° jemné pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 78 cm pri veľkosti 50 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 74 cm pri veľkosti 36
Farba: tmavá modrá

NOVÉ
pohodlie

Nohavice 
Tommy

ks iba

7699

Novinka

Pánske nohavice  
Tommy 
44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56, 58, 60

165624
ks/bal. 1
76,99 €

Dámske nohavice  
Tommy 
34, 36, 38, 40, 42,  
44, 46, 48, 50

165626
ks/bal. 1
76,99 €

Vnútorná šnúrka pre 
napasovanie šírky v páse

Pohodlná gumička v 
zadnej časti pásovky

tmavá modrá tmavá modrá

tmavá modrá

Nekrčivý a ľahko 
udržiavateľný materiál
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mango

bordová

čierna

bordová

čiernašedohnedá

mango červená bordová černicová jablkovo zelená olivovo zelená piesková šedohnedá čierna

bordová černicová jablkovo zelená šedohnedá grafitová čierna

JOBELINE
Kravata Terry 
Čašnícka kravata s pohyblivým uzlom.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, mango, olivovo zelená, červená, 
piesková, čierna, šedohnedá

COOL DOPLNKY
   pre štýlovú obsluhu

JOBELINE
Kravata Bo
Jednofarebná kravata pasujúca k nášmu sortimentu produktov. Šírka 9 cm.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, grafitová, mango, čierna, šedohnedá

101138
ks/bal. 1
10,99 €

JOBELINE
Motýlik Marco
Motýlik s nastaviteľnou šírkou.
100 % polyester
Farba: bordová, čierna

100578
ks/bal. 1
7,69 €

JOBELINE
Kravata Bo úzka
Jednofarebná úzka kravata. Šírka 5 cm.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: bordová, čierna, šedohnedá

117211
ks/bal. 1
10,99 €

Kravata  
Bo úzka

ks iba

1099

Motýlik Marco
ks iba

879

Kravata  
Bo

ks iba

1099

Kravata  
Terry 
ks iba

769

115955
ks/bal. 1
8,79 €
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olivová

čierna

JOBELINE
Držiaky na rukávy
Nastaviteľné, elastické prúžky pre 
obvod do max. 39 cm, v pohodlnej 
šírke 2,5 cm s praktickým 
klipovým zapínaním.
Farba: čierna

JOBELINE
Čiapka Cuba
Čiapka v rôznych farbách. Nastaviteľná veľkosť zo 
zadnej strany.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: olivová, čierna

JOBELINE
Čiapka Flin
Čierna čiapka. Nastaviteľná 
veľkosť zo zadnej strany.
65 % polyester, 35 % 
bavlna. 60° pranie
Farba: čierna

126635
ks/bal. 1
13,19 €

126826
ks/bal. 1
14,29 €

Čiapka  
Cuba
ks iba

1319

Čiapka  
Flin

ks iba

1429

JOBELINE
Púzdro na peňaženku Rio
Púzdro na peňaženku s priehradkou na peňaženku, poznámkový blok a 
pero.
Farebné: 65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie 
Denim: 100 % bavlna. 40° pranie

JOBELINE
Opasková taška
Moderná opasková taška s 3 vreckami, 1 integrovaným vreckom na zips, univerzálne nastaviteľnou 
veľkosťou pása a zapínaním na klip. Zadná strana je kompletne podšitá.
Farebná: 65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie 
Denim: 100 % bavlna. 40° pranie

Púzdro na peňaženku Rio farebné
Farba: čierna

Opasková taška farebná
Farba: čierna

101057
ks/bal. 1
14,29 €

Opasková taška denim
Farba: denim

Púzdro na peňaženku Rio denim
Farba: denim

Traky
ks iba

2419
JOBELINE
Traky
Traky v trendovej Y-forme s 3 kovovými klipmi zo zmesi 
materiálu polyester-elastan. 
Šírka 2,5 cm.

Traky
Farba: koňaková

Traky
Farba: čierna

farebná denim farebné denim

117222
ks/bal. 2
balenie 19,78 €
9,89 €

100210
ks/bal. 1
10,99 €

117223
ks/bal. 1
19,79 €

118750
ks/bal. 1
17,59 €

118728
ks/bal. 1
24,19 €

115659
ks/bal. 1
24,19 €

578-579_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   579 17.02.22   11:55



580

 

 

Telefón +421 2 20 70 70 70

JOBELINE
Kuchárske rondóny Adam a Amanda
Kvalitný klasický pánsky a dámsky kuchársky rondón vyrobený z najkvalitnejšej bavlny. S froté 
pásikom na golieri zvnútra a dvojdielnym vreckom na ramene. Pánsky kuchársky rondón s 
rovným strihom v klasickom tvare s 12 gombíkmi. Mierne zúžený dámsky rondón s 3/4 rukávom, 
moderným jednoradovým zapínaním v stredovej oblasti. Gombíky sú súčasťou rondónov.
100 % bavlna. 175 g/m2. 95° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 75 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 50
Farba: biela

JOBELINE
Kuchársky rondón Professional
Kvalitný kuchársky rondón pre dámy a pánov vyrobený z najjemnejšej ľahkej 
bavlny, so sivým lemom na golieri a leme rukávov. Kryté cvokové zapínanie, 
dvojdielne vrecko na pero na ramene, pútko na laclovú zásteru na golieri vzadu 
a manžety so zapínaním na cvoky. 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
Farba: biela/šedá

Dámsky kuchársky rondón
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
dlhý rukáv

120307
ks/bal. 1
82,49 €

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
dlhý rukáv

120309
ks/bal. 1
82,49 €

Froté pásik na 
vnútornej strane  
goliera

Pútko pre             
laclovú zásteru

 2-dielne vrecko 
na ramene

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66
dlhý rukáv

Dámsky kuchársky rondón 3/4 rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56
3/4 rukáv

Kuchársky rondón  
Professional

ks iba

8249

Kuchársky rondón
 Adam a Amanda

ks iba

8249

Extra jemné a 
kvalitné vlákna

Trvácne, pevné a s 
jednoduchou údržbou

 2-dielne vrecko 
na ramene

Vrátane gombíkov Extra ľahké a jemné vlákna

Trvácny, pevný a s jednoduchou údržbou

Moderné kryté cvokové zapínanie

126824
ks/bal. 1
82,49 €

126832
ks/bal. 1
82,49 €
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JOBELINE
Kuchársky rondón Premium Chef pánsky
Klasický rondón z mercerovanej ľahkej bavlny pre najlepší 
komfort nosenia. S náprsným vreckom, manžetou na ovinutie a 
rázporkom na chrbte. Vrátane gombíkov.
Biely: 100 % bavlna. 175 g/m². 95° pranie 
S lemom: 100 % bavlna. 175 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 79 cm pri veľkosti 50
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

JOBELINE
Kuchársky rondón Premium Chef dámsky
Klasický rondón z mercerovanej ľahkej bavlny pre najlepší 
komfort nosenia. S náprsným vreckom, manžetou na ovinutie a 
rázporkom na chrbte. Vrátane gombíkov.
Biely: 100 % bavlna. 175 g/m². 95° pranie 
S lemom: 100 % bavlna. 175 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 74 cm pri veľkosti 36
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Pánsky kuchársky 
rondón krátky rukáv  
čierny lem
Farba: biela/čierna

Dámsky kuchár-
sky rondón krátky 
rukáv čierny lem
Farba: biela/čierna

Pánsky kuchársky  
rondón dlhý rukáv  
čierny lem
Farba: biela/čierna

Dámsky kuchár-
sky rondón dlhý 
rukáv čierny lem
Farba: biela/čierna

Pánsky kuchársky 
rondón krátky rukáv
Farba: biela

Dámsky kuchársky  
rondón krátky rukáv
Farba: biela

Pánsky kuchársky  
rondón dlhý rukáv
Farba: biela

Dámsky kuchársky 
rondón dlhý rukáv
Farba: biela

118759
ks/bal. 1
59,39 €

115428
ks/bal. 1
59,39 €

118760
ks/bal. 1
60,49 €

115427
ks/bal. 1
60,49 €

115426
ks/bal. 1
59,39 €

118755
ks/bal. 1
59,39 €

115425
ks/bal. 1
60,49 €

118756
ks/bal. 1
60,49 €

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

biela/ 
čierna biela

biela/ 
čierna biela

Kuchársky rondón  
Premium Chef dámsky

ks od

5939

Kuchársky rondón  
Premium Chef pánsky

ks od

5939

Kompletne biely alebo 
s čiernym lemom

 Kuchársky rondón 
vrátane gombíkov

Jemný a dlhotrvácny 
materiál

 S náprsným vreckom

                                     
2-dielne vrecko na ramene
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Kuchársky rondón  
Aila

ks od

2639

Kuchársky rondón  
Samuel

ks od

2419

S náprsným vreckom

Vrátane gombíkov

Rovný strih

Jednoduchá údržba,                                                 
trvácny a pevný

Čelenka Curly str. 613

Gombíky str. 611

Zástera Botero str. 533

Kuchársky rondón Aila /  
Kuchársky rondón Samuel

SELLER
Best
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Klasická 

    VŠESTRANNOSŤ

JOBELINE
Kuchársky rondón Samuel
Pánsky kuchársky rondón, ľahký na starostlivosť, so zapínaním na 12 gombíkov, s 1 
náprsným vreckom a kontrastným lemom. Rázporok na chrbte, rovný strih. Vrátane 
gombíkov. 
Biely: 100 % bavlna. 215 g/m². 95° pranie 
S lemom: 100 % bavlna. 215 g/m². 60° pranie
Dĺžka chrbta: 79 cm pri veľkosti 50
Farba: biela, biela/modrá, biela/bordová, biela/čierna
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

JOBELINE
Kuchársky rondón Aila
Dámsky kuchársky rondón, ľahký na starostlivosť, so zapínaním na 12 gombíkov, s 1 
náprsným vreckom a kontrastným lemom. Rovný strih. Vrátane gombíkov.
Biely: 100% bavlna. 215 g/m². 95° pranie 
S lemom: 100% bavlna. 215 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
Farba: biela, biela/modrá, biela/bordová, biela/čierna
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

farebný  
lem biela

farebný 
lem biela

Pánsky kuchársky rondón 
krátky rukáv biely

Dámsky kuchársky rondón 
krátky rukáv biely

165866
ks/bal. 1
26,39 €

biela biela

biela/bordová biela/bordová biela/bordová biela/bordovábiela/modrá biela/modrá biela/modrá biela/modrá

biela/čierna biela/čiernabiela/čiernabiela/čierna

biela biela

Pánsky kuchársky rondón 
dlhý rukáv biely

Dámsky kuchársky rondón 
dlhý rukáv biely

Dámsky kuchársky  
rondón krátky rukáv  
farebný lem

Dámsky kuchársky  
rondón dlhý rukáv  
farebný lem

165867
ks/bal. 1
28,59 €

Pánsky kuchársky  
rondón krátky rukáv  
farebný lem

165865
ks/bal. 1
27,49 €

Pánsky kuchársky  
rondón dlhý rukáv  
farebný lem

165864
ks/bal. 1
29,69 €
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118761
ks/bal. 1
24,19 €

118762
ks/bal. 1
26,39 €

115433
ks/bal. 1
25,29 €

115434
ks/bal. 1
27,49 €
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WWW.WERIN-TEC.COM

Telefón +421 2 20 70 70 70

Dámsky kuchársky rondón
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
dlhý rukáv

Kuchársky rondón  
Advanced

ks iba

7699

KLASICKÁ ELEGANCIA
       s funkčnými detailami

čierna

biela

JOBELINE 
Kuchársky rondón Advanced
Dámsky a pánsky kuchársky rondón z obzvlášť ľahkého, 
priedušného a vlhkosť regulujúceho funkčného materiálu 
WERIN® TEC Light. So sieťovinovými dielmi po stranách a v 
podpazuší pre optimálne vetranie. Rukávy sú rolovateľné. S 
náprsným vreckom a dvojdielnym vreckom na ľavom ramene. 
S krytým cvokovým zapínaním. Dámsky rondón je mierne 
zúžený.
58 % bavlna 42 % polyester. 180 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 75 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 81 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna, biela

124910
ks/bal. 1
76,99 €

124914
ks/bal. 1
76,99 €

Golier s krytým 
zapínaním na cvoky

Dlhé rolovateľné     
rukávy

Info na str. 587

Rolovacie rukávy

Praktický detail: Sami si 
upravíte dĺžku rukávov.

Klasický košeľový golier

Elegantný vzhľad vďaka 
gombíku v hornej časti.

Kryté zapínanie

Kryté cvokové zapína-
nie pre rýchle oblieka-

nie a vyzliekanie.

Vrecko na ramene

Vďaka 2-dielnemu 
vrecku na ramene máte 

teplomer/pero vždy 
poruke.

Optimálne vetranie

Diely zo sieťoviny po 
stranách a pod pazu-
chami zabezpečujú 
optimálnu klímu a vet-
ranie.
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Kuchárska blúza  
Joker
ks iba

4399

Optimálne vetranie vďaka 
sieťovinovým častiam

Sieťovinová vložka v chrbtovom 
záhybe pre jednoduchší pohyb

JOBELINE
Kuchárska blúza Joker 
Moderná blúza z priedušného, chladivého a vlhkosť regulujúceho strečového materiálu s obsahom polyesteru. Kontrastné 
lemovanie na golieri, okolo ramien a na záševkách na prednej časti. Záševky na zadnej strane. Vložky zo sieťoviny v podpazuší 
presahujú do hornej časti na chrbte. Zapracovaný zips na golieri pánskej blúzy je podšitý farebne odlíšenou sieťovinou. 
76 % bavlna, 24 % polyester-streč. 218 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 50

Dámska kuchárska blúza
Farba: grafitová/biela, biela/grafitová
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
krátky rukáv

Pánska kuchárska blúza
Farba: grafitová/biela, čierna/šedá, čierna/červená,  
biela/šedá, biela/červená/zelená
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
krátky rukáv115442

ks/bal. 1
43,99 €

101861
ks/bal. 1
43,99 €

grafitová/biela biela/šedá

biela/červe-
ná/zelená

grafitová/biela čierna/šedá čierna/červenábiela/grafitová
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 Priedušné vďaka 
sieťovinovým častiam

S prímesou strečového 
materiálu pre slobodu pohybu

aktívny manažment vlhkosti

chladivý efekt

tvarovo stály

rýchloschnúci povrch

priedušný materiál

optimálna sloboda pohybu 
vďaka elasticite

WERIN® TEC je teraz dostupný 
aj vo verzii light. WERIN® TEC 
Light nie je o nič horší ako jeho 
veľký brat: látka je priedušná, 
rýchlo schne a chladí tým, že 
odvádza nahromadené teplo na 
pokožke. Len je ešte ľahší - a teda 
ideálny na kuchárske oblečenie.

Vaše výhody: Ešte tenší, ešte ľahší

Vďaka elasticite nič 
neškrtí ani netlačí

Rýchlo schne, preto je 
rýchlo pripravený na 
opätovné použitie

Chladivý efekt odvá-
dzaním nahromadené-

ho tepla na pokožke: 
Jednoducho sa cíťte 

dobre!

Aktívny manažment 
vlhkosti: menej potenia 
menej prania!

Vieme, že: Len ten, kto sa cíti 
dobre, má v kuchyni silu naplno 
pracovať. Preto hľadáme inovácie, 
ktoré Vám uľahčia život. Výsle-
dok: Náš funkčný materiál WERIN® 
TEC. Tak pohodlný, že nič neškrtí 
ani netlačí. A vďaka aktívnemu 
manažmentu vlhkosti zostanete v 
pohode, aj keď je v kuchyni horú-
co. Takže ste plne sústredení na 
prácu!

INNOVATION BY

JOBELINE

WERIN® TEC a WERIN® TEC LIGHT 
nájdete v našom katalógu aj pri :

Kuchárske nohavice Sweatpant  str. 602

Kuchárske nohavice Move  str. 603

Dámske kuchárske nohavice Cosma str. 608
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Kuchársky rondón Jannis 
ks iba

6599

 2-dielne vrecko  
na ramene

Postranné záhyby 
so sieťovinou pre 
slobodu pohybu

Field-Jacket štýl

Kryté cvokové zapínanie

 Extra ľahký materiál

JOBELINE
Kuchársky rondón Jannis 
Exkluzívny, ľahký dámsky a 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.
100 % bavlna. 210 g/m2. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 67 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti 50
Farba: olivová

Dámsky kuchársky rondón
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
dlhý rukáv

126425
ks/bal. 1
65,99 €

120784
ks/bal. 1
65,99 €
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Kuchársky rondón Leon 
ks od

7589
Kuchársky rondón Luisa 

ks od

7589

čierna/šedá čierna/šedá biela/šedá biela/šedá

Jednoducho udržiavateľný 
a trvácny materiál

Kryté cvokové zapínanie

 2-dielne vrecko na ramene

JOBELINE
Kuchársky rondón Leon 
Kvalitný pánsky kuchársky rondón zo štruktúrovaného materiálu so šedým lemovaním na krku a
manžetách. Kryté cvokové zapínanie a vrecko na teplomer. Dostupný v dlhom aj krátkom rukáve.
Vhodný aj na pranie v práčovniach.
65 % polyester, 35 % bavlna. 215 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna/šedá, biela/šedá
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

JOBELINE
Kuchársky rondón Luisa 
Kvalitný dámsky kuchársky rondón zo štruktúrovaného materiálu so šedým lemovaním na 
krku a manžetách. Kryté cvokové zapínanie a vrecko na teplomer. Dostupný v dlhom aj 3/4 
rukáve. Vhodný aj na pranie v práčovniach.
65 % polyester, 35 % bavlna. 215 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36
Farba: čierna/šedá, biela/šedá
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Pánsky kuchársky rondón
krátky rukáv

Dámsky kuchársky rondón
3/4 rukáv

Dámsky kuchársky rondón
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón
dlhý rukáv

124288
ks/bal. 1
75,89 €

124287
ks/bal. 1
75,89 €

101147
ks/bal. 1
76,99 €

101148
ks/bal. 1
76,99 €

biela/šedá biela/šedá čierna/šedá čierna/šedá
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JOBELINE
Kuchársky rondón Jacob
Ľahký kuchársky rondón s dlhým rukávom pre dámy a pánov vyrobený z robustnej a priedušnej 
tkaniny bavlna/ľan. Po predpraní získa svoj nezameniteľný, jemne pokrčený vzhľad. Rovný strih, 
so stojačikom, 2-dielnym vreckom na ramene vľavo a pútkom na laclovú zásteru na golieri vzadu. 
Cvokové zapínanie. Možná výšivka loga.
45% bavlna, 55% ľan, 180 g/m². 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 71 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50
Farba: šedá

Dámsky kuchársky rondón
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
dlhý rukáv

Priedušný

ĽAN

Novinka

Pútko pre laclovú zásteru vzadu na golieri 

Blúza s hlbokým cvokovým 
zapínaním pre jednoduché 
obliekanie a vyzliekanie

Zástera Melek str. 520

165450
ks/bal. 1
54,99 €

165375
ks/bal. 1
54,99 €
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JOBELINE
Blúza Jacob 
Ľahká dámska a pánska blúza s krátkym rukávom vyrobená z pevnej a priedušnej tkaniny bavlna/
ľan. Po predpraní získa svoj nezameniteľný, jemne pokrčený vzhľad. Rovný strih so stojačikom, 3 
našitými vreckami na cvoky a pútkom na laclovú zásteru vzadu na golieri. Hlboké zapínanie na cvoky 
uľahčuje obliekanie a vyzliekanie. Možná výšivka loga.
45% bavlna, 55% ľan, 180 g/m². 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 76 cm pri veľkosti 50
Farba: šedá

165454
ks/bal. 1
54,99 €

Dámska blúza
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
krátky rukáv

165452
ks/bal. 1
54,99 €

Pánska blúza
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
krátky rukáv

Priedušné vlákna bavlna/ľan

Jednoduchá údržba, trvácne a pevné vlákna

Ležérny košeľový strih
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Kuchársky rondón 
Levi
ks od

53,

89

Ležérny  
štýl s 

DENIMOM

Čiapka Flin str. 579

Kuchárske nohavice Sweatpant str. 602

Profesionálna obuv Liberty Knit str. 622

Obuv Trainer bez hliníkovej špičky str. 617
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Kryté zapínanie na zips 2-dielne vrecko 
na ramene 

Pútko na laclovú zásteru vzadu na golieri

Z denimu pre unikátny vzhľad

Dlhé rukávy s možnosťou rolovania

JOBELINE
Kuchársky rondón Levi
Kuchársky rondón z ľahkej denimovej látky. So zipsovým zapínaním, stojatým golierom, 
2-dielnym vreckom na ramene a pútkom na laclo vzadu na golieri. S dlhým rolovateľným alebo 
krátkym rukávom. 
100 % bavlna. 212 g/m². 40° pranie 
Farba: tmavá modrá, čierna

Dámsky kuchársky rondón 
krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56
krátky rukáv

Dámsky kuchársky rondón 
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón 
krátky rukáv
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66
krátky rukáv

Pánsky kuchársky rondón 
dlhý rukáv
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68
dlhý rukáv

126427
ks/bal. 1
53,89 €

126428
ks/bal. 1
54,99 €

126429
ks/bal. 1
53,89 €

126430
ks/bal. 1
54,99 €

čierna

čierna

čierna

čierna

tmavá modrá

tmavá modrá

tmavá modrá

tmavá modrá
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Ležérnosť: DENIM  
A CHAMBRAY

Pútko na laclovú zásteru 
vzadu na golieriS praktickým 

cvokovým zapínaním

2-dielne vrecko na ramene

JOBELINE
Kuchársky rondón Scott
Štýlový rondón s dlhým alebo krátkym rukávom. Cvokové zapínanie, 2-dielne vrecko na ľavom ramene, pútko na upevnenie 
zástery v zadnej časti na krku. Dostupný v dvoch rôznych materiáloch: denim (svetlá modrá) alebo chambray (šedá).
Svetlý denim: 100 % bavlna (denim). 255 g/m². 40° pranie 
Šedý: 100 % bavlna (chambray). 170 g/m². 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 76 cm pri veľkosti 50

Trvácny a pevný 
materiál

Dámsky kuchársky rondón krátky rukáv denim

Pánsky kuchársky rondón dlhý rukáv Chambray

NÁŠ

tip
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Dámsky kuchár-
sky rondón krát-
ky rukáv denim
Farba: svetlý denim 
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
krátky rukáv

117541
ks/bal. 1
53,89 €

Dámsky kuchár-
sky rondón 
krátky rukáv 
chambray
Farba: šedá
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
krátky rukáv

125020
ks/bal. 1
53,89 €

Dámsky kuchár-
sky rondón dlhý 
rukáv denim
Farba: svetlý denim
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
dlhý rukáv

119267
ks/bal. 1
54,99 €

Dámsky kuchár-
sky rondón 
dlhý rukáv 
chambray
Farba: šedá
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
dlhý rukáv

125021
ks/bal. 1
54,99 €

Pánsky kuchár-
sky rondón krát-
ky rukáv denim
Farba: svetlý denim
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
krátky rukáv

117542
ks/bal. 1
53,89 €

Pánsky kuchár-
sky rondón 
krátky rukáv 
chambray
Farba: šedá
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
krátky rukáv

125018
ks/bal. 1
53,89 €

Pánsky kuchár-
sky rondón dlhý 
rukáv denim
Farba: svetlý denim
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
dlhý rukáv

119418
ks/bal. 1
54,99 €

Pánsky kuchár-
sky rondón 
dlhý rukáv 
chambray
Farba: šedá
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
dlhý rukáv

125019
ks/bal. 1
54,99 €

DENIM A CHAMBRAY
Pre neskúsené oko, často až mätúco 
podobného vzhľadu, sú obe látky svojimi 
vlastnosťami veľmi odlišné. Denimová látka, 
pretkaná jedným svetlým a jedným indigovo 
modrým vláknom, je veľmi robustný, pomerne 

pevný a odolný materiál. Vyznačuje sa charakteristickým 
vzhľadom po praní, vďaka ktorému je každý kus oblečenia 
jedinečný. Chambray, ľahšia, ale stabilná bavlnená látka, je 
naopak skôr hladká a jemná na dotyk, tenšia a splývavejšia. 
Vizuálne sú použité rôzne farebné vlákna, čím vzniká známa 
podobnosť s denimom.
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Dámsky kuchársky rondón  
krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
krátky rukáv

Dámsky kuchársky rondón  
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón  
krátky rukáv
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
krátky rukáv

Pánsky kuchársky rondón  
dlhý rukáv
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
dlhý rukáv

biela biela biela biela

piesková piesková piesková piesková

šedo-
modrá

šedo-
modrá

šedo-
modrá

šedo-
modrá

bordová bordová bordová bordová

šedášedášedášedá

čierna čierna čierna čierna

olivová olivová olivová olivovátmavá 
modrá

tmavá 
modrá

tmavá 
modrá

tmavá 
modrá

JOBELINE
Kuchársky rondón Carter
Kuchársky rondón pre dámy a pánov z extra ľahkého materiálu a robustného vlákna. So 
stojatým golierom, priedušnými dielmi zo sieťoviny po stranách, dvojdielnym vreckom na 
ramene vľavo a pútkom vzadu na golieri. Kryté cvokové zapínanie. Dostupný s krátkym alebo 
dlhým rukávom, dlhé rukávy sú rolovateľné nahor. Dámsky model je mierne zúžený.
65% polyester, 35% bavlna. 160 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 76 cm pri veľkosti 50
Farba: bordová, šedá, šedomodrá, tmavá modrá, olivová, piesková, čierna, biela

125134
ks/bal. 1
48,39 €

124887
ks/bal. 1
49,49 €

125135
ks/bal. 1
48,39 €

124895
ks/bal. 1
49,49 €

Kuchársky rondón  
Carter
ks od

4839

Novinka Novinka Novinka Novinka

Novinka

Extra ľahký materiál

Postranné sieťovinové vložky                                                         
vo farbe rondónu

Kryté cvokové zapínanie
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Dlhé rukávy s praktickou 
možnosťou rolovania

Pútko na laclovú zásteru 
na golieri vzadu

 2-dielne vrecko                                
na ramene

EXTRA ĽAHKÉ
            a robustné

Kuchárske nohavice Move str. 603

Kuchárske nohavice Sweatpant str. 602

Profesionálna obuv Hunter str. 620

Profesionálna obuv Liberty Knit str. 622Obuv Trainer bez hliníkovej špičky str. 616
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Zavinovací štýl na uväzovanie

 2-dielne vrecko na ramene

čiernašedomodrá šedomodrá

JOBELINE
Kuchársky rondón Yuki
Kuchársky rondón s 3/4 rukávom, šálovým golierom, 
dvojdielnym vreckom na ramene a vreckom vpredu. Kuchársky 
rondón v modernom zavinovacom štýle na uväzovanie.
65 % polyester, 35 % bavlna. 160 g/m2. 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 72 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 50
Farba: šedomodrá, čierna

Dámsky kuchársky rondón
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
3/4 rukáv

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
3/4 rukáv

126649
ks/bal. 1
32,99 €

126666
ks/bal. 1
32,99 €

Kuchársky rondón Yuki
ks iba

3299

čierna

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Extra ľahký materiál

S našitým vreckom v 
prednej oblasti

Kuchársky rondón                          
v kimono štýle
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čierna čierna čierna čiernabiela biela biela biela

JOBELINE
Kuchársky rondón Ailin a Emil 
Dámsky a pánsky kuchársky rondón z ľahko udržiavateľného materiálu, ktorý rýchlo odvádza 
vlhkosť do vonkajšieho prostredia. S praktickým cvokovým zapínaním a vetracími očkami pod 
pazuchami. Dostupný v krátkom a dlhom rukáve.
65 % polyester, 35 % bavlna. 200 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna, biela

Dámsky kuchársky rondón
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,  
52, 54, 56
krátky rukáv

Dámsky kuchársky rondón
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,  
52, 54, 56
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 66
krátky rukáv

Pánsky kuchársky rondón
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 66
dlhý rukáv

124283
ks/bal. 1
31,89 €

115418
ks/bal. 1
32,99 €

124291
ks/bal. 1
31,89 €

115420
ks/bal. 1
32,99 €

Kuchársky rondón 
Ailin a Emil

ks od

3189

S praktickým                                
cvokovým zapínaním

Dostupný v 2 dĺžkach rukávov

 Jednoduché žehlenie
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tmavá 
zelená

tmavá zelená

jablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

šedo-
hnedá

šedo-
hnedá

mango mango
čer-
vená

čer-
vená

svetlá 
šedá

svetlá 
šedá

šedá šedá

bordová bordová

čierna čiernatmavá 
zelená

mango

svetlá šedá

černicová

čierna

tmavá modrá mangobiela černicová

tmavá modrá

tmavá 
modrá černicová

tmavá 
modrá

biela černicová svetlá šedá

biela biela

JOBELINE
Kuchársky rondón Pauline a Paolo
Dámsky a pánsky kuchársky rondón, dlhý aj krátky rukáv, príjemný materiál, zapínanie na 10 
gombíkov, vrátane pásika a gombíkov za super cenu.
65 % polyester, 35 % bavlna. 200 g/m². 60° pranie  
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36 
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50

Dámsky kuchársky rondón krátky rukáv
Farba: černicová, tmavá modrá, svetlá 
šedá, mango, tmavá zelená, čierna, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56
krátky rukáv

Pánsky kuchársky rondón krátky rukáv
Farba: černicová, tmavá modrá, svetlá 
šedá, mango, tmavá zelená, čierna, biela
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66
krátky rukáv

Dámsky kuchársky rondón dlhý rukáv
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, 
tmavá modrá, šedá, svetlá šedá, mango, tmavá 
zelená, červená, čierna, šedohnedá, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
dlhý rukáv

Pánsky kuchársky rondón dlhý rukáv
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, 
tmavá modrá, šedá, svetlá šedá, mango, tmavá 
zelená, červená, čierna, šedohnedá, biela
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
dlhý rukáv

102813
ks/bal. 1
25,29 €

102379
ks/bal. 1
25,29 €

100866
ks/bal. 1
26,39 €

100799
ks/bal. 1
26,39 €

Kuchársky rondón 
Pauline a Paolo

ks od

2529

Dlhotrvácny a ľahko udržiavateľný materiál

Vrátane gombíkov a pásika pre gombíky

Jednoduché žehlenie

Tu môže  
byť  
Vaše logo!
Info na str. 12

Gombíky str. 611

tmavá 
zelená

čierna
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tmavá modrá šedáčiernačernicová šedohnedá

JOBELINE
Kuchársky rondón Milan
Dámsky a pánsky kuchársky rondón vo viacerých atraktívnych farbách. Vďaka ľahkému materiálu 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
Farba: černicová, šedá, tmavá modrá, čierna, šedohnedá, biela

šedá čierna

černicová

šedohnedá

biela

Dámsky kuchársky rondón  
krátky rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
krátky rukáv

tmavá 
modrá

šedáčierna

černicovábiela

Dámsky kuchársky rondón  
dlhý rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56
dlhý rukáv

tmavá 
modrá

šedáčierna

šedohnedábiela

Dámsky kuchársky rondón  
3/4 rukáv
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
3/4 rukáv

tmavá 
modrá

šedá

černicová

šedohnedá

biela

Pánsky kuchársky rondón  
krátky rukáv
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
krátky rukáv

tmavá 
modrá

čierna

černicová

šedohnedá

biela

Pánsky kuchársky rondón  
dlhý rukáv
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
dlhý rukáv

Kuchársky rondón Milan
ks od

3079

 Dlhotrvácny a ľahko udržiavateľný materiál

S 2-dielnym vreckom na ramene

Vrátane gombíkov a pásika pre gombíky

Novinka

120166
ks/bal. 1
30,79 €

120167
ks/bal. 1
32,99 €

120165
ks/bal. 1
31,89 €

120171
ks/bal. 1
30,79 €

120172
ks/bal. 1
32,99 €

Novinka

Novinka Novinka Novinka Novinka
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JOBELINE
Kuchárske nohavice Sweatpant
Kuchárske nohavice s komfortnou elastickou 
pásovkou vzadu a uväzovaním pre reguláciu šírky.
2 vrecká vzadu, 2 postranné vrecká, putká na 
opasok a elastické gumičky na zakončení nohavíc. 
Čierne nohavice sú z priedušného WERIN® TEC 
LIGHT funkčného materiálu. Kárované nohavice 
sú z príjemne ľahkého materiálu s moderným 
glencheck vzorom.
Čierne: 58 % bavlna, 42 % polyester 
Kárované: 65 % polyester, 35 % bavlna 
180 g/m2. 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 75 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 77 cm pri veľkosti 50

Dámske kuchárske 
nohavice
Farba: čierna
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Dámske kuchárske 
nohavice káro
Farba: antracitová
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Pánske kuchárske 
nohavice
Farba: čierna
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

Pánske kuchárske 
nohavice káro
Farba: antracitová
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

126645
ks/bal. 1
49,49 €

126647
ks/bal. 1
49,49 €

126661
ks/bal. 1
49,49 €

126663
ks/bal. 1
49,49 €

SWEATPANT FIT

Kuchárske  
nohavice  

Sweatpant
ks iba

4949

 2 bočné      
vrecká

Moderný 
glencheck  
vzor

Elastické 
zakončenie 
nohavíc

Komfortná 
elastická 
pásovka s 
uväzovaním

Profesionálna obuv Hunter str. 620 Profesionálna obuv Liberty Knit str. 622

Komfortná gumička v pásovke 
vzadu a dve zadné vrecká

Info na str. 587
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JOBELINE
Kuchárske nohavice Move
Kuchárske nohavice s komfortnou elastickou 
pásovkou vzadu a uväzovaním pre reguláciu 
šírky. 2 vrecká vzadu s gombíkmi, 2 postranné 
vrecká, putká na opasok. Čierne nohavice sú 
z priedušného WERIN® TEC LIGHT funkčného 
materiálu. Kárované nohavice sú z príjemne 
ľahkého materiálu s moderným glencheck vzorom.
Čierne: 58 % bavlna, 42 % polyester  
Kárované: 65 % polyester, 35 % bavlna 
180 g/m2. 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 78 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 81 cm pri veľkosti 50

Dámske kuchárske 
nohavice
Farba: čierna
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Dámske kuchárske 
nohavice káro
Farba: antracitová
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Pánske kuchárske 
nohavice
Farba: čierna
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

Pánske kuchárske 
nohavice káro
Farba: antracitová
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

124909
ks/bal. 1
49,49 €

126643
ks/bal. 1
49,49 €

124913
ks/bal. 1
49,49 €

126659
ks/bal. 1
49,49 €

SLIM TAPERED

Kuchárske nohavice  
Move
ks iba

4949

 2 bočné  
vrecká

Moderný 
glencheck  
vzor

Úzky strih 
 

Komfortná 
elastická  
pásovka s 
uväzovaním 
vpredu

Profesionálna obuv Performance str. 619 Profesionálna obuv Breeze str. 623

 Komfortná gumička v 
pásovke vzadu a dve zadné 
vrecká s gombíkom

Info na str. 587
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JOBELINE  
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 putko na utierku 
a iné príslušenstvo, s komfortnou gumičkou v zadnej časti pásovky. 5 vreciek (dve postranné vrecká, ďalšie malé vrecko vpravo, dve
vrecká vzadu).
58 % bavlna, 42 % polyester. 180 g/m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 78 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 80 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna

Dámske kuchár-
ske nohavice
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

127405
ks/bal. 1
54,99 €

Pánske kuchár-
ske nohavice
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66

127406
ks/bal. 1
54,99 €

Kuchárske nohavice 
Severin
ks iba

5499

S prímesou elastanu pre 
pohodlné nosenie

S vreckom v 
stehnovej oblasti

2 postranné vrecká

Komfortná gumička v pásovke vzadu

Info na str. 587 Info na str. 587

SLIM FIT 180 g/m2

Profesionálna obuv Breeze str. 623Profesionálna obuv Hunter str. 620
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JOBELINE  
Kuchárske nohavice Avito 
Klasické pánske a dámske kuchárske nohavice s komfortnou gumičkou v pásovke. Vrecko na 
teplomer na pravom stehne, 2 bočné vrecká a 1 zadné vrecko. 
65 % polyester, 35 % bavlna. 240 g/m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 78 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 80 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna

Dámske kuchár-
ske nohavice
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

Pánske kuchár-
ske nohavice
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66

117518
ks/bal. 1
49,49 €

117519
ks/bal. 1
49,49 €

Kuchárske nohavice 
Avito
ks iba

4949

S vreckom v oblasti stehna a 
2 postrannými vreckami

 Obzvlášť dlhotrvácny materiál

Komfortná gumička v pásovke vzadu a 1 vrecko

SLIM FIT 240 g/m2
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JOBELINE
Pánske kuchárske 
nohavice Nathan
Nohavice na gumičku v pepito vzore 
so zapracovanou šnúrkou, 2 bočné 
vrecká, 2 našité vrecká vzadu so 
suchým zipsom.
100 % bavlna. 240 g/m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 84 cm pri 
veľkosti 50
Farba: pepito
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66

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

JOBELINE
Pánske kuchárske  
nohavice Nick
Prúžkované pánske kuchárske 
nohavice na gumičku a šnúrku,
2 vrecká po stranách a 2 vrecká 
vzadu na suchý zips.
100 % bavlna. 245 g/m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 84 cm pri 
veľkosti 50
Farba: čierna/biela
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66

115409
ks/bal. 1
27,49 €

120197
ks/bal. 1
27,49 €

100710
ks/bal. 1
32,99 €

Profesionálna obuv Performance str. 619 Profesionálna obuv Slip On str. 621

Pohodlná gumička v pásovke Klasický pepito vzor   2 vrecká na suchý zips

COMFORT FIT

606-607_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   606 17.02.22   10:07



607

   

www.palazzo.sk

 K
U

C
H

Á
R

S
K

E
 O

B
LE

Č
E

N
IE

JOBELINE
Dámske kuchárske 
nohavice Loreen
Prúžkované dámske kuchárske 
nohavice s rovným strihom, s 
gumičkou v pásovke, 2 vreckami po 
stranách a 2 vreckami vzadu.
100 % bavlna. 235 g/m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri 
veľkosti 36
Farba: čierna/biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

JOBELINE
Pánske kuchárske  
nohavice Liam
Nohavice na gumičku so 
zapracovanou šnúrkou, 2 bočné 
vrecká, 2 našité vrecká vzadu na 
suchý zips.
65 % polyester, 35 % bavlna. 240 g/
m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 84 cm pri 
veľkosti 50
Farba: čierna, biela
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66

JOBELINE
Dámske kuchárske  
nohavice Liam
Nohavice na gumičku so 
zapracovanou šnúrkou, 2 bočné 
vrecká, 2 našité vrecká vzadu na 
suchý zips.
65 % polyester, 35 % bavlna. 240 g/
m2. 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri 
veľkosti 36
Farba: čierna, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

100944
ks/bal. 1
29,69 €

126809
ks/bal. 1
29,69 €

Profesionálna obuv Breeze str. 623 Profesionálna obuv Breeze str. 623

 2 postranné a 2 zadné vrecká  2 zadné vrecká na suchý zips Bočné vrecká a gumička v pásovke

COMFORT FIT

100926
ks/bal. 1
32,99 €
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Profesionálna obuv Performance str. 619 Profesionálna obuv Breeze str. 623

Zadné vrecko na cvokové 
zapínanie a kontrastný lem

Praktické vrecko na 
cvokové zapínanie

Regulácia šírky pásu 
pomocou elastickej šnúrky

JOBELINE  
Dámske kuchárske 
nohavice Cosma 
Športové funkčné dámske nohavice s 
coolmax-membránovými vložkami a 
zapínaním na cvokový gombík. 
Šírka pásu je regulovateľná vďaka 
gumenej šnúrke a plastovému 
zakončeniu.
58% bavlna 42% polyester. 180 g/m²
60° pranie. 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
Farba: čierna
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

JOBELINE  
Pánske kuchárske  
nohavice Colin 
Pánske kuchárske nohavice z 
odolného materiálu s kontrastným
lemom, 2 bočné vrecká, 1 zadné 
vrecko a 1 postranné vrecko so
zapínaním na cvok.
65 % polyester, 35 % bavlna 
245 g/m².  
60° pranie  
Vnútorná dĺžka nohavíc:  
80 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna/šedá,  
čierna/červená,  
čierna/biela
44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56, 58, 60

100864
ks/bal. 1
36,29 €

JOBELINE  
Pánske kuchárske 
nohavice Francis 
Pánske kuchárske nohavice 
z ľahko udržiavateľného materiálu, 
rovný strih, 2 postranné vrecká, 
1 zadné vrecko a vrecko na stehne, 
zapínanie na cvok.
65 % polyester, 35 % bavlna. 
245 g/m² 60° pranie. 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri 
veľkosti 50
Farba: čierna
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66

101211
ks/bal. 1
36,29 €

Extra ľahký,                       
rýchloschnúci materiál

 Pohodlné vďaka elasticite 
a priedušnosti

REGULAR FIT

čierna/šedá čierna/ 
červená

čierna/ 
biela

165869
ks/bal. 1
54,99 €
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JOBELINE
Zástera Malio
Kvalitná zástera z robustného a ľahko udržiavateľného zmiešaného materiálu, s 
látkovou stuhou na uväzovanie. V 3-kusovom balení.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: bordová, červená, čierna, šedohnedá, biela
Unisex

JOBELINE
Zástera s laclom Peter
Zástera s laclom z bavlny.
Biela: 100 % bavlna. 95° pranie 
Čierna: 100 % bavlna. 60° pranie
Farba: čierna, biela
Unisex

Zástera s laclom 
110x80 cm

Zástera s laclom 
110x100 cm

100435
ks/bal. 1
12,09 €

127510
ks/bal. 1
13,19 €

JOBELINE
Zástera s laclom Bodo
Omývateľná zástera s laclom s nastaviteľnou dĺžkou 
okolo krku a uväzovaním okolo pásu. Príjemné nosenie 
vďaka sieťovinovej podšívke na spodnej strane. V čiernej 
alebo bielej farbe.
100 % PVC. Ručné umývanie
Farba: čierna, biela
110x80 cm (d x š)
 Unisex

120186
ks/bal. 1
16,49 €

Zástera  
Malio
ks od

549

Zástera s laclom  
Peter
ks od

1209

Zástera s laclom Bodo
ks iba

1649

Kuchársky rondón Pauline a Paolo str. 600

Tričko Charly str. 610

biela červená bordová čierna

šedohnedá

Nie je to textilná zástera, 
jednoducho umyjete

Nastaviteľná dĺžka okolo krku

Praktické 3-ks balenie

V 5 veľkostiach 
a farbách

biela čierna

Dlhotrvácny  
a robustný  
materiál 

 Jednoduchá údržba

Zástera 
45x80 cm

120074
ks/bal. 3
balenie 16,47 €
5,49 €

Zástera 
60x80 cm

120075
ks/bal. 3
balenie 18,12 €
6,04 €

Zástera 
85x100 cm

120072
ks/bal. 3
balenie 19,77 €
6,59 €

Zástera 
95x100 cm

120073
ks/bal. 3
balenie 21,42 €
7,14 €

Zástera 
95x120 cm

118865
ks/bal. 3
balenie 23,07 €
7,69 €
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čierna biela

JOBELINE 
Zástera s laclom  
Natural Born Griller
Čierna zástera s laclom s potlačou „Natural Born 
Griller“. Veľké 2-dielne vrecko vpredu, vrecko na 
pero a pútko na utierku. S prekríženými popruhmi 
v chrbtovej oblasti. Aby ste sa peknej potlači tešili 
dlhú dobu, žehlite zásteru z vnútornej strany.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie
Farba: čierna
88x80 cm (d x š)
Unisex

126676
ks/bal. 1
18,69 €

JOBELINE  
Tričko Charly
Základné tričko pre dámy a pánov.
100 % bavlna. 40° pranie 
Dĺžka chrbta: 62 cm pri veľkosti M
Farba: čierna, biela
Unisex
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
krátky rukáv

Tričko Charly
ks iba

1209

Zástera s laclom  
Natural Born Griller

ks iba

1869

Prekrížené popruhy v 
chrbtovej oblasti

                                         
Veľké praktické vrecko 
a pútko na utierku

Zástera Bristol str. 516

Čiapka Flin str. 579

100612
ks/bal. 1
12,09 €
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biela žltá

modrá

mango pomarančová

tmavá modrá

hrdzavá slivková

ružová zelená dymová modrájablkovo zelená olivovo zelená tmavá zelená

červená bordová černicová

zlatá strieborná

tyrkysová

šedohnedá

tmavá modrá

svetlá šedá šedá grafitováhnedá čierna

JOBELINE
Gombíky
Pasujú k všetkým kuchárskym rondónom v našom sortimente.  
Gombíky obdržíte vždy v 12-ks balení.

Gombíky uni
Farba: jablkovo zelená, modrá, bordová, černicová, hnedá, tmavá modrá, žltá, grafitová, šedá, zelená, svetlá 
šedá, mango, olivovo zelená, tmavá modrá, tmavá zelená, pomarančová, slivková, ružová, dymová modrá, 
hrdzavá, červená, čierna, šedohnedá, tyrkysová, biela

Gombíky  
uni lesklé
Farba: zlatá, strieborná

Gombíky
ks od

054

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

GOMBÍKY 
   pre individuálny vzhľad

Gombíky  
Futbal
 Farba: čierna/biela

Gombíky  
Lebka
Farba: čierna

Gombíky  
Italy
Farba: viacfarebná

čierna/biela čierna viacfarebná

100972
ks/bal. 12
balenie 6,48 €
0,54 €

127368
ks/bal. 12
balenie 9,12 €
0,76 €

101099
ks/bal. 12
balenie 9,12 €
0,76 €

101269
ks/bal. 12
balenie 9,12 €
0,76 €

101098
ks/bal. 12
balenie 9,12 €
0,76 €
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Lodička 
bavlna
Farba: biela

100250
ks/bal. 1
7,69 €

bielaJOBELINE
Lodička Willy
Dlhotrvácna lodička 
so zapínaním na 
suchý zips.
Biela: 100 % bavlna 
95° pranie 
Čierna: 65 % 
polyester, 35 % 
bavlna 
60° pranie

JOBELINE
Kuchárska 
čiapka Franz
Klasická kuchárska 
čiapka so zapínaním na 
suchý zips.
65 % polyester, 35 % 
bavlna 
60° pranie
 Farba: čierna, biela

JOBELINE
Čiapka Scull
Čiapka s vrchným 
dielom zo sieťoviny, 
so zapínaním na 
suchý zips.
65 % polyester, 35 
% bavlna 
60° pranie.
Farba: bordová, 
grafitová, šedá, 
čierna, šedohnedá, 
biela

JOBELINE
Šiltovka  
Jack
Šiltovka v rôznych 
farbách. Možné 
prispôsobenie šírky.
100 % bavlna 
Ručné pranie
Farba: bordová, tmavá 
modrá, červená, čierna, 
biela

Lodička 
zmiešaný materiál
Farba: čierna

118747
ks/bal. 1
7,69 €

100416
ks/bal. 1
10,99 €

115877
ks/bal. 1
7,69 €

čierna

čierna

grafitovášedášedohnedábordovábiela

čierna

biela tmavá modrábordováčervená

čierna

biela

DOPLNKY  
a príslušenstvo

100713
ks/bal. 1
7,69 €

Čiapka  
Scull
ks iba

769

Šiltovka  
Jack
ks iba

769

Čiapka  
Franz
ks iba

1099

Lodička  
Willy
ks iba

769
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čierna

JOBELINE
Šiltovka Cuba
Šiltovka v rôznych farbách. 
Nastaviteľná veľkosť.
65 % polyester, 35 % bavlna 
30° jemné pranie
Farba: olivová, čierna

126635
ks/bal. 1
13,19 €

čierna

olivová

JOBELINE
Čelenka Curly
Čelenka z džersejového 
materiálu s gumičkou.
65 % polyester, 35 % bavlna 
30° jemné pranie
Farba: čierna

117553
ks/bal. 1
7,69 €

čierna

JOBELINE
Šatka Bandana 
Pokrývka hlavy na zaväzovanie.
100 % bavlna. 60° pranie
 Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, 
grafitová, šedá, mango, červená, čierna, šedohnedá, 
biela

100925
ks/bal. 1
7,69 €

Čelenka  
Curly
ks iba

769

Šiltovka Cuba
ks iba

1319
biela mango červená bordová černicová

jablkovo zelená šedohnedá hnedá šedá grafitová
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Profesionálna obuv  
Explorer Light

pár iba

76,

99

JOBELINE
Profesionálna obuv Explorer Light 
Perfektná profesionálna obuv: Ľahké a priedušné tenisky pre dámy a pánov. 
Tenisky perfektne sedia na nohe a zaisťujú maximálne pohodlie po celý deň. 
Mimoriadne nízka hmotnosť topánky 330 g zabraňuje únave v každodennom 
živote. Priedušná sieťovina zaisťuje sviežosť po celý deň. Mäkká, bezšvová 
páska spevňuje celú topánku a špičku. Jednoduché obliekanie a vyzliekanie 
vďaka elastickým šnúrkam. Vďaka citlivému odpruženiu topánky sa odľahčia 
kolená, chrbát a chrbtica. Vyberateľná stielka tiež ponúka optimálnu podporu 
v oblasti strednej časti chodidla. Protišmyková gumená podrážka je v súlade 
s normou SRC. Ponúka optimálnu trakciu na vlhkých a klzkých podlahách, má 
antistatický účinok a je odolná voči olejom a tukom. Balenie obsahuje obuvák 
na topánky, tašku na topánky, čistič podrážok a ďalší pár šnúrok do topánok.
Farba: antracitová, olivová, čierna, biela

Profesionálna obuv 
dámska
36, 37, 38, 39, 40

Profesionálna obuv 
pánska
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

165616
ks/bal. 1
76,99 €

165614
ks/bal. 1
76,99 €

 Vysoko priedušná

Certifikovaná podľa normy 
EN ISO 20347:2012

 Tlmí nárazy pre 
optimálnu ochranu kolien, 
chrbta a chrbtice

EXPLORER LIGHT  
  v 4 farbách …

biela čierna              antracitová      olivová 
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Profesionálna obuv  
Explorer
pár iba

8799

JOBELINE
Profesionálna obuv Explorer 
Perfektná profesionálna obuv: Ľahké a priedušné tenisky s vode odolnou membránou 
pre dámy a pánov. Tenisky perfektne sedia na nohe a zaisťujú maximálne pohodlie po 
celý deň. Mimoriadne nízka hmotnosť topánky 330 g zabraňuje únave v každodennom 
živote. Priedušná sieťovina zaisťuje sviežosť po celý deň a membrána udržiava nohy v 
suchu. Mäkká, bezšvová páska spevňuje celú topánku a špičku. Jednoduché obliekanie 
a vyzliekanie vďaka elastickým šnúrkam. Vďaka citlivému odpruženiu topánky sa 
odľahčia kolená, chrbát a chrbtica. Vyberateľná stielka tiež ponúka optimálnu podporu 
v oblasti strednej časti chodidla. Protišmyková gumená podrážka je v súlade s normou 
SRC. Ponúka optimálnu trakciu na vlhkých a klzkých podlahách, má antistatický účinok 
a je odolná voči olejom a tukom. Balenie obsahuje obuvák na topánky, tašku na topánky, 
čistič podrážok a ďalší pár šnúrok do topánok.
Farba: čierna

Profesionálna obuv 
dámska
36, 37, 38, 39, 40

Profesionálna obuv 
pánska
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

165620
ks/bal. 1
87,99 €

165618
ks/bal. 1
87,99 €

S praktickými 
elastickými šnúrkami

 Priedušná sieťovina s vodeodolnou 
membránou zároveň

… alebo s 

MEMBRÁNOU
Novinka

Novinka

614-615_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   615 17.02.22   10:30



616

 

Telefón +421 2 20 70 70 70

Aby ste boli opti-
málne chránení: 
SRC-certifikovaná 
podrážka je pro-
tišmyková, odolná 
voči tukom a 
olejom.

 Antistatické

 Odolné voči vlhkosti

Protišmykové,                           
SRC-certifikát

S hliníkovou špičkou alebo bez
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JOBELINE
Bezpečnostná obuv Trainer Pro s hliníkovou špičkou
Čierna bezpečnostná semišová profesionálna obuv pre dámy a pánov. S hliníkovou 
pevnou špičkou podľa normy EN ISO 20345:2011. Vrchný materiál: 100 % koža. 
Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, s koženým vnútrom pre pohodlné 
nosenie. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu podporu chodidla. 
Protišmyková gumová podrážka s Eva-jadrom zodpovedá SRC štandardom. Ponúka 
optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je
odolná voči olejom a tukom. Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim 
prostriedkom a šnúrkami v čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža 
Farba: čierna
Unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

JOBELINE
Profesionálna obuv Trainer bez hliníkovej špičky
Čierna semišová profesionálna obuv pre dámy a pánov. Zodpovedá norme EN ISO 
20347:2012. Vrchný materiál: 100 % koža. Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, 
s koženým vnútrom pre pohodlné nosenie. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® 
pre optimálnu podporu chodidla. Protišmyková gumová podrážka s Eva-jadrom 
zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých 
povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. Dodávame s obuvákom, 
vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom a šnúrkami v čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža
Farba: čierna
Unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
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Profesionálna obuv  

Trainer
pár od

87,

99

127186
ks/bal. 1
87,99 €

127187
ks/bal. 1
93,49 €
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Profesionálna obuv  
Performance

pár od

82,

49
S koženou podšívkou

 OrthoLite® vložka

Protišmyková, SRC-
certifikovaná podrážka
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Keď to musí byť 
bezpečné: čierne 
tenisky sú do-
stupné aj s hliní-
kovou špičkou.

Protišmyková, 
SRC-certifikovaná podrážka

S hliníkovou 
špičkou alebo bez

Odolné voči vlhkosti 

Antistatické         
pôsobenie

JOBELINE
Bezpečnostná obuv  
Performance Pro s hliníkovou špičkou
Čierna bezpečnostná kožená obuv pre dámy a pánov. S hliníkovou pevnou 
špičkou podľa normy EN ISO 20345:2011. Vrchný materiál: 100 % koža. 
Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, s reflexnými šnúrkami a 
koženým vnútrom pre pohodlné nosenie. Vyberateľná a prateľná vložka 
od OrthoLite® pre optimálnu podporu chodidla. Protišmyková gumová 
podrážka s Eva-jadrom zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu 
priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je 
odolná voči olejom a tukom. V čiernej alebo bielej farbe. Dodávame s
obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom a šnúrkami v 
čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža
Farba: čierna
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

JOBELINE
Profesionálna obuv  
Performance bez hliníkovej špičky
Profesionálna kožená obuv pre dámy i pánov vo vzhľade klasických Sneakers. 
Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 100 % koža. 
Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, s reflexnými šnúrkami a koženým 
vnútrom pre pohodlné nosenie. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® 
pre optimálnu podporu chodidla. Protišmyková gumová podrážka s Eva-
jadrom zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých 
a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. 
V čiernej alebo bielej farbe. Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, 
čistiacim prostriedkom a šnúrkami v bielej/čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža
Farba: čierna, biela
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 127180

ks/bal. 1
82,49 €

127181
ks/bal. 1
87,99 €

Sedia ako

TENISKY

čierna

biela
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Profesionálna obuv  
Hunter
pár iba

98,

99

JOBELINE
Profesionálna obuv Hunter 
Čierna členková profesionálna kuchárska obuv z kože pre dámy i 
pánov. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 100 
% koža. Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, s reflexnými 
šnúrkami. Vyberateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu podporu 
chodidla. Šnúrovanie v hornej časti na háčiky pre rýchlejšie obúvanie 
a vyzúvanie. Protišmyková gumová podrážka s Eva-jadrom zodpovedá 
SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých 
povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. 
Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom a 
šnúrkami v čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža
Farba: čierna
Unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127177
ks/bal. 1
98,99 €

Keď musíte 
rýchlo ísť: 
Háčiky urýchľujú 
obúvanie 
topánok.

Kožená podšívka 
pre optimálnu klímu 
v topánke

SRC-certifikovaná 
gumová podrážka

Antistatické 
pôsobenie

Háčiky pre 
rýchle obúvanie
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JOBELINE
Profesionálna obuv Slip On 
Čierna profesionálna kožená obuv pre dámy a pánov. Zodpovedá norme 
EN ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 100 % koža. Podšívka: 100 
% kozia koža. Jednoduché obúvanie a vyzúvanie vďaka elastickým 
prúžkom. Nepremokavé. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® 

pre optimálnu podporu chodidla. Protišmyková gumová podrážka s Eva-
jadrom zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na 
vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči 
olejom a tukom. Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim 
prostriedkom.
Vrchný materiál a podšívka: koža
Farba: čierna
Unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
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Profesionálna obuv  
Slip On
pár iba

87,

99

Antistatické 
pôsobenie

SRC-certifikovaná gumená 
podrážka

Vložka OrthoLite® Eco

Jednoduché 
obúvanie vďaka 

elastickým prúžkom

127185
ks/bal. 1
87,99 €

Aby ste kráčali isto: 
Vysoko protišmy-
ková podrážka je 
certifikovaná podľa 
SRC a normy EN 
ISO 20347:2012.
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Profesionálna obuv  
Liberty Knit

pár iba

65,

99

Aby ste boli vždy v 
pohodlí: Liberty Knit 
sa prispôsobí ako 
ponožka a zároveň 
ponúka stabilné 
držanie chodidla.

JOBELINE
Profesionálna obuv Liberty Knit
Moderná profesionálna obuv pre dámy i pánov z pevnej štrikovanej tkaniny. Zodpovedá norme EN ISO 
20347:2012. Vrchný materiál: 100 % polyester, podšívka: 100 % polyester. S uškom na päte pre jednoduché 
obúvanie. Vyberateľná vložka s anatomickým tvarovaním podporuje prirodzenú klenbu nohy, tlmí nárazy na 
päte a ponúka masážny efekt v prednej časti chodidla. Protišmyková Eva-podošva s gumou-bežecká podošva 
zodpovedá SRC-štandardu. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a klzkých plochách, pôsobí antistaticky 
a je odolná voči olejom a tukom. Topánky sa perfektne prispôsobia nohám, sú veľmi pohodlné a super ľahké: 
Jednoducho do nich vhupnete a odchádzate! Dodávame vrátane vrecka na topánky a obuváku.
Vrchný materiál a podšívka: 100% polyester. Podrážka: 85% Eva-umelá hmota, 15% guma
Farba: čierna
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

127178
ks/bal. 1
65,99 €

 Perfektný tvar vďaka 
priliehavému a 
stabilnému výpletu

 SRC-certifikovaná podrážka

Pútko pre rýchle a 
jednoduché obúvanie
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Profesionálna obuv  
Breeze
pár iba

65,

99

S nimi ostanete cool:       
Coolmax®-podšívka         
optimálne transportuje 
vlhkosť a je veľmi prie-
dušná.

JOBELINE
Profesionálna obuv Breeze
Moderná profesionálna obuv v štýle sneaker pre dámy a pánov. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný 
materiál: ľahko udržiavateľné umelé vlákna. Podšívka: priedušná a vlhkosť transportujúca Coolmax®-podšívka. 
Vyberateľná vložka s anatomickým tvarovaním podporuje prirodzenú klenbu nohy, tlmí nárazy na päte a ponúka 
masážny efekt v prednej časti chodidla. Protišmyková Eva-podošva s gumou-bežecká podošva zodpovedá SRC-
štandardu. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a klzkých plochách, pôsobí antistaticky a je odolná voči 
olejom a tukom. V 3 rôznych farbách. Dodávame vrátane vrecka na topánky a obuváku.
Vrchný materiál: 55% sieťovina, 30% termoplastický polyuretán, 15% polyuretán  
Podšívka: 85% Eva-umelá hmota, 15% guma
Farba: antracitová, tmavá modrá, čierna
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

127189
ks/bal. 1
65,99 €

 Antistatické

Odpružená podrážka

Priedušná Coolmax®-podšívka

Priedušné, ľahké a

BEZPEČNÉ

antracitová čiernatmavá modrá
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Vsuvky  
Easy

pár iba

4729

Vsuvky 
Basic
pár iba

6599

Aby topánka po-
skytovala potrebnú 
oporu: Regulujte 
dĺžku topánky po-
mocou nastaviteľ-
ného remienka.

JOBELINE
Vsuvky Easy
Vsuvky pre dámy i pánov. Zodpovedajú norme EN ISO 20347:2012. 
Vrchný materiál: 100 % koža, podšívka: umelé vlákna. Nepremokavé, 
s anatomicky tvarovanou koženou vložkou pre pohodlné nosenie. 
Individuálne nastaviteľné vďaka preklápateľným remienkom. 
Protišmyková gumová podrážka zodpovedá SRC štandardom. Ponúka 
optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí
antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. V bielej alebo čiernej farbe. 
Dodávame vrátane vrecka na vsuvky.
Vrchný materiál: koža. Vnútorný materiál: 50% polyuretán, 50% 
polyamid. Podrážka: 100% polyuretán
Farba: čierna, biela
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

JOBELINE
Vsuvky Basic
Vsuvky pre dámy i pánov. Zodpovedajú norme  EN ISO 20347:2012. Vrchný 
materiál: 100 % koža, podšívka: umelé vlákna. Odolné voči vlhkosti, s 
anatomicky tvarovanou koženou vložkou pre optimálny komfort pri nosení. 
Individuálne nastaviteľné vďaka preklápateľným remienkom. Protišmyková 
gumová podrážka zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu 
priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je 
odolná voči olejom a tukom. V bielej alebo čiernej farbe. Dodávame vrátane 
vrecka na vsuvky.
Vrchný materiál: koža. Vnútorný materiál: 50% polyuretán, 50% polyamid. 
Podrážka: 100% polyuretán
Farba: čierna, biela
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127173
ks/bal. 1
47,29 €

127165
ks/bal. 1
65,99 €

 SRC-certifikovaná 
protišmyková           
gumová podrážka

S anatomicky      
tvarovanou vložkou 
a nastaviteľným     
remienkom

 Antistatické pôsobenie

 SRC-certifikovaná 
protišmyková   gumová 
podrážka

S anatomicky     
tvarovanou vložkou 
a nastaviteľným     
remienkom

 Antistatické pôsobenie

Praktické a funkčné
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Vsuvky 
Happy
pár iba

6599

Aby ste pohodlne 
stáli: Ľahko zvýšená 
päta vsuviek
spríjemňuje
dlhodobé státie.

JOBELINE
Vsuvky Happy
Vsuvky, ktoré vašich spolupracovníkov potešia! Moderné dámske vsuvky. Zodpovedajú norme EN ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 100 % koža, podšívka: 
umelé vlákna. Nepremokavé, s anatomicky tvarovanou koženou vložkou pre pohodlné nosenie. Individuálne nastaviteľné vďaka preklápateľným remienkom. 
Protišmyková gumová podrážka zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je 
odolná voči olejom a tukom. V antracitovej farbe alebo s kvetinovým vzorom. Dodávame vrátane vrecka na vsuvky.
Vrchný materiál: koža. Vnútorný materiál: 50% polyuretán, 50% polyamid. Podrážka: 85% Eva-umelá hmota, 15% guma.
Farba: antracitová, viacfarebná
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

127167
ks/bal. 1
65,99 €

 SRC-certifikovaná protišmyková podrážka

 Anatomicky tvarovaná kožená vložka a nastaviteľný remienok

 Antistatické pôsobenie a odpruženie v pätovej oblasti

Tak nájdete pre Vás tú správnu

PROFESIONÁLNU OBUV!

viacfarebná

antracitová

TRIEDY OCHRANY

* najmenej 80 min. žiadna premokavosť  ** SRC (SRA + SRC) šmykľavosť na keramickej dlažbe, čistiacich prostriedkoch, oceľových povrchoch a glyceríne

Pracovná obuv  
podľa EN ISO 20347:2012

Bezpečnostná obuv  
podľa EN ISO 20345:2011

Stupeň bezpečnosti

Protišmykovosť **  
(SRA/SRB/SRC)

 
Hliníková špička

Uzavretá päta možná aj otvorená päta

Odolnosť podrážky (FO)

Antistatické vlastnosti (A)

Tlmenie v pätovej oblasti (E)

Prienik vody*
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JOBELINE
Dámska tunika Paola 
Moderná dámska tunika mikinového strihu vyrobená z príjemného 
a priedušného polyesterového materiálu Tencel. Pôsobí chladivo na 
pokožku. Ľahko sa oblieka a vyzlieka ako tričko, obzvlášť pohodlne sa 
nosí vďaka obsahu streču. Celulózové vlákna botanického pôvodu Tencel 
™ definujú nový štandard udržateľnosti a prirodzeného komfortu. S 
krátkymi, prestrihnutými rukávmi a výstrihom do V. S veľkými bočnými 
vreckami. Ležérny strih a široké pruhované manžety na spodnom leme. 
Možná výšivka loga.
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PE streč. 205 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 56 cm pri veľkosti S
Farba: šedá, zelená, tmavá modrá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

165490
ks/bal. 1
43,99 €

Priedušný a klímu 
regulujúci materiál

S obsahom streču pre 
slobodu pohybu

S výstrihom do V a 
bočnými vreckami

biela

šedá zelená tmavá modrá

Moderný  
      a ležérny

ŠTÝL

Dámska tunika  
Paola
ks iba

4399

Novinka

Dámske nohavice Sora str. 630

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614
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JOBELINE
Dámska tunika Verona 
Moderná dámska tunika polokošeľového vzhľadu vyrobená z príjemného 
a priedušného polyesterového materiálu Tencel. Pôsobí jemne chladivo 
na pokožke. Jednoduché obliekanie a vyzliekanie a obzvlášť pohodlné 
nosenie vďaka obsahu streču. Celulózové vlákna botanického pôvodu 
Tencel ™ definujú nový štandard udržateľnosti a prirodzeného komfortu. 
Tunika s krátkym rukávom, výstrihom do V a dvoma našitými vreckami 
vrátane vreciek na perá. Mierne zaoblený spodný okraj a bočné rozparky. 
Bez ohľadu na to, či je strih rovný alebo šitý na mieru, ľahko a rýchlo sa 
prispôsobí vďaka pásu so sťahovacou šnúrkou vzadu. Možná výšivka loga.
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PE streč. 205 g/m². 60° pranie
Dĺžka chrbta: 63 cm pri veľkosti S
Farba: šedá, zelená, tmavá modrá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

165492
ks/bal. 1
43,99 €

Jednoduché obliekanie  
ako tričko vďaka obsahu  
streču

 S praktickou šnúrkou v 
zadnej časti pre rýchle 
nastavenie veľkosti pásu

S 2 postrannými vreckami 
vrátane vrecka na pero

šedá

biela zelená tmavá modrá

Dámska tunika  
Verona
ks iba

4399

Novinka

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614

Dámske nohavice Matera str. 631

Viac info na  
www.palazzo.sk
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JOBELINE
Tunika Aversa a blúza Fabriano 
Moderná dámska tunika a pánska blúza vyrobená z priľnavej a 
priedušnej polyesterovej tkaniny Tencel. Pôsobí chladivo na pokožke. 
Ľahko sa oblieka a vyzlieka ako tričko, pohodlne sa nosí vďaka 
obsahu streču. Celulózové vlákna botanického pôvodu Tencel ™ 
definujú nový štandard udržateľnosti a prirodzeného komfortu. S 
krátkym rukávom, výstrihom do V a náprsným vreckom. Jemne 
zaoblený spodný okraj s bočnými rozparkami. Dámska tunika má 
mierne zúžený strih, pánska blúza je rovného strihu. Možná výšivka 
loga. 
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PE streč. 205 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 70 cm pri veľkosti M
Farba: šedá, zelená, tmavá modrá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Dámska tunika
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

Pánska blúza
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

Aversa
165578
ks/bal. 1
38,49 €

Fabriano
165591
ks/bal. 1
38,49 €

 Priedušný a klímu regulujúci materiál

S prímesou elastanu  S náprsným vreckom

zelená

zelená

biela šedá tmavá 
modrá

Dámska tunika  
Aversa
ks iba

3849 Novinka

Nohavice Sora a Bari str. 630

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614

Viac info na  
www.palazzo.sk

biela šedá tmavá 
modrá
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JOBELINE
Tunika Terni a blúza Teramo 
Moderná dámska tunika a pánska blúza polokošeľového vzhľadu 
vyrobená z polyesterovej tkaniny Tencel šetrnej k pokožke. Je priedušná, 
pôsobí chladivo na pokožke. Jednoduché obliekanie a vyzliekanie a 
obzvlášť pohodlné nosenie vďaka obsahu streču. Celulózové vlákna 
botanického pôvodu Tencel ™ definujú nový štandard udržateľnosti a 
prirodzeného komfortu. S krátkymi rukávmi, moderným stojačikom a 
kontrastnou stuhou pri zapínaní. S veľkorysými bočnými vreckami a 
náprsným vreckom. Jemne zaoblený spodný lem a bočné rozparky. 
Dámska tunika má mierne zúžený strih, pánska blúza je rovného strihu. 
Možná výšivka loga. 
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PE streč. 205 g/m². 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 70 cm pri veľkosti M
Farba: šedá, zelená, tmavá modrá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Dámska tunika
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

Pánska blúza
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

Terni
165448
ks/bal. 1
43,99 €

Teramo
165505
ks/bal. 1
43,99 €

Optimálna sloboda pohybu 
a regulácia klímy

Moderný vzhľad polo trička so 
stojatým golierom a zapínaním

 2 postranné vrecká

tmavá modrá

tmavá modrá

biela šedá zelená

Dámska tunika  
Terni
ks iba

4399

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614

Nohavice Matera a Pesaro str. 631

Novinka

biela šedá zelená
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JOBELINE
Nohavice Sora a Bari 
Moderné dámske a pánske nohavice teplákového strihu vyrobené z priedušnej 
polyesterovej tkaniny Tencel, ktorá je príjemná k pokožke. Jemne chladivé k 
pokožke a obzvlášť pohodlné na nosenie vďaka strečovej prímesi. Celulózové 
vlákna botanického pôvodu Tencel ™ definujú nový štandard udržateľnosti a 
prirodzeného komfortu. S plne elastickým pásom a šnúrkami na zaväzovanie. 
Nohavice s 2 bočnými vreckami, 2 cargo vreckami na stehne, 2 zadnými vreckami. 
So zipsom. Ležérny mierne zúžený strih s farebnými spodnými manžetami. Možná 
výšivka loga. 
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PE streč. 205 g/m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 67 cm pri veľkosti S
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 70 cm pri veľkosti M
Farba: šedá, zelená, tmavá modrá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Pánske nohavice
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Dámske nohavice
XS, S, M, L, XL, 2XL

Bari
165514
ks/bal. 1
54,99 €

Sora
165499
ks/bal. 1
54,99 €

biela bielašedá zelenátmavá 
modrá

tmavá 
modrá

zelená šedá

SWEATPANT FIT

Dámske nohavice  
Sora
ks iba

5499

Pánske nohavice  
Bari

ks iba

5499

 2 postranné vrecká 

Kompletne elastická pásovka 
na uväzovanie

 Priedušný a klímu regulujúci materiál

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614

 2 vrecká vzadu  Cargo vrecká 
na stehne

Novinka

Viac info na  
www.palazzo.sk
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JOBELINE
Nohavice Matera a Pesaro 
Moderné dámske a pánske nohavice teplákového strihu vyrobené z priedušnej 
polyesterovej tkaniny Tencel, ktorá je príjemná k pokožke. Jemne chladivé k pokožke a 
obzvlášť pohodlné na nosenie vďaka strečovej prímesi. Celulózové vlákna botanického 
pôvodu Tencel ™ definujú nový štandard udržateľnosti a prirodzeného komfortu. S plne 
elastickým pásom a šnúrkami na zaväzovanie. Nohavice s 2 bočnými vreckami, 2 cargo 
vreckami na stehne, 2 zadnými vreckami. So zipsom. Ležérny mierne zúžený strih. 
Možná výšivka loga.
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PE streč. 205 g/m². 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 73 cm pri veľkosti S
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 75 cm pri veľkosti M
Farba: šedá, zelená, tmavá modrá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Pánske nohavice
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Dámske nohavice
XS, S, M, L, XL, 2XL

Pesaro
165587
ks/bal. 1
54,99 €

Matera
165583
ks/bal. 1
54,99 €biela tmavá modrá

SLIM TAPERED

Dámske nohavice  
Matera
ks iba

5499

Pánske nohavice  
Pesaro
ks iba

5499

Profesionálna obuv Explorer Light str. 614

 2 zadné vrecká  Cargo vrecká na stehne

  Priedušný a klímu regulujúci materiál

2 postranné vrecká

Kompletne elastická pásovka na uväzovanie

Novinka

šedá bielazelená šedátmavá 
modrá

zelená
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JOBELINE
Dámska tunika Cassandra 
Ľahko udržiavateľná tunika pre dámy s krátkym rukávom, 
krytým cvokovým zapínaním a dvomi vreckami po stranách. 
Vďaka stuhe môžete individuálne napasovať šírku v páse.
65 % polyester, 35 % bavlna. 160g/m2. 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 85 cm pri veľkosti 36
Farba: bordová, tmavá modrá, čierna, šedohnedá, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
krátky rukáv

126638
ks/bal. 1
38,49 €

biela

bordová šedohnedá čierna tmavá modrá

Dámska tunika  
Cassandra

ks iba

3849

Extra dlhá (pod zadok)

                                                  
Praktické postranné vrecká 
a opasok na uväzovanie

                                                         
Extra ľahký a dlhotrvácny materiál

Profesionálna obuv Breeze str. 623

Dámske nohavice Lexi str. 638

Novinka

Novinka
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JOBELINE
Dámska tunika Maila 
Tunika s krátkymi rukávmi, krytým cvokovým zapínaním a 2 
vreckami vpredu.
65 % polyester, 35 % bavlna. 160g/m2. 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36
Farba: bordová, tmavá modrá, čierna, šedohnedá, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
krátky rukáv

126641
ks/bal. 1
32,99 €

biela

čierna

bordová šedohnedá tmavá modrá

Dámska tunika  
Maila
ks iba

3299

Kryté cvokové zapínanie

Veľké praktické postranné vrecká

                                                      
Extra ľahký a dlhotrvácny materiál

Vsuvky Easy str. 624

Dámske nohavice Lexi str. 638 Dámske nohavice Anuk str. 639

Novinka
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modrá/biela biela/černicová biela/šedohnedá

JEDNODUCHÁ 
ÚDRŽBA

Tunika  
Veda
ks iba

32,

99

Bez potreby žehliť

S klasickým gombíkovým zapínaním

 Veľa úložného priestoru vďaka veľkým 
bočným vreckám a náprsnému vreckuVsuvky Easy str. 624

Rýchloschnúci materiálVeľké vrecko s 
integrovaným vreckom 
na mobilný telefón

JOBELINE
Tunika Veda
Blúza z ľahko udržiavateľného materiálu s 2 veľkými vreckami, 
integrovaným vreckom na mobilný telefón vpravo a náprsným vreckom. 
Gombíky po celej dĺžke.
60 % polyester, 40 % bavlna. 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
Farba: modrá/biela, biela/černicová, biela/šedohnedá
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Dámska tunika  
uni
Farba: biela/černicová, biela/šedohnedá
krátky rukáv

Dámska tunika 
prúžkovaná
Farba: modrá/biela
krátky rukáv

120132
ks/bal. 1
32,99 €

117547
ks/bal. 1
32,99 €
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JOBELINE
Tunika Erika
Tunika s farebnou aplikáciou, V-výstrihom a 2 
vreckami.
Biela: 100 % bavlna. 95° pranie 
Farebná: 65 % polyester, 35 % bavlna. 60° 
pranie 
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

JOBELINE
Tunika Heike
Atraktívna tunika s riasením, 2 vreckami a 
bočným zapínaním na gombík.
Biela: 100 % bavlna. 95° pranie 
Farebná: 65 % polyester, 35 % bavlna. 60° 
pranie 
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 36
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Dámska tunika biela
Farba: biela
bez rukávov

Dámska tunika biela
Farba: biela
bez rukávov

Dámska tunika farebná
Farba: modrá, zelená, tmavá modrá/biela
bez rukávov

Dámska tunika farebná
Farba: modrá, zelená, tmavá modrá/
biela
bez rukávov

119265
ks/bal. 1
29,69 €

119266
ks/bal. 1
29,69 €

100685
ks/bal. 1
29,69 €

100684
ks/bal. 1
29,69 €

biela bielatmavá modrá/biela tmavá modrá/bielazelená zelenámodrá modrá

Tunika  
Erika
ks iba

29,

69

Tunika  
Heike
ks iba

29,

69

Dlhotrvácny a 
robustný materiál

Obzvlášť 
jednoduchá údržba 

 S postranným 
zapínacím 
gombíkom

Dlhotrvácny a 
robustný materiál

 2 veľké vrecká

                               
Klasické gombíkové 
zapínanie

farebná biela farebná biela
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JOBELINE
Polo tričko Cato 
Zúžené dámske a pánske polo-tričko je príjemné a kvalitné. Integrovaná Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo 
chráni materiál pred baktériami a zaručí dlhodobú sviežosť. Postranné rázporky a zapínanie na 4 gombíky. Dámske 
tričko je dostupné v krátkom i 3/4 rukáve.
95% bavlna, 5% elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M

Dámske polo tričko
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, 
grafitová, tmavá modrá, červená,  
čierna, šedohnedá, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

Dámske polo tričko 
3/4 rukáv
Farba: tmavá modrá, 
červená, čierna, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 rukáv

Pánske polo tričko
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, 
grafitová, tmavá modrá, červená,  
čierna, šedohnedá, biela
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
krátky rukáv

101294
ks/bal. 1
29,69 €

124292
ks/bal. 1
32,99 €

101860
ks/bal. 1
29,69 €

JOBELINE
Dámske polo tričko  
Cato Comfort
Ľahko zúžené dámske polo-tričko zo zmiešaného materiálu 
bavlna-elastan, na ktorom sa netvoria žmolky. Integrovaná 
Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo chráni materiál 
pred baktériami a zaručí dlhodobú sviežosť. Zapínanie na 4 
gombíky, dve veľké vrecká.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie 
Dĺžka chrbta: 74 cm pri veľkosti S
Farba: černicová, tmavá modrá, čierna, biela
XS, S, M, L, XL, 2XL
krátky rukáv

tmavá modrá

biela biela

biela biela

černicová černicová

červená černi-
cová

šedo-
hnedá

šedo-
hnedá

grafitová grafitová

bordová bordová

jablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

čierna čierna

červená červená

čierna čierna

tmavá modrátmavá modrá tmavá modrá

Polo tričko  
Cato
ks od

2969

Dámske polo tričko  
Cato Comfort

ks iba

3299

Ešte väčší výber na
www.palazzo.sk

 Sanitized®-hygienická 
funkcia neutralizuje 
telesné pachy

                                              
S 2 veľkými vreckami

                                          
Extra dlhé (pod zadok)

124891
ks/bal. 1
32,99 €
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tmavá modrátmavá modrá

Polo tričko  
Fly

ks iba

2419

JOBELINE
Polo tričko Fly 
Kvalitné dámske a pánske polo tričko. Dámske so zapínaním na 4 gombíky, pánske na tri gombíky. Robustný a ľahko udržiavateľný 
materiál. Pohodlné nosenie vďaka rovnému strihu.
65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti S 
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti M
Farba: jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, grafitová, mango, tmavá modrá, dymová modrá, červená, čierna, šedohnedá, 
tyrkysová, biela

Dámske polo 
tričko
XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL
krátky rukáv

101301
ks/bal. 1
24,19 €

Pánske polo 
tričko
XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL
krátky rukáv

100672
ks/bal. 1
24,19 €

Personalizácia
Viac info na

www.palazzo.sk

NovinkaNovinka

Jednoduchá údržba 
a dlhotrvácnosť

Rovný strih

biela biela

šedohnedá šedohnedá

mango mango

tyrkysová tyrkysová

červená červená

dymová 
modrá

dymová 
modrá

bordová bordová

hnedá hnedá

černicová černicová

grafi-
tová

grafi-
tová

jablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

čierna čierna
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JOBELINE
Dámske nohavice Lexi
Dámske capri nohavice v bielej a čiernej farbe. 5 vreciek, 
elastická pásovka s uväzovaním vpredu pre reguláciu šírky.
96% bavlna, 4% elastan. 40° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 53 cm pri veľkosti 36
Farba: čierna, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126819
ks/bal. 1
35,19 €

biela čierna

Dámske nohavice  
Lexi

ks iba

35,

19

S 2 vreckami vzaduS postrannými rázporkami

Profesionálna obuv Breeze str. 623
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JOBELINE
Dámske nohavice Anuk
Ľahko udržiavateľné dámske nohavice v bielej a čiernej farbe.
5 vreciek, elastická pásovka s uväzovaním vpredu pre 
reguláciu šírky.
96% bavlna, 4% elastan. 40° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 79 cm pri veľkosti 36
Farba: čierna, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126821
ks/bal. 1
38,49 € biela čierna

Dámske nohavice  
Anuk
ks iba

38,

49

Komfortné uväzovanie v páse

Profesionálna obuv Liberty Knit str. 622

Rovnaký komfort –

 DVE DĹŽKY
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JOBELINE
Džínsy Dover 
Džínsy pre dámy i pánov. Dámske džínsy: úzky strih, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, 6 pútok 
na opasok, zips vpredu v strede. Pánske džínsy s rovným strihom, 5 pútok na opasok, 2 predné 
vrecká, 2 zadné vrecká, zips vpredu v strede.
97 % bavlna, 3 % elastan. 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 81 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 82 cm pri veľkosti 50
Farba: čierna

Dámske džínsy
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

Pánske džínsy
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60

JOBELINE
Dámske nohavice Mandy 
Dámske nohavice s elastickou pásovkou na gumičku a vreckom na stehne.
100 % bavlna. 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
Farba: biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100331
ks/bal. 1
29,69 €

čierna čiernabiela

Džínsy  
Dover
ks iba

54,

99

Dámske nohavice  
Mandy
ks iba

29,

69

Veľké vrecko na stehne

S prímesou elastanu 
pre pohodlné nosenie

Vsuvky Easy str. 624 Profesionálna obuv Liberty Knit str. 622

Ďalšie farby str. 576

117522
ks/bal. 1
54,99 €

101716
ks/bal. 1
54,99 €
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JOBELINE 
Dámske nohavice Rina 
Dámske nohavice s 5 vreckami, s gumičkami na bokoch pásovky, rovný 
strih.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
Farba: čierna, biela
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

100904
ks/bal. 1
32,99 €

biela čierna

Dámske nohavice  
Rina
ks iba

32,

99

S gumičkou po stranách v pásovke

 2 postranné a zadné vrecká

Rovný strih

Profesionálna obuv Breeze str. 623

SLOBODA POHYBU
a funkčnosť
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VŠEOBECNÉ  
OBCHODNÉ PODMIENKY
Naša ponuka je určená predovšetkým pre právnické osoby podnikajúce v oblasti gastronómie.

 1.  Všetky ceny v tomto katalógu sú uvádzané v EUR bez DPH.

 2.  Spôsob platby – môžete si vybrať z týchto možností – na dobierku, v hotovosti pri prebratí tovaru 
alebo prevodom (ešte pred dodaním tovaru).

 3.  Dodanie tovaru: objednávky sa uzatvárajú vždy v pondelok o 15:00 hod., tovar je následne 
doručený do 5 pracovných dní za predpokladu dostupnosti tovaru a bonity. (Výnimky: víkendy 
a sviatky, zhotovenia na objednávku).

 4.  Pri objednávke do 1000 EUR bez DPH účtujeme príplatok za balné, dopravu, poistenie a poš-
tovné. Výška príplatku sa odvíja od celkovej hmotnosti zásielky. Bližšie informácie nájdete na 
webovej stránke www.palazzo.sk. Pri nákupe v hodnote nad 1000 EUR bez DPH neúčtujeme 
žiadne príplatky. Cena prepravy pri objednávkach nábytku sa ráta samostatne podľa celkového 
paletového množstva.

 5.  S našimi obchodnými a dodacími podmienkami súhlasíte automaticky zaslaním objednávky.

 6.  Nakupujete bez rizika, pretože pri každej objednávke máte plné právo na vrátenie tovaru do 14 
dní. Výnimkou je len tovar s výšivkami, objednávka na mieru, ako aj použitý produkt. Neporušené 
dodanie sa overuje v prítomnosti doručovateľa. Nedostatky zaznačte do potvrdenia o dodaní 
spolu s podpisom doručovateľa.

 7.  Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti GASTRO PALAZZO s.r.o..

 8.  S publikáciou tejto ponuky strácajú platnosť všetky predchádzajúce údaje o cenách.

 9.  Miestom plnenia je Bratislava. Prípadné upomienkové pojednávania prislúchajú okresnému súdu 
v Bratislave.

10.  Právo na nepresnosti a tlačové chyby vyhradené.
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VEGA
Séria nábytku Yankee 
Nábytok Yankee zaboduje maximálnym komfortom, ktorý hovorí o vhodnosti na každodenné použitie v reštaurácii alebo 
doma. Dizajnovo zaujme jednoduchosťou, ktorá v kombinácii s dômyselne prešívanými ozdobnými švami upúta pozornosť. 
Vnútornú stranu sedáku tvorí koženka, zvonka je látka. S ozdobným prešívaním z vnútornej strany sedáka. Konštrukcia stoličky 
je vyrobená z práškovanej ocele. Vhodné len do interiéru. Vrátane plastových klzákov. Dodávame v demonte, konštrukciu 
jednoducho priskrutkujete k sedáku pomocou priloženého upevňovacieho materiálu.
Materiál konštrukcia: práškovaná oceľ. Materiál sedák: koženka a látka (100 % polyester)

Stolička
61x60x80 cm (š x h x v), 47 cm výška sedenia, 9.5 kg hmotnosť

sedák koňakový, konštrukcia čierna sedák čierny/svetlý šedý, konštrukcia čierna
30107541 30107543
ks/bal. 1 ks/bal. 1
185,90 € 185,90 €

Kreslo
75x68x75.5 cm (š x h x v), 41 cm výška sedenia, 13 kg hmotnosť

sedák koňakový, konštrukcia čierna sedák čierny/svetlý šedý, konštrukcia čierna
30107540 30107542
ks/bal. 1 ks/bal. 1
306,90 € 306,90 €

Nábytok  
Yankee

ks od

18590

ŠTÝLOVÉ
    a pohodlné ubytovanie

Novinka
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Spojte sa s nami aj inak: 
Tešíme sa na Vás! +421 903 764 490*

GASTRO PALAZZO, s.r.o.
Stará Ivanská cesta 1B
82104 Bratislava  
Slovenská republika

www.palazzo.sk 
Telefón +421 2 20 70 70 70 
WhatsApp +421 903 764 490*
info@palazzo.sk

Náš sortiment je určený predovšetkým pre osoby podnikajúce v oblasti gastronómie. Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Ceny sú platné do 30.06.2022. 
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na www.palazzo.sk. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby. *Otváracie hodiny: pondelok-štvrtok 9:00-17:00 hod., piatok 9:00-16:00 hod.

Novinka

Zástera  
Canvas

ks iba

6049

Zástera s laclom  
Canvas

ks iba

7699

   Zdieľame 
s Vami vášeň.  

Od 1987.
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