


TESCOMA mezi nejlepšími!
I v letošním roce sbírají naši designéři jedno mezinárodní ocenění za druhým a my vám nyní představujeme 

ty nejzajímavější oceněné produkty, které zaujaly svět. Pevně věříme, že zaujmou i vás a najdou si stálé 

místo ve vaší kuchyni – tedy pokud už tam nejsou . Design TESCOMA je totiž nadosah!

Více informací v katalogu na straně 54.Více informací v katalogu na straně 6.

František Fiala
designér

„Ocenění, která se nám 
daří na mezinárodním 
poli designu sklízet, 
pro nás mají vysokou 
hodnotu, protože posilují 
prestiž značky a potvrzují 
vzrůstající úroveň výsledků 
naší tvůrčí činnosti.“

Ladislav Škoda
hlavní designér

Žádejte u prodejců zboží TESCOMA.

Více informací v katalogu na straně 13.

Více informací v katalogu na straně 29.

Krájecí deska 
VITAMINO, 40×26 cm

Univerzální šejkr PRESTO

Nádobí ULTIMA

Provzdušňovač UNO VINOKonvice TEO 1,25 l, s vyluhovacími sítky

Konvice TEO 1,7 l, 
s vyluhovacími sítky 
získala ocenění:



David Veleba
designér

Martin Koval
designér

Milí zákazníci,
katalog značky TESCOMA s pořadovým číslem šest je na světě! 

A protože začíná léto, období nejkrásnějších zážitků, odpočinku 

a dnů plných slunce, rádi bychom vám nabídli „něco málo“ 

z našeho bezedného hrnce vychytaných nápadů a novinek 

do každé kuchyně.

TESCOMA mezi nejlepšími! Ano, je to tak… Musíme neskromně 

upozornit na stále se rozrůstající počet prestižních ocenění, které 

si už prakticky s železnou pravidelností odnášejí z designových 

klání naši mladí a velmi šikovní designéři. Přehlídku oceněných 

výrobků s tvářemi jejich autorů vám opět přinášíme v úvodu tohoto 

katalogu. A na které výrobky bychom vás letos rádi upozornili? 

Rozhodně si nenechte ujít novinky v řadě VITAMINO, s velkou 

chutí představíme zcela novou řadu kreativních formiček PRESTO 

FOOD STYLE a velkou radost máme i z rozšíření sortimentu 

termosek CONSTANT. To ale není vše…

Frčte s námi na dovolenou!
Užijte si báječnou dovolenou se značkou TESCOMA 

a společností Bluestyle! Vyplňte a odstřihněte soutěžní kupon, 

vhoďte jej do připravených sběrných míst v Prodejních centrech 

TESCOMA a partnerských prodejnách a vyčkejte na losování. 

Zájezdy v hodnotě 90.000 Kč a luxusní kuchyňské nádobí 

a potřeby značky TESCOMA v hodnotě více než 20.000 Kč čekají 

možná právě na vás! Více informací o soutěži je uvedeno v katalogu 

na stranách 62 a 64.

HANDY a FRESHBOX ZDARMA!
Opět rozdáváme tisíce dárků! Nakupte v době platnosti Katalogu 

Léto 2015 minimálně nad 500 Kč a my vás odměníme skvělým 

dárkem, bezpečným otvírákem HANDY v hodnotě 199 Kč. Můžete 

však získat ještě víc – pokud si pospíšíte a pořídíte kuchyňské 

potřeby značky TESCOMA v hodnotě více než 900 nebo 1500 Kč, 

můžete si odnést praktické termobrašny FRESHBOX. Podmínky 

všech dárkových akcí jsou uvedeny v katalogu na stranách 62 a 64.

Na prvním místě jste VY!
Vítejte ve světě značky TESCOMA, která již více než dvacet let 

distribuuje své výrobky do více než 100 zemí celého světa. Vítejte ve 

světě kvality TESCOMA, která je u nás na prvním místě – kompletní 

produkce bez výjimky podléhá přísným kontrolám zdravotní 

nezávadnosti pod dohledem Státního zdravotního ústavu v Praze.

Rádi bychom vás informovali o tom, že kompletní sortiment produktů 

vyrobených z plastu, včetně výrobků pro děti, neobsahuje BPA 

(bisfenol A). Tyto produkty jsou viditelně označeny logem                

Vítejte ve světě, v němž jste na prvním místě VY!

Děkujeme vám za věrnost české značce a přejeme vám krásné léto!

Za společnost TESCOMA

Miroslav Seidl
obchodní ředitel

Platnost Katalogu Léto 2015 je do 31. 8. 2015. Maloobchodní ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Akční ceny vybraných položek platí od 7. 5. 2015 do 31. 8. 2015, 
pokud není v SUPER AKČNÍ NABÍDCE uvedeno jinak. Nabídka zboží platí do vyprodání skladových zásob. Za případné textové a tiskové chyby neručíme.

Videa Jak na to názorně demonstrují výrobky TESCOMA v praxi. Sledujte je na:

Petr Tesák
designér

Více informací v katalogu na straně 47.Žádejte u prodejců zboží TESCOMA.

Žádejte u prodejců zboží TESCOMA. Žádejte u prodejců zboží TESCOMA.

Razítko na 
sušenky DELÍCIA

Podložka rozkládací ONLINE, 
dřevěná

Zdobicí sítko 
DELÍCIA

Dóza s odkapávačem 
4FOOD



Víme, jak na vitamíny!
Co všechno děláte pro své zdraví? Lékaři vám doporučí zdravou stravu a pohyb, my vám můžeme 

nabídnout „zdravé“ kuchyňské potřeby – nože s plastovou čepelí pro krájení ovoce a zeleniny, které 

jsou šetrné k vitamínům, chytrou krájecí desku s antibakteriální úpravou nebo vychytané loupače 

a kráječe z řad VITAMINO a PRESTO, díky kterým se k vitamínům dostanete rychle a bezpečně.

Cedník s mísou
VITAMINO

Plastová mísa s vloženým cedníkem je ideální pro oplachování ovoce 

a zeleniny pod tekoucí vodou a jejich servírování ihned po umytí – 

přebytečná voda jednoduše odkape do mísy. Obě nádoby lze 

používat samostatně, mísu pro přípravu a podávání salátů nebo 

servírování ovoce, cedník k cezení uvařených těstovin či brambor.

Cedník nebo mísa? Obojí!

Vyberte si barvu:

Ovoce opláchněte a můžete ihned podávat. Mísa je skvělá na salát! Vhodný pro cezení uvařených 
brambor, těstovin apod.

2,0 l
ø 20 cm

kód 642792 

149,-

5,0 l
ø 28 cm

kód 642794 

249,-

Jiří Hoferek
designér

„Opláchnout salát, ovoce nebo zeleninu pod tekoucí vodou a pak čekat, než 
odkapou do dřezu… Nebo najít jinou vhodnou nádobu, která „sedí“ pod 
cedník… Tak to většinou chodí a já jsem se s tím nechtěl smířit. Navrhl jsem 
proto jednoduchou kompaktní soupravu – cedník s mísou, které „padnou 
do sebe“. Nyní tedy mohu ovoce ihned po opláchnutí servírovat, voda odkape 
do mísy. Na výrobu cedníku jsme použili plastový materiál se zvýšenou 
tepelnou odolností, takže mohu bez problémů scedit i právě uvařené 
brambory nebo těstoviny. A samotnou mísu používám často na salát.“
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Elektrický mlýnek 
na pepř
VITAMINO

Elektrický mlýnek 
na sůl
VITAMINO

Stačí otočit a mele!

Elektrické mlýnky na sůl a pepř s keramickým mlecím mechanismem 

a nastavitelnou hrubostí mletí nepotřebují zapínat ani vypínat, pouhým otočením 

dnem vzhůru začnou automaticky mlít a po otočení zpět se zastaví. Mlýnek 

na sůl v barvě bílé a na pepř v barvě antracitové se díky vytříbenému designu 

stane ozdobou každého jídelního stolu!

Mlýnek stačí otočit, mele sám!

Nastavení hrubosti mletí

-

Rozprašovač
na citrusovou šťávu
VITAMINO

Jemnou tryskou rozprašovače ochutíte saláty, 

ryby či smažené pokrmy rychle, úsporně a přitom 

rovnoměrně – bez překyselených či neochucených 

soust. Rozprašovač i s nespotřebovanou 

šťávou můžete uložit do lednice, kde počká 

na další použití.

Ochucujte rovnoměrně!

Vyberte si barvu:

kód 642770 

199,-

Na rybu nebo steakk

i na salát.tt.tt

 kód 642778 

469,-
 599,-

akční 
cena

 kód 642779 

469,-
 599,-

akční 
cena



Krájecí deska
VITAMINO, 40×26 cm

Unikátní oboustranná krájecí deska VITAMINO je rájem pro všechny potraviny – 

antibakteriální úprava materiálu zabraňuje množení nežádoucích bakterií 

na jejím povrchu a veškeré pokrmy budete krájet v dokonale hygienickém 

prostředí. Horní strana krájecí desky je opatřena kanálkem pro zachytávání 

tekutin, opačná strana má speciální zónu pro krájení kulatých plodů – 

měkkých rajčat apod. A jako bonus najdete i odměrku pro přesné krájení! 

Krájecí deska je z obou stran opatřena protiskluzovou úpravou – neklouže.

Antibakteriální ráj pro krájené potraviny!

Vyberte si barvu:

Neklouže!

Oboustranná!

Prostor pro 
zachytávání tekutin

Zóna pro krájení rajčat Odměrka pro přesné krájení

antibakteriální

 kód 642728 

499,-

Krájecí deska VITAMINO od autora MgA. Františka Fialy obdržela 
v roce 2014 prestižní designové ocenění Red Dot Award, které 
již od roku 1955 uděluje centrum Nordrhein Westfalen v Essenu. 
Věhlasným oceněním za design se dále pyšní Oboustranná 
vykrajovátka DELÍCIA, Konvice TEO 1,25 l s vyluhovacími sítky, 
Zdobicí sítko DELÍCIA, Dřevěná rozkládací podložka ONLINE, 
Nádobí ULTIMA, Provzdušňovač UNO VINO a Razítka DELÍCIA.

1
5
 c

m

2
0
 c

m

Nádoby na ocet a olej
VITAMINO

Zapomeňte na objemné láhve 

s olejem a octem, které prostřenému 

stolu rozhodně nesluší! Nová 

elegantní nádoba na olej i ocet je 

vyrobena českými skláři z čirého 

borosilikátového skla, silikonová 

nálevka je opatřena dobře těsnicím 

víčkem v zelené barvě olivového 

oleje nebo červeným víčkem v barvě 

balsamikového octa. Vybrat si můžete 

ze dvou objemů – 250 a 500 ml.

Ať to vašemu stolu sluší!

na olej
250 ml
kód 642772

169,-

na ocet
250 ml
kód 642774

169,-

na olej
500 ml
kód 642773

199,-

na ocet
500 ml
kód 642775

199,-

250 ml
500 ml

borosilikátové 
sklo
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servírujte.spojtePromíchejte

Servírovací kleště/příbor na salát
PRESTO

Nejprve salát promíchejte lžící a vidličkou, pak oba 

díly spojte a hotový salát servírujte kleštěmi. Vyrobeno 

z odolného plastu ve svěží zelenkavé barvě.

 kód 420627 

109,-

Nůž na salát
PRESTO

Ke krájení všech druhů salátů, okurek 

i paprik se vyzbrojte plastovým

nožem, který potraviny

nepřipraví o vitamíny.

Nůž na salát
PRESTO, malý

Plastový nožík hbitě nakrájí menší mrkev, 

petržel, ředkev, okurku či papriku

a současně v zelenině zachová

cenné vitamíny.

 kód 420625 

69,-

 kód 420624 

79,-

 

kód 420628

199,-
Kráječ na bylinky
PRESTO

Čerstvé bylinky a zelené natě nakrájíte až devětkrát rychleji! Díky devíti nerezovým a mimořádně 

ostrým čepelím je to snadné, kráječem jednoduše přejedete několikrát tam a zpět a máte hotovo. 

Čepele jsou uloženy pod ochranným krytem, který umožňuje jejich snadné vyjmutí při čištění.

Devětkrát rychlejší krájení!

Čepele snadno vyjmete

a opláchnete.

24 cm

31 cm

Dóza pro uchování bylinek
SENSE

Spodní díl dózy naplňte vodou, vložte bylinky, dózu uzavřete 

a skladujte ve dvířkách ledničky.

Bylinky zůstanou čerstvé mnohem déle!

kód 899020

229,-



K odstranění zbytku 
bylinek použijte čistítko

Skladujte s nasazeným 
ochranným pouzdrem

Nůžky na bylinky
PRESTO, 20 cm

Chcete ušetřit v kuchyni až pětkrát více času? 

Použijte na bylinky a zelené natě nůžky s pěti 

řadami ostrých čepelí! Jediným střihem připravíte 

pětkrát více drobných kousků bylinek než při jejich 

krájení nožem. Nebo můžete bylinky nastříhat 

rovnou do talíře s voňavou polévkou. Nůžky jsou 

opatřeny ochranným pouzdrem a vychytaným 

čistítkem pro snadné odstranění zbytků bylinek.

Bylinky stříhejte rovnou do talíře!

 kód 888220 

239,-
 299,-

akční 
cena

Cantaloupe

Honeydew

Kráječ na melouny
PRESTO

Meloun na obou koncích seřízněte, postavte na krájecí 

desku a mírným plynulým tlakem na masivní plastovou 

rukojeť jej naporcujte na 12 stejných dílků. Čepele jsou 

vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli a jsou opatřeny 

plastovým krytem pro bezpečné skladování.

Galia

Vykrajovač
jahodových stopek
PRESTO

Jednoduchým pohybem odstraníte 

vykrajovačem nejen stopku, ale 

i tvrdou dužinu jahody.

 kód 420632 

59,-

Piel de Sapo

Plastový kryt
pro bezpečné skladování.

ø 22 cm

Nůž na meloun
PRESTO

Celoplastový nůž snadno a přesně

oddělí melounovou dužinu od slupky.

 

kód 420622

69,-

 kód 420631 

99,-
 299,-

super
akční 
cena
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Kartáček na zeleninu
PRESTO

Praktický kartáček s odolnými štětinami, 

trnem pro vykrajování oček a škrabkou pro 

odstraňování tvrdých nečistot využijete při 

čištění drobné kořenové zeleniny, ovoce či hub.

Kartáč na zeleninu
PRESTO

Masivní kartáč s odolnými štětinami 

a škrabkou pro odstraňování tvrdých 

nečistot oceníte při čištění většího 

množství brambor, velké řepy, křenu 

nebo celeru.

kód 420220 

69,-

kód 420222 

79,-

Vyberte si barvu:

Vyberte si barvu:

Štětiny obou kartáčků jsou vhodné 
pro styk s potravinami! Jste si jistí, že 
stejnou podmínku splňuje i kartáček, 

který doma používáte nyní?

Loupací nůž na cibuli
PRESTO

Na cibuli snadno, rychle a hlavně bezpečně! Plastovou čepelí s velkými zoubky 

seřízněte oba konce cibule, jemnými zoubky nakrojte slupku, špičatou čepelí 

slupku podeberte a cibuli oloupejte.

Cibuli loupejte bezpečně!

 kód 420633 

69,-

Vyberte si barvu:

Antiadhezní nůž na vodní meloun
PRESTO TONE, 30 cm

Díky nepřilnavému povlaku krájí nůž meloun jako máslo,

30 centimetrů dlouhé zubaté ostří si poradí i s opravdu velkými kousky.

Hravě si poradí i s velkým vodním melounem!

nakrájejte na měsíčky nebo na klínky.

Meloun seřízněte po obou stranách rozkrojte na poloviny

Víte, jak správně na vodní meloun?

Jak bezpečně na cibuli?

S ochranným pouzdrem

 kód 863099 

149,-
 349,-

super
akční 
cena

30 cm

1.

2.

3.



Džbán na pivo
myDRINK, 5 piv

Jedno orosené přijde v létě rozhodně vhod! Abyste si zlatavý mok mohli vychutnávat v klidu domova, 

vezměte si do hospůdky skleněný džbán a nechte si natočit třeba rovnou pět kousků . Skleněný 

džbán vyrobený českými skláři korunuje víčko se silikonovým těsněním, takže „pivko“ při přenášení 

neteče a zůstane mu bohatá pěna i říz. A všichni bez rozdílu ocení vtipnou pivní odměrku!

Skočte si „pro jedno“!

boroooosssssssiiiilllllliiiiiiikkkkkkkáááááááátttoooovvéé sssssssskkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllllllllloooooooooooooo

Při přenášení 
neteče

Pivní odměrka

Silikonové těsnění

Nádoba

Uzávěr

Vymačkejte z léta to nejlepší!
Ledově vychlazený zelený čaj, čerstvá citronáda nebo pět točených „kousků“ z oblíbené 
hospůdky… Díky džbánům z odolného žáruvzdorného skla, které jsou vyrobeny českými skláři, 
si můžete vychutnat jakýkoliv nápoj – ledově vychlazený i příjemně teplý… Léto odstartují 
novinky v liniích myDRINK, TEO a FAME!

kód 308810 

399,-
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Kouzelný džbán pro ledově vychlazené i horké nápoje! Elegantní skleněná 

nádoba o objemu 2,5 litru je vyrobena ze žáruvzdorného borosilikátového 

skla a je vhodná pro ohřev na plynových, elektrických i sklokeramických 

sporácích. Unikátní chladicí díl nápoje v konvici vychladí a udrží po dlouhou 

dobu studené, vyluhovací sítko je skvělé pro vyluhování čaje a kousků 

čerstvého ovoce. Vyvinuto a patentováno TESCOMOU!

Kouzelný džbán!

Džbán
TEO, 2,5 l, s vyluhováním a chlazením

Chladicí díl

Víčko

Vyluhovací 
sítko

Nádoba

Chladicí díl pro džbán 

TEO 2,5 l lze zakoupit 

i samostatně,

kód 646629, 89 Kč

Uzávěr

Vyberte si barvu:

Příprava
ledových 

nápojů

Příprava
horkých 

nápojů

Dlouhou paličkou šetrně

rozmělněte kousky ovoce, bylinek, 

cukru či koření přímo ve džbánu TEO, 

zalijte studenou vodou, sodovkou nebo 

vínem a dlouhou lžící vše důkladně 

promíchejte. Pokud dostanete chuť 

na kousky ovoce ve džbánu, i tady vám 

lžíce pomůže. A po akci si odpočívají 

hezky v náručí…

Správná dvojka!

Palička se lžící
myDRINK

kód 308837 

199,-

kód 646628 

499,-

Vyberte si barvu:

Ovoce rozmělněte ve džbánu promíchejte a podávejte.



Tvořítko na osvěžující ledové kostky s pružným dnem, díky kterému 

přestane být dobývání kostek letním hororem! Zlehka zatlačte na 

pružné dno a kostku jednoduše vyloupněte.

Tvořítko na led s pružným dnem
PRESTO

Vyberte si barvu:

 kód 420708

119,-

Rosí se vám džbán pod náporem ledových kostek a nechává na 

ubruse kolečka? Je plný horkého čaje a nevíte kam s ním? Chtělo 

by to něco pod něj… Něco pod džbán… Konečně to máme! 

Žáruvzdorná silikonová podložka, „šitá“ přímo na míru všem 

džbánům a konvicím TEO.

Pod horké i orosené džbány a konvice TEO!

Podložka pod džbán
TEO, ø 18 cm

Univerzální plastový odšťavňovač pro odšťavňování limetek, citronů, 

pomerančů a menších grepů přímo do džbánů TEO a myDRINK.

Odšťavňovač pro džbán
TEO 2,5 l

kód 646602 

149,-
Vyberte si barvu:

Džbán o objemu 2,5 litru s odšťavňovačem 

limetek, citronů, pomerančů nebo menších 

grapefruitů je skvělý pro chlazené nápoje 

i čajíčky s citronem. Nádoba džbánu je 

vyrobena ze žáruvzdorného skla a je vhodná 

pro plynové, elektrické i sklokeramické 

sporáky, odšťavňovač je z odolného plastu.

Šťávu z ovoce přímo do džbánu!

Džbán
TEO, 2,5 l, s odšťavňovačem

kód 646610 

399,-

kód 646611 

99,-

„Sedí“ přesně do dveří lednice, pod víčkem uchová litr mléka, džusu 

nebo jiného nápoje. Nádoba džbánu je vyrobena ze žáruvzdorného 

skla, kromě postávání v chladu proto sympatický džbánek zvládne 

i ohřev na plynovém, elektrickém nebo sklokeramickém sporáku, 

třeba při ohřívání mléka na ranní kakao.

Do dveří lednice!

Džbán do lednice
TEO, 1,0 l

kód 646616 

249,-

Příprava
ledových nápojů

Příprava
horkých nápojů

Sedne přesně do dveří lednice!

Odšťavňujte rovnou do džbánu!

Vyberte si barvu:

Vyberte si barvu: Vyberte si barvu:

Vhodný pro džbány TEO kód 646626, 646628

a pro džbán na pivo myDRINK kód 308810.

12 / 13



-
Karafa

VERA, 1,0 l

S víčkem, které lze snadno otevřít a současně 

ochrání nápoj před hmyzem i nechtěnými 

pachy v lednici. Sklo je dostatečně odolné 

a silné, kostky ledu sypejte přímo do karafy.

kód 306018

199,-

Vyberte si
barvu víčka:

Odšťavňovač na citrusové plody
PRESTO

Čerstvou šťávu z pomerančů, citronů a limetek připravíte 

snadno a rychle i bez složitých odšťavňovacích přístrojů. 

Vezměte půlku citrusového plodu do dlaně, krouživým 

pohybem odšťavňujte a lahodnou šťávu plnou vitamínů 

nechejte stékat přímo do sklenice, hrníčku s čajem, 

salátové mísy či na talíř. Po použití stačí opláchnout.

 kód 420621

129,-

kód 420713

229,-

Univerzální šejkr
PRESTO, 500 ml

S univerzálním šejkrem o objemu 500 ml, který je vybaven speciálním mixovacím 

sítkem, připravíte dresinky, ovocné a mléčné koktejly i nadýchanou pěnu do kávy 

překvapivě snadno a rychle, bez použití a otravného čištění elektrického šlehače. 

V balení je i sedm originálních receptů na dresinky a nápoje.

Unikátním logem, symbolem nejprestižnější, 
nejuznávanější a nejstarší designové soutěže 
v USA GOOD DESIGN™, se pyšní univerzální 
šejkr PRESTO 500 ml, který navrhl MgA. František 
Fiala. Cenu GOOD DESIGN™ každoročně uděluje 
Muzeum architektury a designu Athenaeum 
v Chicagu ve spolupráci s Evropským centrem pro 
architekturu, umění a design a to již od roku 1950.

7 originálních 
receptů

7 o7
recep

František Fiala
designér

„Když si chci připravit dresink na salát, mléčný koktejl 
nebo nadýchanou pěnu do kávy, sáhnu po „svém“ šejkru. 
Univerzálním šejkrem PRESTO totiž vytvořím během chvilky 
vše, k čemu jsem dřív musel použít ruční šlehač (a pak jej 
rozložit, umýt…). Díky speciálnímu mixovacímu sítku stačí 
šejkrem PRESTO několikrát potřepat a je to! Fakt neznám 
nic lepšího a s klidem jej mohu doporučit i pro přípravu 
proteinových nápojů ve fi tku. Jo, jděte do něj “

Speciální 
mixovací 
sítko



14 originálních 
receptů

ních
ptů

Do sklenice nalijte první vrstvu a pomocí nálevky vytvořte další vrstvy.

kód 308852 

169,-

Barevně sladěno
s víčky na 
sklenice FAME.

Slámky
myDRINK, dlouhé kolínko, 40 ks

Hrajte si a tvarujte! Brčka v pastelových letních 

barvách s extra dlouhým kolínkem vás budou bavit. 

V balení 40 ks, délka slámky 26 cm.

Sklenice
FAME

Silnostěnné, velmi odolné a přitom elegantní. Nadčasové sklenice z odolného 

čirého skla můžete bez obav z případných škrábanců mýt v myčce nádobí.

Křišťálově průzračné a odolné!

Víčka na sklenice
FAME, 2 ks

Sklenice FAME se slušivým 

silikonovým víčkem ochrání 

váš nápoj před nezvanými 

hosty. Otvor ve víčku je 

vhodný pro slámky myDRINK 

i jiná brčka, víčka jsou 

barevně sladěna se slámkami 

s dlouhým kolínkem myDRINK.

Váš nápoj v bezpečí!

kód 308856

34,-

dkód 3060544

999 ,--

kódkód 306050306050

280 ml 2 39,-
kód 3060552

400 ml 00 l 4949,-

Vyberte si barevnou 
kombinaci:

nebo+ +

David Veleba
designér

„Pestrobarevné vrstvené koktejly by neměly chybět 
na žádné párty! Ale vytvořit takový nápoj – pokud 
chybí „grif“ – je téměř nemožné a vyžaduje spoustu 
trpělivosti, pokusů a omylů… Abyste si mohli 
připravit vrstvené koktejly bez problémů sami, 
vymyslel jsem nálevku s plovákem – s ní vytvoříte 
hravě a s lehkostí profíka ty nejúžasnější vrstvené 
nápoje, třeba nealkoholické pro vaše ratolesti .“

Nálevka na vrstvené koktejly
myDRINK

TESCOMA Pool, Junior, Point, Travel pass nebo třeba klasický Semafor. Všechny tyto nealkoholické 

i alkoholické vícebarevné nápoje vytvoříte snadno nálevkou na vrstvené koktejly myDRINK – nápoje stékají 

do sklenice pomalu, plynule a proto zůstávají odděleny ve vrstvách. Včetně 14 receptů na efektní drinky!

„Šik“ koktejly pro děti i dospělé!

Jak na to:

a
c

s
a
c



Koktejlová 
míchátka
myDRINK, 6 ks

Promíchat, netřepat! 

6 barev a 6 různých 

rukojetí tak, aby každý 

poznal svůj drink. 

Hlavička s jemnými 

drážkami rozdrtí lístky 

máty i ledovou tříšť. 

Míchátka jsou určena 

pro opakované použití 

a vydrží s vámi celé léto.

kód 308840

89,-

Koktejlová lžíce
myDRINK, 3 ks

Buďte hraví! Koktejlovou lžíci

vložte do sklenice, uchopte za „praporek“ a otáčením 

volného konce nápoj promíchejte. Báječná novinka

pro letní lelkování s chladivými drinky.

Hravá lžíce!

GinTonic lžíce
myDRINK, 2 ks

Milujete gin s tonikem? 

Pro opravdu stylovou 

přípravu osvěžujícího 

drinku jsme vytvořili 

unikátní vychytávku! Malý 

trychtýř usnadní pomalé 

a postupné nalévání ginu 

i toniku do sklenice, které 

je podle milovníků tohoto 

nápoje jediné správné. 

A spirála dlouhé lžíce 

zabrání vyprchání bublinek 

toniku při klouzání do skla. 

Bez trychtýře použijte jako 

klasickou koktejlovou lžíci.

Čas na změnu, 007!

Pomalu nalijte gin pak tonik a zlehka promíchejte.

Jak připravit ten nejlepší GinTonic?

Chladicí taška
myDRINK

Chladicí taška myDRINK je v horkém létě neocenitelná – 

nechte do ní vklouznout vychlazenou colu, minerálku, džus 

nebo bílé či růžové víno a vychutnejte si jejich chladivou 

svěžest mnohem déle!

Nápoje zůstanou vychlazené!

kód 308846 

199,-

Vyberte si barvu:

Před použitím vložte 
na cca 8 hodin

do lednice.

Značky na sklenice
myDRINK, 12 ks, ocean

Vybranou silikonovou značku přitiskněte 

přísavkou na povrch sklenice. Tahle sklenice 

je totiž vaše a nikdo jiný z ní nebude pít !

12 tvarů v každém balení:

 kód 308820 

149,-
 189,-

akční 
cena

super
akční 
cena

 kód 308841 

39,-
 89,-

 kód 308842 

39,-
 89,-

super
akční 
cena



Tvořítka naplňte vložte do mrazničky
na cca 12 hodin

a otevřete. Dobrou chuť!

Domácí zmrzlina „frčí“ a to hned z několika důvodů. Udělá radost, osvěží a hlavně – je vyrobena 
jen z těch surovin, pro které se sami rozhodnete! Nabídněte dětem zmrzlinu plnou ovoce 
a tvarohu, kterou snadno vyrobíte kdykoli a kdekoli. Příprava domácích nanuků, ledových lízátek 
a nově i zmrzlinových sendvičů je totiž hračka – každé balení obsahuje báječné a snadné recepty.

Léto? Čas na domácí zmrzlinu!

Tvořítka na zmrzlinu
BAMBINI, fi gurky, 6 ks

I vy nyní můžete snadno vyrobit šest domácích originálně tvarovaných nanuků a proměnit sněhuláka, tučňáka i medvídka v tu 

nejbáječnější domácí zmrzlinu! Tvořítka jsou umístěna do praktického stojánku, který usnadní plnění i tuhnutí dobroty v mrazničce. 

Součástí balení je šest originálních receptů pro přípravu ovocné a smetanové zmrzliny i ovocných dření, pochopitelně bez „éček“!

Nanuky, které se líbí!

6  originálních 
receptů

66

 kód 668224 

199,-
 299,-

akční 
cena
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 kód 668234

199,-

Tvořítka na zmrzlinové sendviče
BAMBINI, 3 ks

Sušenka, zmrzlina, sušenka. Oplatek, zmrzlina, oplatek. Prostě zmrzlinový 

sendvič, který „potěší oko“ a osvěží chuťové buňky! Souprava obsahuje tři 

tvořítka ve tvaru květinky, srdíčka a kolečka.

Příprava je hračka, výsledek oslní!

 kód 668230

199,-

Vykrojte sušenku naplňte zmrzlinou 
a zarovnejte

vykrojte další 
sušenku

a vytlačte z tvořítka.

8 originálních 
receptů

Pestrobarevná silikonová tvořítka 

na ledová lízátka potěší malé 

i velké milovníky zmrzliny! Ideální 

pro domácí přípravu mražených 

ovocných dření, sorbetů 

a tvarohových lízátek, přesně 

podle chutí vašich mlsounů 

a samozřejmě bez konzervantů. 

Včetně osmi originálních receptů.

Tvořítka
na zmrzlinová lízátka
BAMBINI, 3 ks

ch 
tů



OK

Tvořítko na zmrzlinovou polevu
BAMBINI

Nanuky v čokoládě už nemusíte kupovat, s vychytaným 

tvořítkem na zmrzlinovou polevu si je připravíte sami! 

Čokoládu na vaření nebo cukrářskou polevu vložte do 

silikonového tvořítka a rozpusťte v mikrovlnce nebo 

vodní lázni. Pak do rozpuštěné polevy ponořte nanuk 

a výsledkem budete nadšeni! Pokud chcete polevu 

„vylepšit“, vmíchejte do ní drcené oříšky, mandle nebo 

kousky kandovaného ovoce.

Nanuk s křupavou čokoládou
připravený doma? Konečně to jde!Vyberte si barvu:

1. Naplňte tvořítko kousky čokolády. 2.  Rozpusťte polevu 
v mikrovlnné troubě.

3.  Nanuk vyjměte 
z mrazničky, ponořte ho 
do rozpuštěné čokolády, 
vytáhněte a ve svislé 
poloze nechte čokoládu 
krátce ztuhnout.

 kód 668226 

149,-
 199,-

akční 
cena

Darja Smetanová
designérka

„Lžíce na „kopečkovou“ zmrzlinu byla mou poslední prací před mateřskou „dovolenou“ (…dámy, vždyť víte proč ty uvozovky…). 
I když design miluji, mateřství mne naprosto pohltilo. Ale přesto mám už nyní v hlavě spoustu dalších nápadů a těším se na návrat 
do design týmu ve společnosti TESCOMA. Ostatně, mám teď výtečného pomocníka, malého Edu, který mi zdatně pomáhá a je tím 
nejvěrnějším a nejinspirativnějším zákazníkem a spoludesignérem v jednom. My rozhodně volíme BAMBINI!“

Lžíce na zmrzlinu
BAMBINI

Speciálně tvarovaná lžíce pro snadné nabrání 

zmrzliny z „vaničky“ a její mlsání. Ochranný květ nad 

rukojetí brání stékání rozpuštěné dobroty po rukou 

a umožňuje lžíci i se zmrzlinou odložit, když má malý 

neposeda právě něco důležitějšího na práci. Rukojeť 

má ideální tvar pro dětskou dlaň.

Jůůů, kopečková!

Vyberte si barvu:

Lžíci i se zmrzlinou mohou děti na chvíli odložit.

Jak na to:

 kód 668216 

69,-
 99,-

akční 
cena
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BAMBINI, vše úžasné pro vaše děti!
Nerezová termoska pro nejmenší, praktické cestovní sady plastových příborů, misek nebo 
ohebné silikonové lžičky. Pokud hledáte pro své malé jedlíky dokonalé vybavení nejen na 
cesty, s jistotou a klidem sáhněte po špičkové řadě výrobků s logem TESCOMA BAMBINI!

dlouhodobě 
udrží nápoje 

horké 
i studené

Dětská termoska s brčkem
BAMBINI 300 ml, nerez

Nerezová vakuová termoska s vynikajícími termoizolačními 

vlastnostmi uchová dětské nápoje dlouho teplé nebo 

vychlazené a navíc má všechna plus nezbytná pro dětské 

láhve – umožňuje pohodlné pití pružným silikonovým 

brčkem, díky silikonovému těsnění při přenášení

neteče a při běžném použití je nerozbitná.

Konečně opravdová termoska 
pro děti!

Pružné
silikonovéé brčko

Uzávěr

Odnímateelná 
rukojeť

Vakuum
Příslušenství 
k dětské láhvi 
s brčkem
BAMBINI 300 ml

Dvě náhradní brčka z pružného 

silikonu a štěteček na čištění 

brček, vhodné pro dětskou 

termosku i láhev

BAMBINI 300 ml.

nerez 18/10

 kód 668174

79,-

 kód 668178

499,-

3303 0 mllmm

0000000000000000000000 0 00 0 0 0000 0 mmmmmmmlmlmlmlmlmmm3333333333330303030300003300330330000

Uzavřená
dokonale těsní!

Silikonové 
brčko

Těsnicí 
uzávěr

Silikonové 
těsnění

Odnímatelná 
klipsa pro 
zavěšení

Ergonomická 
láhev

Dětská láhev 
s brčkem
BAMBINI, 300 ml

Praktická dětská láhev 

s měkkým silikonovým 

brčkem, které je šetrné 

k dětským dásním a zoubkům. 

Pružné brčko se po použití 

snadno schová pod víčko, 

nepřekáží a zůstává vždy 

čisté. Díky silikonovému 

těsnění uzavřená láhev 

dokonale těsní a nevytéká 

do tašky či kočárku. 

V atraktivních barvách, 

s plastovou karabinkou 

pro zavěšení, vhodná pro 

neposedy od 12 měsíců.

kód 668172

129,-
169,-

akční 
cena

Vyberte si barvu:

Vyberte si barvu:

Vhodné pro kód 668178 a 668172.



+

Cestovní miska se lžičkou
BAMBINI, v termobrašně

Nerozbitná plastová miska s dobře těsnicím víčkem a hygienicky uloženou lžičkou 

jsou spolu s termobrašnou nenahraditelné při kratších procházkách i delších výletech. 

Termobrašna je opatřena účinnou termoizolační vložkou, dětské pokrmy zůstanou 

mnohem déle teplé nebo studené, kvalitní zip je samozřejmostí.

 kód 668142

299,-

Vyberte si barvu:

Cestovní lžičky
BAMBINI, 3 ks

Chystáte se na první delší výlet? Trojici nejpoužívanějších 

lžiček – krátkou, dlouhou a širokou – jsme uložili do 

praktického cestovního pouzdra. Lžičky jsou uložené odděleně 

a můžete je používat postupně, navzájem se neušpiní.

Cestovní příbor malý
BAMBINI, 3 ks

Plastový příbor pro nejmenší uložený 

v praktickém cestovním pouzdře.

Cestovní příbor
BAMBINI, 3 ks

Příbor pro malé velké jedlíky uložený 

v praktickém cestovním pouzdře.

Použitá lžička 
neušpiní čistou!

Vyberte si barevnou 
kombinaci lžiček:

pro holky

pro kluky

Vyberte si barvu: Vyberte si barvu:

18 cm 18 cm

15 cm

14 cm

Dětská lžička 
silikonová
BAMBINI

Šetrná k dětským ústům, 

nakrmí bezpečně i opravdové 

neposedy. Pružný silikon 

a optimální tvar pro krmení 

i těch nejmenších neposedů.

Vyberte si barvu:

Šetrná
k dětským ústům!

 kód 668078 

99,-
 149,-

super
akční 
cena

 kód 668072 

109,-
 139,-

akční 
cena  kód 668073 

86,-
 109,-

akční 
cena

 kód 668074 

99,-
 129,-

akční 
cena
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Vyberte si barvu:

Naběračka
SPACE TONE

Lžíce
SPACE TONE

Lžíce cedník
SPACE TONE

Naběračka 
na špagety
SPACE TONE

Obracečka
s otvory
SPACE TONE

Obracečka
na omelety
SPACE TONE

Lžíce na rýži
SPACE TONE

 kód 638052 

79,-

 kód 638053 

79,-

 kód 638051 

149,-

 kód 638054 

79,-

 kód 638055 

79,-

 kód 638056 

79,-

Lopatka
na lasagne
SPACE TONE

Vařečka 
kulatá
SPACE TONE

Pěnovačka
SPACE TONE

Šlehací metla
SPACE TONE

Kleště 
pinzeta
SPACE TONE

 kód 638057 

79,-

 kód 638062 

79,-

 kód 638058 

79,-

 kód 638059 

79,-

 kód 638060 

109,-

 kód 638061 

79,-

Ideální k cezení 

těstovin nebo zeleniny 

přímo v hrnci s vroucí 

vodou i k nabírání 

smažených pokrmů – 

olej proteče cedicími 

otvory zpět do pánve.

Kuchyňské nářadí pro nádobí s nepřilnavým 
povlakem, jehož povrch nepoškodí ani 
při intenzivním používání. Se zvýšenou 

tepelnou odolností do 210 stupňů Celsia.

Svěží barvy 
do každé 
kuchyně



18 cm

Už jsou vyčištěné a natěšené, stejně jako vy? Ano, všem grilům právě teď začíná sezóna a my u toho 

nesmíme chybět! Jedině u nás si můžete vybrat grilovací jehly, které nepálí, multifunkční pinzetu na všechny 

druhy a velikosti grilovaných pochoutek nebo třeba dávkovací láhve s výměnnými tryskami na ochucování 

i zdobení. My grilování milujeme a vy?

S TESCOMOU na gril!

kód 420376 

199,-

24 velmi ostrých nerezových čepelí naruší

vnitřní strukturu vláken syrového masa, maso je

po grilování, smažení či pečení výrazně šťavnatější a křehčí!

Kdo neochutnal, neuvěří!

Tenderizer na maso
PRESTO

Shrnutí špízu z jehly je 
díky silikonové manžetě 
bezpečné a hygienické.

Grilovací jehla
PRESTO TONE, 3 ks

Chytrá grilovací jehla! Celonerezová, se silikonovou rukojetí a speciální silikonovou 

manžetou, která vám umožní shrnout horký špíz z horké jehly bezpečně a hygienicky. 

Ideální pro přípravu a stylové podávání malých ražniči i velkých špízů.

Vaše prsty v bezpečí!

Dvojitá grilovací jehla
PRESTO TONE, 2 ks

Kuchyňská 
pinzeta malá
PRESTO

Celonerezová malá a šikovná 

pinzeta pro hygienickou přípravu 

jednohubek, chlebíčků, dekorování 

obložených mís, talířů i servírování 

oliv, plátků sýra, krevet apod.

 kód 420519 

99,-

Kuchyňská pinzeta
PRESTO

Jednu z nejoblíbenějších 

pomůcek profesionálních 

kuchařů a milovníků vaření 

použijete všude tam, kam 

vaše prsty nemohou. 

Vyrobeno z prvotřídní 

nerezavějící oceli.

 kód 420520 

149,-

30 cm

 kód 420578 

109,-
 149,-

akční 
cena

20 cm

 kód 420581 

159,-
 209,-

akční 
cena

30 cm

25 cm, kód 420579, akční cena 119 Kč  159,-

30 cm, kód 420580, akční cena 129 Kč  169,-
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x = připravovat maso tímto způsobem nedoporučujeme

-

Hmoždíř
PRESIDENT

Mimořádně masivní žulový hmoždíř je 

nezbytný při přípravě tradičního pesta, 

čerstvě drceného perníkového koření, 

bylinek či dochucovacích směsí.

Pravá žula!

Lis na česnek
PRESIDENT, s čistítkem

Masivní lis na česnek vytvoří za okamžik dokonalou

česnekovou drť, šikovným dvojdílným čistítkem můžete česnek 

stírat z lisovacích otvorů během lisování a dokonale vyčistit po 

lisování. Po použití čistítko jednoduše uložte do rukojeti lisu.

Lisování česneku jsme dovedli k dokonalosti!

a je skladné!

stírá česnek při lisování!

Čistítko

vyčistí lis
po použití!

kód 639070 

599,-

Vidlička s teploměrem
PRESIDENT

Potřebujete ověřit teplotu uvnitř masa? Chcete 

si být jisti, že je dostatečně propečené a zdraví 

škodlivé bakterie byly zničeny? Použijte vidličku 

PRESIDENT! Vidlička s tepelnými čidly 

na hrotech je opatřena velkým, dobře čitelným 

displejem a zvukovou signalizací – po zapíchnutí 

do pečínky budete vědět, zda můžete servírovat 

nebo ještě chvíli dopékat.

Kouzelná vidlička!

Vysouvací 
háček pro 
zavěšení

Po dosažení 
nastavené teploty 
se ozve zvukový 
signál.

Teploty pro optimální propečení masa:

 málo středně dobře
 propečené propečené propečené

Hovězí, telecí 63 °C 71 °C 77 °C

Skopové 63 °C 71 °C 77 °C

Vepřové × 71 °C 77 °C

Kuře a krůta × × 82 °C

Kachna a husa × × 74 °C

Tuňák a losos vysoký steak × 60 °C 70 °C

Party vidličky
PRESTO, 12 ks

Tucet nerezových vidliček 

s plastovou rukojetí v šesti různých 

barvách a tvarech pro pohodlné 

napichování oliv, kousků sýra, 

šunky, ovoce a chuťovek.

kód 420717 

169,-

 kód 638633 

299,-
 399,-

akční 
cena

 kód 638793 

459,-
 599,-

akční 
cena



1 2 3

ø 1 mm

ø 5 mm

ø 3 mm

37 cm

 kód 420728

250 ml 169,-

 kód 420729

500 ml 199,-

Dávkovací láhev
PRESTO, 4 trysky

Praktická dávkovací láhev o objemu 250 nebo 500 ml se čtyřmi 

výměnnými tryskami podle typu náplně a způsobu použití. Láhev 

skladujte dnem vzhůru – bude vždy připravena k okamžitému 

použití. Už žádné setřepávání a čekání na dresink nebo kečup.

Čtyři trysky, žádné risky!

Snadné uzavírání, láhev je vždy připravena k okamžitému použití.

Multifunkční grilovací pinzeta
PRESTO

S extra dlouhou nerezovou pinzetou se třemi páry žáruvzdorných nylonových zakončení s jistotou 

obrátíte malé měkké rajčátko, křehké fi lé z lososa i poctivý půlkilový steak. Vynikající i pro kontaktní 

grily s nepřilnavým povlakem, jejichž povrch nepoškodí. S praktickým kroužkem pro uložení 

nylonových zakončení.

Skvělá pro grilování všech druhů masa i zeleniny!

Na zeleninu

křehké rybí maso

klobásy všech velikostí

Výměna nylonových 
zakončení je snadná!

Praktická spona pro uložení 
nylonových zakončení.

i pořádné steaky!

roztírací 
štěteček

Láhev dodáváme se 4 tryskami:

 kód 420517 

199,-
 399,-

super
akční 
cena
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Tvořítko na hamburgery
PRESTO

Naplnit, upěchovat, zarovnat a vyklopit. Hamburgery budou 

vždy jeden jako druhý, stejně velké, stejně propečené a stejně 

šťavnaté. Dobrý tip: uprostřed hamburgeru udělejte před 

grilováním malý důlek, hamburger se při přípravě nenafoukne.

Chytré tvořítko na „hambáče“!

Skvělý domácí hamburger můžete 
připravit na pánvi i na grilu.

V krabičce pro 
pohodlné skladování.

kód 420585 

109,-
Úchytka na víno
myDRINK, 6 ks

Úchytku upevněte na okraj kteréhokoli kulatého 

dezertního talíře TESCOMA, do otvoru zasuňte sklenici 

s vínem a celý večer se bavte a gestikulujte dle libosti, 

máte totiž volné ruce .

Dobroty a víno jen v jedné ruce!

kód 308867

199,-

kód 906160

499,-

kód 308868

249249,-,

Nákupní košík skládací
SHOP!, barevný mix

Čtyři letní barvy, nosnost 20 kg, objem 23 l a nízká 

hmotnost díky odolnému aluminiovému rámu. O bezpečné 

uložení peněženky se postará vnitřní kapsa se zipem, 

o klíče praktická karabina. Po použití košíky snadno složíte 

tak, že nezaberou téměř žádné místo.

Košíky SHOP! jsou praktické,
skládací a „in“.

Vyberte si barvu:

Miska na dipy
myDRINK, 6 ks

Sada šesti různobarevných plastových misek, které jednoduše nasunete 

na okraj kteréhokoli kulatého dezertního talíře TESCOMA. Misky naplňte 

oblíbeným dresinkem, dipem nebo třeba guacamole a mlsejte.

Pro všechny kulaté dezertní talíře TESCOMA!



Nuda na talíři? To neznáme!

  kód 422212

 Čtverce/3 ks 199,-

  kód 422210

 Kolečka/3 ks 199,-

Tatarák
z hovězího masa

Hovězí maso umelte nebo naškrábejte.

První vrstva: mleté hovězí maso

Druhá vrstva: najemno sekaná jarní cibulka a kapary

Třetí vrstva: mleté hovězí maso

Dekorace: vaječný žloutek

Tatarák přelijte osolenou směsí 

olivového oleje, koňaku, tabasca, 

worchesteru a hořčice, před 

konzumací jej důkladně promíchejte.

Omeleta se špenátem
Připravte vaječnou omeletu a listový

špenát dušený na másle ochucený česnekem, 

cibulkou apod. Pomocí tvořítka vykrojte z omelety 

čtverce pro jednotlivé vrstvy.

Střídání vrstev: vaječná

omeleta a špenát

Dekorace: spařená oloupaná 

rajčata s bazalkou

Kolečka / Čtverce / Obdélníky / Trojúhelníky / Srdce / Květiny

Formičku naplňte jednotlivými vrstvami a upěchujte.

Pěchovadlo 
lze rozložit 
na potřebnou 
velikost!

Formičky na tvarování pokrmů
PRESTO FOODSTYLE

Tvarujte, jak chcete a co chcete! Rýži, kuskus, 

mleté maso, moučníky, omelety nebo třeba želé 

do šesti různých tvarů a až tří různých velikostí. 

Každá tvarovací souprava obsahuje dvě nebo tři 

formičky se stupnicí pro rovnoměrné vrstvení, 

univerzální pěchovadlo a víčko pro úsporné 

skladování. Balení včetně receptů!

18 originálních 
receptů

h
ů

Pavel Šnajdr
šéfkuchař společnosti TESCOMA

„Dlouhá léta jsem pracoval ve špičkových restauracích, kde jsem vždy kladl důraz nejen na chuť a kvalitní suroviny, ale i na prezentaci podávaných 
jídel. Přílohy, saláty, ale i hlavní chody totiž nemusí vypadat jako „nevzhledné hromádky", ale mohou být malým uměleckým dílem. Něco takového chce 
samozřejmě cvik… Abyste i vy mohli doma bez dlouhého a složitého učení servírovat parádní pokrmy jako ve špičkových restauracích, vyvinuli jsme 
pro vás s našimi designéry formičky PRESTO FOODSTYLE. S těmi se bez námahy stanete „vyhlášeným šéfkuchařem" i vy, přinejmenším ve vaší rodině 
a kruhu přátel . A s recepty jsem si tentokrát opravdu vyhrál tak, aby byly efektní, jednoduché na přípravu a samozřejmě chutnaly co nejlépe.“
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  kód 422216

 Trojúhelníky/3 ks 199,-

  kód 422218

 Srdce/2 ks 169,-

  kód 422214

 Obdélníky/3 ks 199,-

  kód 422220

 Květiny/2 ks 169,-

Jahodový cheesecake
Piškoty důkladně podrťte

a smíchejte se změklým máslem.

První vrstva: piškoty s máslem

Druhá vrstva: mascarpone

s půlenými jahodami

Třetí vrstva: jahodové želé

Před sejmutím formičky nechejte jahodové 

želé ztuhnout ve formičce v lednici.

Divoká rýže
s rajčaty a paprikou

Uvařte divokou rýží, rajčata spařte, oloupejte a nasekejte najemno, 

papriku nasekejte na kostičky a orestujte na oleji s bylinkami.

První vrstva: divoká rýže

Druhá vrstva: rajčata

Třetí vrstva: divoká rýže

Čtvrtá vrstva: restovaná paprika

Šťouchané
brambory s bylinkami

Šťouchané brambory smíchejte s nasekanou 

petrželí, pažitkou a olivovým olejem.

První vrstva: šťouchané

brambory s bylinkami

Dekorace: pažitka

Kuskus
s restovanou zeleninou

Uvařený kuskus smíchejte se spařenými oloupanými 

nadrobno krájenými rajčaty a kousky opečené

mrkve s cuketou.

První vrstva: kuskus s restovanou zeleninou

Dekorace: plátky opečené

mrkve a cukety



OK

OK

Na zdraví!
Jedna nebo dvě skleničky vína denně vašemu zdraví určitě neuškodí, ba naopak. Pravidelná 

a umírněná konzumace vína navíc snižuje riziko srdečních onemocnění, prospívá krevnímu 

oběhu a má celou řadu dalších pozitivních účinků. Dost argumentů pro to, abyste si víno oblíbili. 

Cestu k vínu vám pomohou najít stylové novinky v luxusní řadě UNO VINO. Na zdraví!

Otvírák
UNO VINO

Klasika v luxusním provedení! 

Snadno si poradí se všemi typy 

vinných lahví včetně kalifornských 

se širokým krajem, s lehkostí 

zvládne i archivní vína s dlouhými 

korky. Opatřeno otvírákem 

na korunkové uzávěry.

Otvírák pákový
UNO VINO

Pro opravdové milovníky vína! Luxusní 

pákový otvírák s lehkostí otevře všechny typy 

vinných lahví včetně kalifornských se širokým 

okrajem, hravě zvládne i luxusní a archivní 

vína s dlouhými korky. Spirála je opatřena 

antiadhezním povlakem pro co nejsnazší 

průnik spirály zátkou a ochranným pouzdrem 

pro bezpečné skladování.

Spirála s ochranným 
pouzdrem pro 
bezpečné skladování

Otevře všechny 
typy lahví včetně 
kalifornských

Otevře všechny 
typy lahví včetně 
kalifornských

Korek snadno 
sejmete ze spirály 

opačným otáčením 
otvíráku.

 kód 695410 

559,-
 699,-

akční 
cena

 kód 695412 

279,-
 349,-

akční 
cena
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Provzdušní červené i bílé víno, nalévá bez ukápnutí!

Nálevka pružná
UNO VINO, 4 ks

Srolujte, vložte do hrdla láhve 

a víno nalévejte bez kapání na 

ubrus! Pro opakované použití.

Teploměr na víno
UNO VINO

Víno dokonale 

vychutnáte, jen pokud 

má správnou teplotu! 

Tu zjistíte ještě před 

otevřením láhve externím 

teploměrem. Správné 

teploty pro všechny 

druhy vín jsou uvedeny 

přímo na teploměru 

i na obale výrobku.

kód 695444

139,-

kód 695464

299,-

kód 695440

89,-

Provzdušňovač
UNO VINO

Rychle a účinně provzdušní červené a bílé víno při nalévání do sklenic, 

víno získá plně rozvinutou vůni i chuť okamžitě, bez zdlouhavého čekání či 

dekantování. Červený ventil je ideální pro intenzivní provzdušnění červených 

vín, zelený ventil pro jemné provzdušnění bílých vín a šedý ventil poslouží 

jako nálevka pro vína růžová, která provzdušnění nevyžadují.

Dopřejte si plnou chuť i vůni vína bez čekání!

Abyste si víno dokonale 
vychutnali, vychlaďte je 

na tuto teplotu:

5

7

10

12

15

18

šumivé

mladé bílé

růžové
plné bílé

mladé 
červené

zralé 
červené

Utěrka na sklenice
UNO VINO 50×50 cm

Vinné sklenice a nápojové sklo si zaslouží 

zvláštní péči nejen kvůli návštěvám! 

Dokonalý lesk umytým sklenicím dodá 

mimořádně savá utěrka ze speciálního 

mikrovlákna UNO VINO. Už žádné úmorné 

leštění, šmouhy, žádné stopy po schnoucí 

vodě a žádné chloupky z klasické utěrky.

Jen lesk!

50×50 cm

kód 695480

99,-

Další „deci“ úspěchů! Unikátním logem, symbolem nejprestižnější, nejuznávanější 
a nejstarší designové soutěže GOOD DESIGN™, se pyšní i originální provzdušňovač UNO 

VINO, jehož autorem je MgA. Ladislav Škoda, šéfdesignér značky TESCOMA. Počátkem 
letošního jara byl provzdušňovač UNO VINO oceněn taktéž prestižní cenou Red Dot 

Award, kterou od roku 1955 uděluje centrum Nordrhein Westfalen v Essenu. Cenu GOOD 
DESIGN™ každoročně uděluje Muzeum architektury a designu Athenaeum v Chicagu 

ve spolupráci s Evropským centrem pro architekturu, umění a design a to již od roku 1950.



kód 695454

129,-

kód 695428

129,-

kód 695470

349,-

kód 695432

89,-

Uzávěr na šampaňské
UNO VINO

Milujete bublinky? Uzávěr nasazený na láhvi 

uchová bublinky v šampaňském či šumivém 

vínu i po otevření a nápoj zůstane svěží po celou 

dobu konzumace.

Odkapávací kroužek
UNO VINO

Už ani kapku! Zamezte nežádoucímu stékání 

vína po láhvi a ubruse elegantním kroužkem, který 

jednoduše nasadíte na hrdlo láhve jako prstýnek.

Chladicí návlek
UNO VINO, univerzální

Vychlazeno! Potřebujete rychle vychladit na správnou teplotu bílé, 

růžové nebo šumivé víno? Je vaše červené víno příliš teplé? Snadná 

pomoc – na láhev s vínem nasaďte předem vychlazený návlek, nechejte 

působit potřebnou dobu a servírujte, jakmile bude mít víno správnou 

teplotu. Návlek je univerzální, vhodný pro všechny běžné typy vinných 

lahví i lahví šampaňského typu.

Party kroužek
UNO VINO

Zabraňte faux pas! Napít se vína z cizí skleničky může být 

docela pěkný trapas. Navlékněte proto na stopku své vinné 

sklenice jeden ze 12 výrazně barevných party kroužků a bavte 

se bez obav, stačí si pamatovat „svou“ barvu.

Zátka na láhve
UNO VINO

Uchová zážitky! I nespotřebovanému vínu 

zůstane jeho chuť a svěžest, pokud láhev dobře 

uzavřete zátkou. Kónická zátka UNO VINO je 

opatřena silikonovým těsněním a dokonale 

„sedí“ do všech běžných typů vinných lahví.

kód 695424

89,-
kód 695420

89,-

Ořezávátko fólií
UNO VINO

Než nastoupí otvírák! Pro rychlé a elegantní 

odstranění fólie nasaďte ořezávátko na hrdlo 

láhve a pomalu jím otáčejte.

Vyberte si barvu:

Silikonové 
těsnění
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Trojice chladicích podnosů s poklopem je ideální pro přenášení a servírování dortů, dezertů, 

jednohubek, chlebíčků či ovoce v horkých letních dnech, chladicí díl ukrytý na spodní straně 

podnosu zázračně prodlouží svěžest oblíbených pochoutek! Podnosy lze použít i bez chladicího 

dílu, pouze s poklopem, který pokrmy ochrání před osycháním, obtížným hmyzem či poškozením.

Chlazené dezerty, jednohubky, chlebíčky i ovoce!

Chladicí podnos s poklopem
DELÍCIA

Chladicí podnos 
s poklopem
DELÍCIA, ø 34 cm

Chladicí podnos 
s poklopem
DELÍCIA, 28×28 cm

Chladicí podnos 
s poklopem
DELÍCIA, 36×18 cm

Chladicí díl dejte
na cca 8 hodin do mrazničky vložte na spodní stranu podnosu přikryjte poklopem a uzavřete. Praktická rukojeť usnadní přenášení.

Chladicí díl pro podnosy s poklopem 

DELÍCIA lze zakoupit i samostatně, 

kód 630846, 99 Kč

Chladíme!
Lidské tělo si se žárem letního slunce dokáže poradit, nápojům, dezertům, chlebíčkům, ovoci a zelenině 
však s létem nastávají krušné časy. Díky podnosům s poklopem a chytře umístěným chladicím dílem nebo 
sortimentem termobrašen a tašek COOLBAG však nástrahy horkého léta zvládnete s chladnou hlavou!

Chladicí podnos
s nízkým poklopem
DELÍCIA, ø 34 cm

 kód 630841 

279,-
 349,-

akční 
cena

 kód 630840 

299,-
 399,-

akční 
cena

 kód 630842 

279,-
 349,-

akční 
cena

 kód 630844 

239,-
 299,-

akční 
cena



Chladicí brašna
COOLBAG, pro láhve

Vychlazené nápoje si svou 

ledovou svěžest uchovají 

déle a osvěžení poskytnou 

okamžitě, bez zdlouhavého 

vybalování. Přizpůsobivý 

otvor odkrývá pouze hrdlo, 

zbytek láhve zůstává 

dokonale ukrytý v brašně 

s účinnou termoizolační 

vložkou z aluminiové fólie. 

Ve třech velikostech pro 

všechny běžné velikosti lahví, 

s nastavitelným popruhem.

Termobrašny, termotašky a termokošíky dodáváme v těchto letních barvách:

Na koupaliště, na pláž nebo na výlet 

letos jedině s COOLBAGEM! Proč? 

Ovoce, zelenina, saláty, sladkosti 

i nápoje zůstanou i v horkém létě 

mnohem déle vychlazené.

Vyberte si termobrašnu s jednou nebo 

dvěma dózami, chladicí brašnu pro 

láhve, termotašku nebo termokošík. 

Termobrašny a termotaška jsou 

dodávány s výkonným chladicím dílem, 

který výrazně zvyšuje chladicí účinky, 

chladicí díl si můžete koupit i samostatně 

a chladicí účinky ještě posílit nebo prodloužit.

Dózy v termobrašnách jsou vodotěsné, nevytékají a díky 

dvoudílné vložce můžete do velké dózy uložit dva různé 

pokrmy, například zeleninový salát a dresink.

Vychutnejte si 
chlazené pochoutky 

i v horkém létě!

Termobrašna
s chladicím dílem
COOLBAG, 1 dóza

Letní pochoutky zůstanou vychlazené! 

Brašna s účinnou termoizolační 

vložkou z aluminiové fólie, vodotěsná 

plastová dóza a výkonný chladicí 

díl pro maximální chladicí efekt. 

Nepostradatelná na koupališti, pláži 

i na letních výletech.

vodotěsná dóza

termobrašna

chladicí díl

Výrobek obsahuje:

kód 892320

399,-
499,-

akční 
cena

Osvěžení bez čekání!

pro láhve 0,75 až 1,0 l, kód 892312, akční cena 149 Kč  249,-

pro láhve 1,5 až 2,0 l, kód 892314, akční cena 199 Kč 299,-

kód 892310

99,-
199,-

pro láhve 0,5 l

super
akční 
cena
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Termokošík skládací
COOLBAG

Ovoce, saláty, potraviny i nápoje 

zůstanou déle vychlazené díky účinné 

termoizolační vložce. Aluminiový rám 

dodává košíku pevnost, bezvadně 

drží tvar, přitom je košík lehounký 

a lze jej snadno rozložit i složit. Zipem 

uzavíratelný termokošík ochrání před 

horkem i opravdu velké množství 

potravin, lze jej použít i pro přenášení 

a uchování teplých pokrmů.

Prostorný a skládací!

Termotaška
s chladicím dílem
COOLBAG

Elegantní taška uzavíratelná zipem, s účinnou 

termoizolační vložkou z aluminiové fólie, je ideální 

pro dlouhodobé uchování chlazených nápojů a potravin 

v horkém létě. S výkonným chladicím dílem pro 

prodloužení chladicího účinku.

Na letní nákupy i na pláž!

Chladicí díl
COOLBAG,

s ochranným návlekem

Zvyšuje chladicí účinek 

termobrašen, termotašky 

i termokošíku COOLBAG.

Včetně speciálního ochranného 

návleku proti rosení. Zabírá 

minimum místa s maximálním 

chladicím účinkem!

Termobrašna s chladicím dílem
COOLBAG, 2 dózy

Letní pochoutky zůstanou 

vychlazené! Brašna s účinnou 

termoizolační vložkou 

z aluminiové fólie, vodotěsná 

plastová dóza a výkonný chladicí 

díl pro maximální chladicí efekt. 

Nepostradatelná na koupališti, 

pláži i na letních výletech.

vodotěsná 
dóza

vodotěsná 
dóza

termobrašna

chladicí díl

Výrobek obsahuje:
Výrobek obsahuje:

termotaška

chladicí díl

Snadné rozložení 
a složení

kód 892340

469,-
599,-

akční 
cena

kód 892380

99,-
149,-

akční 
cena

kód 892350

559,-
699,-

akční 
cena

kód 892322

499,-
699,-

akční 
cena

cca 8 hodin



Termoska s hrníčkem
CONSTANT, nerez

Celonerezová dvouplášťová 

termoska s jednodotykovým 

otevíráním a hrníčkem 

pro servírování studených

i horkých nápojů.

Sport termoska 
se sítkem
CONSTANT 0,5 l, nerez

Celonerezová sportovní 

dvouplášťová termoska je 

opatřena chytrým sítkem – 

kostky ledu či kousky ovoce 

zůstanou při pití v termosce. 

Uzávěr je k termosce připevněný 

poutkem tak, aby se během pití 

nikam nezatoulal.

Termoska 
s dávkovacím 
uzávěrem
CONSTANT 1,2 l, nerez

Celonerezová dvouplášťová 

termoska s dávkovacím uzávěrem 

pro pohodlné podávání studených 

i horkých nápojů bez tepelných 

ztrát během nalévání.

mocca 0,3 l, kód 318570, 399 Kč

mocca 0,5 l, kód 318572, 499 Kč

mocca 0,7 l, kód 318574, 549 Kč

mocca 1,0 l, kód 318576, 599 Kč

antracitová 0,3 l, kód 318520, 399 Kč

antracitová 0,5 l, kód 318522, 499 Kč

antracitová 0,7 l, kód 318524, 549 Kč

antracitová 1,0 l, kód 318526, 599 Kč

mocca, kód 318562

antracitová, kód 318512

mocca, kód 318578

antracitová, kód 318528

od 399,-

Sítko zadrží 
vyluhované ovoce, 
bylinky nebo led 
uvnitř termosky.

S dávkovacím 
uzávěrem pro 
nalévání bez 

tepelných ztrát.

S jednodotykovým 
otevíráním.

Termosky nestárnou!
Obliba nerezových termosek stále roste – schopnost dlouho uchovat 

teplotu nápojů a pokrmů náleží právě jim, přitom jsou při běžném 

použití a nošení prakticky nerozbitné. Pro letošní sezónu jsme sortiment 

nerezových termosek CONSTANT rozšířili o několik typů, které potěší 

sportovce i rodiny s dětmi. A navíc jsme je oděli do atraktivní barvy mocca!

799,-

Petr Tesák
designér

„Chtěl jsem vytvořit linii termosek pro každého 
a pro každou příležitost. A právě taková je linie 
CONSTANT – designově ucelená řada luxusních 
termosek z prvotřídní nerezavějící oceli, ze 
kterých si mohou vybrat všichni – profesionální 
i hobby sportovci, polykači kilometrů, ale 
i řidiči, věčně uspěchaní manažeři nebo rodiny 
s dětmi. A přidal jsem novou barvu, ke klasické 
antracitové i lehounkou a trendy mocca.“

499,-



ný 

í 

Sport termoska 
se zámkem
CONSTANT, nerez

Celonerezová sportovní 

termoska s jednodotykovým 

otevíráním je vybavena 

zámkem proti nechtěnému 

otevření při sportování 

či cestování.

Termoska 
na potraviny
CONSTANT 1,0 l, nerez

Celonerezová termoska uchová 

pokrmy horké nebo studené 

po dobu několika hodin. Uvnitř 

nerezové termosky jsou dvě 

vodotěsné plastové misky pro oddělené uložení 

polévek, salátů, omáček nebo příloh. Pokrmy, 

např. zmrzlinu, lze samozřejmě skladovat i přímo 

v termosce bez plastových misek. Termoska je 

při běžném použití nerozbitná a je proto ideální 

na cestování, do kanceláře nebo na piknik.

mocca 0,3 l, kód 318580, 499 Kč

mocca 0,5 l, kód 318581, 549 Kč

antracitová 0,3 l, kód 318530, 499 Kč

antracitová 0,5 l, kód 318531, 549 Kč

mocca, kód 318584

antracitová, kód 318534

mocca, kód 318590

antracitová, kód 318538

499,- 899,-
od 499,-

Rukojeť lze otočit, 
vhodné pro 

praváky i leváky!

Zámek proti 
nechtěnému otevření

Po uvolnění zámku 
lze termosku otevřít 
jediným dotykem.

Termohrnek
CONSTANT 0,4 l, nerez

Celonerezový termohrnek 

CONSTANT s otočnou rukojetí 

pro praváky i leváky a dokonale 

těsnicím uzávěrem je ideálním 

společníkem v kanceláři nebo při 

cestování v autě.

Všechny termosky CONSTANT jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10 s vysokou mírou vakua 

mezi stěnami. Hodnota dosaženého vakua je při výrobě kontrolována pro každou termosku CONSTANT 

zvlášť a proto udrží nápoje i pokrmy horké nebo studené dlouhodobě a spolehlivě!

dlouhodobě 
udrží nápoje 

horké 
i studené

Vakuum

nerez 18/10

Sklápěcí 
rukojeť

Se dvěma 
plastovými miskami 
s vodotěsnými víčky.



Sladké mámení…

Dekorační nářadí
DELÍCIA DECO, 6 ks

Líbí se vám kočičkový dort? Mňau! Všechny detaily, 

ozdobné bordury, cihlový vzor, zdobená komoda, 

čalounění, hravá koťata i myška byly vytvořeny 

s pomocí šikovných dlátek a špachtliček. Šest kusů 

dekoračního nářadí s oboustrannými koncovkami pro 

modelování i těch nejjemnějších detailů je srovnáno 

v praktické krabičce s průhledným víčkem.

Dekorační nářadí
DELÍCIA DECO, 3 ks

Za marcipánovými stuhami 

a mašlemi s ozdobnými lemy nemusí 

stát cukrář „profík“, bohatě stačí 

třídílná souprava cukrářského nářadí. 

S vykrajovacím nožíkem pro vytváření 

fi ligránských detailů a rádly s kolečkem pro 

přerušovaný steh, děrování, zoubkování i vlnky 

zvládnete marcipánové parádičky „levou zadní“.

kód 632912 

249,-

Stojan rozložte a vložte i s dortem ledničky

Pro pohodlné zdobení i porcování

Vyberte si 
barvu:

kód 633110 

399,-

Dekorační nářadí, vykrajovátka s pístem, nepřeberné množství 

silikonových formiček, otočný stojan na dorty nebo zdobička 

na cukrové posypy. Představujeme mimořádně sladkou linii 

výrobků DELÍCIA DECO s více než čtyřmi desítkami položek 

pro hobby cukrářky, cukráře i profíky. Takže – s chutí do toho!

Otočný stojan na dort
DELÍCIA DECO ø 29 cm

Otočný a stabilní stojan využijete nejen při zdobení dortů, ale i při 

spravedlivém dělení upečené pochoutky na 12 klínků. Stojan lze 

navíc snadno oddělit od podstavce a vložit i s dortem do ledničky.

Pro pohodlné zdobení i porcování!

kód 632910 

199,-

Martin Koval
designér

„DELÍCIA DECO byla výzva. Vytvořit 
tak široký a komplexní sortiment pro 
cukráře bylo velmi náročné, protože 
každý produkt této linie je jiný a velmi 
specifi cký. Na tvorbu dekorů jsem přizval 
ke spolupráci kolegy z grafi ckého oddělení, 
na mě „zbylo“ designové a technické řešení 
všech ostatních pomůcek a koordinace 
celého projektu. Výsledkem je do detailu 
propracovaná řada výrobků, ze které si 
jistě vyberou profi  cukráři, hobby cukráři 
i naprostí začátečníci.“

N
a
n

V

ž
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 kód 632930

kvítky, 4 ks 119,-

 kód 632932

sedmikrásky, 4 ks 129,-

 kód 632940

lístky růže, 3 ks 129,-

 kód 632942

lístky břečťan, 3 ks 129,-

 kód 632950

motýlci, 3 ks 159,-

 kód 632934

kopretiny, 3 ks 159,-

Vykrajovátka s pístem
DELÍCIA DECO

Vykrojte, stlačte píst, obtiskněte reliéf a je hotovo! Vytváření marcipánových 

dekorací nebylo nikdy jednodušší – vykrajovátka v šesti různých tvarech vám 

pomohou k dokonalému výsledku, i když zrovna nemáte čas na hraní si s detaily.

Tvarovací formičky
DELÍCIA DECO, 3 ks

Známe tajemství květinových dekorací z marcipánu, které 

vypadají jako živé! Vložte vykrojené marcipánové lístky 

do formičky a počkejte, až se samy vytvarují. Formičky 

ve třech velikostech pro snadné vytvoření realistického 

3D efektu jsou i ideální pomůckou při sušení hotových 

marcipánových dekorací a vytváření složitějších květů.

kód 632990 

99,-
Vyberte si barvu:

Nasaďte růžové kroužky
a rozválejte marcipán
na 1,5 mm

nebo nasaďte žluté kroužky 
a rozválejte na 3 mm.

Bez kroužků funguje jako 
tradiční váleček.

Váleček s nastavitelnou výškou
DELÍCIA DECO

O válečku, který dokáže rozválet marcipán nebo potahovací hmoty přesně na tloušťku 1,5 

nebo 3 milimetry, musí snít každá cukrářka! Zapomeňte na pravítka, nasaďte růžové nebo 

žluté kroužky ze silikonu a válejte. Chcete mít z válečku „klasiku“? I to je samozřejmě možné, 

kroužky jednoduše sejměte a používejte jako tradiční váleček.

Vyberte si barvu:
 kód 632890

18 cm 169,-

 kód 632892

20 cm 199,-

Vyberte si barvu:

Vál silikonový
DELÍCIA DECO, 55×45 cm

Silikonový vál s kuchyňskou deskou doslova splyne 

a neklouže ani při náročném válení nebo vykrajování. 

Speciální povrchová úprava brání lepení marcipánu i těsta a při 

válení vytváří na marcipánových plátech dokonale hladký povrch bez jediné chybičky. Vál je 

potištěn řadou praktických stupnic pro přesné odměřování a krájení. Po použití stačí otřít, 

srolovat a uložit do zásuvky.

kód 632880 

599,-

Skladný!



a „vyloupněte“ 
jemným tlakem 
na dno.

vložte na 
pár minut do 
mrazničky...

Marcipán 
vtlačte do 
formičky...

růžičky

pro holky pro kluky

květinky

srdíčka

mašličky lístky

Silikonové formičky
DELÍCIA DECO, 13×13 cm

Marcipán vtlačte do formičky, vložte na pár minut do mrazničky, 

ozdobu „vyloupněte“ (jde to snadno!) a zdobte a zdobte a zdobte… 

Při tvorbě originálních tvarů mohou vydatně pomáhat i děti.

pro holky, kód 633010, 249 Kč

pro kluky, kód 633012, 249 Kč

mašličky, kód 633024, 249 Kč

květinky, kód 633028, 249 Kč

růžičky, kód 633030, 249 Kč

lístky, kód 633034, 249 Kč

 kód 633020

249,-srdíčka

Dekorační šablony
DELÍCIA DECO, 41×25 cm

Překrásné květinové reliéfy nebo realistické motivy dřeva a kamene – jejich kresbu na 

marcipánu vytvoříte pomocí dekoračních šablon. Jak? Šablonu položte dekorem na připravený 

plát marcipánu, několikrát po ní přejeďte válečkem a kouzlo je hotovo. Ideální také pro přípravu 

netradičních „zlomkových“ dezertů z čokolády prokládaných šlehačkou nebo zmrzlinou.

Šablonu položte 
dekorem na rozválený 
plát marcipánu 
a přejeďte po ní 
válečkem, pak ji 
opatrně nadzvedněte 
a sejměte.

 kód 633080

249,-
kámen, dřevo

4 motivy

 kód 633084

249,-
květiny

4 motivy
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Hladítko
DELÍCIA DECO, dvoudílné

Pro fi nální úpravu pochoutek potahovaných marcipánem nebo 

cukrářskými hmotami slouží dvoudílné hladítko, které vyrovná nerovnosti, 

dokonale dotěsní hmotu na podklad a dohladí „okraje“ moučníků podle 

přání dokulata i dohranata. Větší bílé hladítko použijte pro velké plochy, 

menší barevné dokonale vyhladí členité a menší plochy.

kód 632900 

149,-

Bílým hladítkem 
vyrovnejte nerovnosti 
na velké ploše... rozložte...

a barevným hladítkem 
upravte členité 
a menší plochy.

Vyberte si barvu:

Silikonové formičky
DELÍCIA DECO, 15,5×8 cm; 19,5×8 cm

Chcete připravit dort se jménem? Nebo si dokonce 

troufáte prozradit věk oslavence? Jakákoliv jména i čísla 

nyní jednoduše vytvoříte pomocí číselných a písmenkových 

silikonových formiček a dokonce se můžete rozhodnout 

mezi moderním nebo retro typem písma.

 kód 633046

299,-
bordura

s drahokamy

 kód 633055

289,-
abeceda

retro

 kód 633059

249,-
čísla
retro

 kód 633058

čísla 249,-

 kód 633054

abeceda 289,-

Silikonové
formičky, bordury

DELÍCIA DECO

Slavnostní, narozeninové, svatební nebo dortíky pro 

děti – s bordurou budou ještě krásnější. Bordura 

skvěle vypadá v sytých i pastelových barvách, navíc 

nenápadně schová drobné chybičky nebo přechody 

mezi jednotlivými patry dortu.

bordura s drahokamy

bordura se srdíčky

Bordura

se srdíčky, kód 633040, 299 Kč

s květinkami, kód 633042, 299 Kč

s korálky, kód 633044, 299 Kč

bordura s květin
kami

bordura s korálky



Tvořítka na cake pops
DELÍCIA, 6 tvarů

Letošním sladkým hitem jsou originálně tvarované nepečené pochoutky cake pops. Jejich domácí 

přípravu umožní malý lis a šest formiček ve tvaru kuličky, srdíčka, květiny, hříbku, vajíčka a stromečku. 

Balení obsahuje i praktický podnos pro přípravu a podávání hotových cake pops a 50 plastových tyčinek 

pro opakované použití. Včetně originálních receptů!

Nepečené pochoutky chutnají skvěle!

Tyčinku vložte do těsta

Příprava nepečených pochoutek je snadná:

dejte do lisu vyjmětevylisujte a ozdobte.

50 tyčinek pro 
opakované použití

Lis pro snadné 
tvarování

Podnos
pro přípravu 

a podávání

Balení obsahuje:

6 originálních tvarů

4 originální 
recepty

4

Ukázka zdobení:

kód 630876

469,-
599,-

akční 
cena
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Miska na rozpouštění čokolády
DELÍCIA

Jak rychle rozpustit čokoládu? V mikrovlnné 

troubě! Vysoká miska pro větší a nízká miska 

pro menší množství čokolády, odkapávací 

sítko, pinzeta a víčko pro skladování 

nespotřebované čokolády tvoří unikátní 

soupravu. Namáčení ovoce, oříšků nebo 

lesních plodů v rozpuštěné čokoládě, příprava 

domácích čokoládových bonbónů nebo polevy 

na domácí zmrzlinu je nyní o poznání rychlejší!

Čokoládu rozpouštějte 
v mikrovlnce!

Do čokolády rozpuštěné v mikrovlnné troubě namáčejte ovoce, oříšky, připravte si čokoládové bonbóny nebo polevuk l é t bě áč jt u 
na domácí zmrzlinu.

kód 634556 

499,-

kód 630100 

199,-

Elektronická vážicí lžíce
DELÍCIA

Potřebujete rychle, ale přesně odměřit malé 

množství mouky, cukru, koření nebo třeba másla? 

Zbytečně velké kuchyňské váhy použijte při velkém 

pečení, pro malé množství surovin je 

ideální elektronická vážicí lžíce! Zváží 

až 300 gramů a je dovažovací – 

s možností postupného vážení 

více potravin ve lžíci současně. 

Je maximálně přesná, s rozlišením 

0,1 g (do 100 g) a 0,5 g (do 300 g). 

Včetně 3V lithiové baterie.

Dobře to zvažte !
Přesná na 

desetiny gramu!

Vynikající pro přesné vážení malého množství potravin!

Odpeckovač třešní
DELÍCIA

Unikátní novinka v řadě 

DELÍCIA umožňuje snadné 

a rychlé odpeckování 

čerstvých i kompotovaných 

třešní a višní. Jak na to? 

Třešeň bez stopky vložte 

do odpeckovací komory 

a stisknutím tlačítka 

odpeckujte, pecka zůstane 

v transparentním zásobníku.

Tak to je
teda pecka!

kód 630069 

199,-

Vložte třešeň

a odpeckujte.

Pecky zůstanou 
v zásobníku!



Multifunkční šlehač
DELÍCIA

Univerzální šlehač se třemi 

vyměnitelnými disky pro přípravu 

šlehačky, bílkového sněhu, 

nadýchané pěny do cappuccina 

a dokonce i vaječných směsí 

na omelety či palačinky. 

Víčko s unikátním silikonovým 

těsněním nádobu dokonale 

uzavře a šlehaná tekutina nemá 

šanci uniknout, dno je opatřeno 

protiskluzovou úpravou pro 

pohodlnou práci se šlehačem. 

Recepty na našlehané dobroty 

jsou součástí balení!

Dvojitý disk

Šlehací tyč se silikonovým 
těsněním – šlehaná tekutina 

nemá šanci uniknout.

Disk s malými 
otvory

Disk s velkými 
otvory

299,-

kód 630276

Miska pro snadné plnění. Pokrmy můžete lžící 
polévat.

Lžíci lze během zdobení 
odložit na okraj misky.

Působivého efektu dosáhnete 
prolínáním dvou barev.

Zdobicí lžíce
DELÍCIA

Úžasná novinka, se kterou můžete 

zdobit nejen talíře, ale i pokrmy! Funguje 

na principu klasického pera, které ovšem 

místo inkoustu naplníte sladkou nebo slanou 

polevou. „Psaním“ pak snadno vykouzlíte 

neodolatelné linky, obrazce či symboly… 

Součástí zdobicí lžíce je podrobný návod, 

ve kterém vám prozradíme všechny 

potřebné „fi nty“ a tipy!!

Zdobení vám půjde
hravě, to si pište

kód 630538 

159,-
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Pokusme se společně obnovit tradici domácího stolování! Naše špičkové nerezové příbory, 
luxusní sortiment porcelánových talířů, misek a hrníčků nebo prostírání v mnoha barvách k této 
úžasné tradici jednoznačně vybízí. Obnovte ji s námi!

Společně u jednoho stolu…

Jídelní příbor
TOSCANA, souprava 24 ks

Nezaměnitelný design, precizní zpracování a vysoký 

lesk řadí tento luxusní příbor, který je vyroben kováním 

z jediného kusu nerezavějící oceli, do nejvyšší kategorie 

příborů značky TESCOMA.

Dárkový obal

Pro všechny příbory 
TOSCANA

kód 397006

1999,-
2299,-

akční 
cena

kód 392306

999,-
1199,-

akční 
cena

kód 385110

89,-

kód 385114

139,-

kód 385118

109,-
Dezertní talíř
OPUS ø 20 cm

Talíře OPUS
Bílá klasika z prvotřídního porcelánu, takové jsou talíře OPUS – nadčasové, se širokým okrajem a dostatečně hlubokým talířem na polévku.

Mělký talíř
OPUS ø 27 cm

Hluboký talíř
OPUS ø 22 cm

Dárkový obal

Jedny z nejoblíbenějších příborů s decentním 

motivem jsou stále v kurzu!

Jídelní příbor
SCARLETT, souprava 24 ks

Do hlubokého talíře OPUS se vejdou tři plné 

naběračky polévky (přes 300 ml)!



13 cm

18 cm

22 cm

Vidlička koktejlová
CLASSIC, 3 ks

Vidlička z nerezavějící oceli pro 

napichování oliv, kousků sýra, šunky, 

zkrátka chuťovek, které nesmí chybět 

při žádné pořádné oslavě!

kód 391425

109,-

Lžička
na zmrzlinu
CLASSIC, 3 ks

kód 391427

109,-

Vidlička 
na moučník
CLASSIC, 3 ks

kód 391426

109,-

kód 391429

159,-

kód 391428

139,-

kód 391438

159,-
kód 391439

139,-

Jídelní příbor
CLASSIC, souprava 24 ks

Klasický design v precizním provedení! Celonerezové 

příbory CLASSIC se stále drží na špici nejoblíbenějších příborů 

pro každodenní použití. Souprava obsahuje: 6 jídelních nožů, 

6 jídelních vidliček, 6 polévkových lžic a 6 čajových lžiček.

Dárkový obal

kód 391406

1099,-
1299,-

akční 
cena

Lžička na kávu latté
CLASSIC, 3 ks

Prodloužená lžička z nerezavějící oceli pro 

kávu latté vytvoří s hrnkem latté macchiato 

z linie CREMA dokonalý pár snů.

Steaková vidlička
CLASSIC, 3 ks

Steakový nůž
CLASSIC, 2 ks

Mimořádně ostrý nůž se 

speciálně broušeným ostřím 

a masivní třízubá vidlička 

si bez námahy poradí 

s rare (krvavým), medium 

(středně) i well done (dobře) 

propečeným steakem.

Lžička na limonádu
CLASSIC, 3 ks

Extra dlouhá lžička z nerezavějící 

oceli pro míchání nápojů podávaných 

ve vysokých sklenicích.
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liliová – kód 662080

kakaová – kód 662084

latté – kód 662082

tyrkysová – kód 662088

karmínová – kód 662090

Prostírání
FLAIR TREND,

45×32 cm

Váš jídelní stůl zkrášlí 

elegantní prostírání FLAIR 

TREND v šesti barvách, 

které jsou „in“ právě teď! 

Prostírání z odolné a přitom 

měkké umělé tkaniny 

není třeba prát, stačí je 

opláchnout a osušit. Okraje 

jsou ošetřeny speciální 

technologií a netřepí se.

30 cm

Snadné sestavení:

Etažérka 3-patrová
PRESTO, hluboká

Co patro, to jiná chuť! Chipsy, oříšky, sušenky, bonbony nebo ovoce či zelenina. 

Díky etažérce se třemi hlubokými patry a praktickými dělicími miskami nemusíte 

mít obavu, že se delikatesy rozličných chutí a vůní promíchají. Etažérku snadno 

rozložíte i složíte, je perfektně skladná.

Vyberte si barvu:

Skleněná mísa
GIRO

Odolné silnostěnné skleněné mísy pro přípravu a podávání 

zeleninových i ovocných salátů, kompotů, letních bowlí, přípravu 

pokrmů pro grilování včetně nakládání masa a zeleniny.

 kód 389212

ø12 cm 59,-
ø 16 cm, kód 389216, 89 Kč
ø 20 cm, kód 389220, 129 Kč
ø 24 cm, kód 389224, 199 Kč
ø 28 cm, kód 389228, 269 Kč

Všechny velikosti 
dokonale skladné.

kód 662086

49,-/ks
88,-

akční 
cena

mandarinková

kód 420719

399,-
499,-

akční 
cena



2,5 l, kód 310541, 599 Kč

3,5 l, kód 310542, 699 Kč

Konečně ZDRAVÉ a CHYTRÉ skladování!
Hledáte tu správnou chlebovku pro čerstvý chléb? Chcete vylovit olivy nebo sušená rajčátka z nálevu 

tak, abyste je mohli rychle a hygienicky servírovat, případně dále skladovat v ledničce? A co teprve 

zmrazení ovoce nebo zeleniny bez obav? Skladování potravin naše designéry baví a vy si proto můžete 

vybrat z mnoha možností!

Vyberte si barvu:

Na teplé...

...i studené 
potraviny!

1,5 l
kód 310540

549,-

3,5 l 2,5 l 1,5 l

Termobox
FAMILY

Termoboxy FAMILY jsou vynikající pro uložení a přenášení 

teplých i studených pokrmů. Dvouplášťová nádoba s vysoce 

účinnou termoizolační výplní uchová pokrmy teplé nebo studené 

po několik hodin, termobox je při běžném použití nerozbitný. 

Termoboxy 2,5 l a 3,5 l jsou dodávány s vyjímatelnou plastovou 

miskou pro oddělené uložení předkrmů, příloh nebo třeba 

salátů. Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu, s komfortní 

rukojetí, ve třech atraktivních barvách.

Pokrmy uložené v termoboxu 
nevystydnou ani nezteplají!

Zdravé dózy do mrazničky
PURITY, 3 ks

Potřebujete zmrazit ovoce, zeleninu nebo maso? Ale trnete 

strachy, jak dlouhodobé skladování v mrazničce ovlivní jejich 

kvalitu? Vašim obavám rozumíme, a právě proto jsme vyvinuli 

ZDRAVÉ DÓZY do mrazničky. Byly vyrobeny z certifi kovaného 

materiálu, který se používá ve zdravotnictví a farmacii a nijak 

neovlivňuje kvalitu potravin a pokrmů ani při dlouhodobém 

uložení. Dózy a víčka při nízkých teplotách nekřehnou, zůstávají 

pružné, snadno se otevírají i zavírají a dokonale těsní.

ZDRAVÉ DÓZY do mrazničky!

Pružná víčka 
dokonale těsní!

Po použití lze dózy i víčka stohovat, jsou skladné!

0,5 l
kód 891862

149,- /3 ks

1,0 l
kód 891864

199,- /3 ks

1,5 l
kód 891866

249,- /3 ks
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Snadné čištěníProfi lované dno uvnitřS protiskluzovou úpravou

Dvířka s měkkým
dosednutím

32 cm

42 cm

32 cm
kód 896510

399,-
499,-

akční 
cena

42 cm
kód 896512

549,-
699,-

akční 
cena

Vyberte si barvu:

Odkapávač 
nadzvedněte

a pochoutky 
jsou vaše!

pootočte

 kód 896970 

169,-
Dóza
s odkapávačem
4FOOD

Olivy, sušená rajčátka v nálevu nebo 

malé kuličky mozarelly… Všechny 

lahůdky, které jsou uloženy v nálevu 

nebo oleji, můžete nyní snadno, 

rychle a hygienicky brát a servírovat. 

Zapomeňte na „lovení“ oliv v úzké 

sklenici a vyzkoušejte chytrou dózu – 

odkapávač stačí nadzvednout, 

pootočit a pochoutky jsou vaše!

Stačí nadzvednout 
a pootočit!

Mini dóza
FRESHBOX, 3 ks

Pokud jste si oblíbili plastové dózy FRESHBOX, zbystřete! Představujeme trojici 

miniaturních dóz FRESHBOX – plastové víčko se silikonovým těsněním dózy dokonale 

uzavře, pokrmy při přenášení nevytékají a uložené potraviny zůstanou déle svěží. 

Misky jsou skvělé pro skladování potravin v ledničce i mrazničce i jako praktická 

„krabička“ na müsli nebo ovoce do školy či kanceláře.

Mini trio pro maxi využití!

88 ×8 ×8 ×88 8 cm

ø 9999999 cmcmcmcm

čtvercová
kód 892048

169,- /3 ks

kulatá
kód 892148

169,- /3 ks

Dóza s odkapávačem 
4FOOD od MgA. Petra 
Tesáka získala ocenění 
SOLUTIONS 2015. 
Cenu za inteligentní 
řešení každodenních 
problémů v kuchyni 
uděluje porota v rámci 
největšího světového 
veletrhu spotřebního 
zboží AMBIENTE
ve Frankfurtu 
nad Mohanem.

Chlebovka
4FOOD

Výjimečný design, elegantní bílá barva, vysoký 

lesk. Praktická sklápěcí dvířka s měkkým 

dosednutím a uvnitř profi lované dno proti 

nežádoucímu vlhnutí uloženého pečiva. 

Navíc je tato dokonalá chlebovka 

opatřena protiskluzovou úpravou, 

proto je velmi stabilní při vkládání 

i odebírání pečiva.

Výjimečný design,
dokonalá funkce!



2,5 l 2,5 l

1,5 l 1,5 l

0,5 l

0,5 l

0,2 l

0,2 l

1,0 l 1,0 l

1,0 l

Oblíbené dózy FRESHBOX GLASS jsou ideální pro skladování, ohřívání i zapékání pokrmů. 

Vzduchotěsné plastové víčko se silikonovým těsněním dózy dokonale uzavře, tekuté pokrmy 

při přenášení nevytékají a uložené potraviny zůstanou déle čerstvé a svěží. Díky ventilu pro 

odvod páry lze pokrmy v mikrovlnné troubě ohřívat i s nasazeným víčkem. Samostatné dózy 

ze žáruvzdorného borosilikátového skla lze použít pro zapékání pokrmů v klasické troubě.

Dózy, které zvládnou všechno!

Dóza
FRESHBOX GLASS, obdélníková

Dózy
FRESHBOX

Dózy s vodotěsným uzávěrem nepropustí ani 

kapku, jsou skvělé pro přenášení pokrmů, 

jejich uložení v lednici, v mrazničce a ohřívání 

v mikrovlnné troubě.

Dóza
FRESHBOX 5 ks,
obdélníková

Skladné Vodotěsné
Dóza
FRESHBOX 3 ks,
obdélníková

Dóza
FRESHBOX 3 ks,
obdélníková

 kód 892170

0,4 l 149,-
0,6 l, kód 892171, 199 Kč

1,0 l, kód 892172, 249 Kč

1,5 l, kód 892173, 299 Kč

0,4 l

0,6 l

1,0 l

1,5 l

kód 892094

399,-
449,-

akční 
cena kód 892092

299,-
349,-

akční 
cena

kód 892090

149,-
199,-

akční 
cena

Skvělé pro
skladování

v lednici, sklo
neovlivňuje

kvalitu
uložených

potravin!

Pro ohřívání
v mikrovlnné troubě

s nasazeným víčkem
stačí otevřít ventil.

Misky bez víčka jsou
skvělé i pro zapékání 

v troubě.

Žáruvzdorné 
borosilikátové sklo

Nyní nově i velikost 1,5 l!



-

Kráječ na cibuli
HANDY

Stačí několikrát stlačit rukojeť a cibule 

je nakrájená. Bez pláče, nahrubo nebo 

najemno, záleží jen na tom, kolikrát stlačíte 

rukojeť. Vhodné i pro krájení kořenové 

zeleniny, čokolády nebo ořechů.

Bez slz!

 kód 643555 

249,-

 kód 643564 

249,-

Zásobník naplňte 
stroužky česneku

a prolisujte – 
rychle a bez 
použití síly!

S čistítkem

Domácí chutná nejlépe!
Domácí strouhanka, domácí sekaná nebo doma připravený čerstvý salát.

TESCOMA a HANDY ví, že co je s láskou připraveno doma, chutná nejlépe!

Lis na česnek
HANDY

Už nepotřebujete sílu! Tak to je opravdová 

revoluce mezi lisy na česnek – bez použití síly, 

úplně snadno, rychle a jen utahováním rukojeti 

vytvoříte i z několika stroužků česneku najednou 

ideálně hrubou česnekovou drť. Po použití lze 

lis celý rozložit – dobře se čistí, nechybí ani 

praktické čistítko pro odstranění zbytků česneku 

z lisovacích otvorů.

Konec trápení při lisování česneku!

Odstředivka na salát
HANDY

Salát nejprve opláchněte v sítu, pak vložte do odstředivky, uzavřete a několikrát 

otočte rukojetí. Odstředěná voda se shromáždí na dně nádoby a osušený salát 

je připravený pro další použití v kuchyni.

Salát opláchněte osušte a podávejte.

Vyberte si barvu:

 kód 643590 

349,-
 449,-

akční 
cena

Vyberte si barvu:

Pavel Skřivánek
designér

„Dlouho jsem přemýšlel, jak usnadnit manželce obvykle nerovný zápas s klasickým 
lisem na česnek. Když jsem doma, tak samozřejmě pomůžu, ale když ne…? Mým 
řešením je unikátní lis na česnek HANDY! Vtip je v tom, že při jeho použití není nutné 
vyvinout žádnou zvláštní sílu, stačí jen postupně utahovat šroubovací rukojeť. A navíc 
jako bonus – do lisovací komory se vejde až šest středně velkých stroužků česneku 
najednou, což znamená nejen snadné, ale i rychlé lisování česneku bez použití síly.“



Superpřilnavá podložka
HANDY, s ochranným 

pouzdrem

Vysoce přilnavá podložka slouží 

pro pevné a stabilní uchycení 

kuchyňských pomůcek s přísavkou 

k pracovní ploše s porézním, 

nerovným nebo nedokonale 

hladkým povrchem – skvělá pro 

uchycení mlýnků HANDY na 

kuchyňskou desku ze dřeva, lamina 

s jemnými prolisy, hrbolatého 

kamene nebo keramiky.

Speciálně tvrzená 
nožířská ocel

kód 643586

799,-
999,-

akční 
cena

kód 643589

99,-
129,-

akční 
cena

Mlýnek na maso
HANDY, univerzální

Kromě všech druhů masa a jater mele i tvrdé pečivo na 

strouhanku, oloupaný česnek a cibuli, jádra vlašských 

ořechů, tvrdé sýry typu parmazán, pasíruje rajčata 

i předvařenou zeleninu. Je vyroben z odolného plastu, 

krájecí nůž a dva výměnné disky z tvrzené nožířské oceli. 

Na rozdíl od klasických litinových mlýnků jej lze snadno 

a dokonale vyčistit. Účinná vakuová přísavka mlýnek 

spolehlivě uchytí ke každé hladké ploše, komfortní dlouhá 

rukojeť umožní mletí i křehkým kuchařkám.

Semele vše!

4 ×
nerez
struhadlo

Univerzální mlýnek
HANDY, 4 struhadla

Strouhání najemno i nahrubo? 

Příprava efektních julienne nudliček 

nebo čokoládových či parmazánových 

hoblinek? Plátkování okurku, mrkve, 

bílé ředkve pěkně natenko? A to vše 

za okamžik, bez složitých robotů, 

nástavců a jejich zdlouhavého 

hledání a čištění? Ano, nyní 

je to možné! K univerzálnímu 

mlýnku s vakuovou přísavkou 

jsme přidali kvarteto mimořádně 

ostrých nerezových bubnových 

struhadel, která jednoduše 

vyměníte podle aktuální potřeby.

Najemno, nahrubo,
na nudličky
i na plátky!

kód 643583

869,-
1099,-

akční 
cena

univerzální
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Plátkovací struhadlo
HANDY, nastavitelné

Okurky, mrkve, ředkvičky, brambory i bílé ředkve nebo třeba jablka – na plátky 

o tloušťce 1, 2 nebo 3 milimetry, přesně jak si budete přát. To vše rychle a bezpečně, 

díky mimořádně ostré čepeli z nerezavějící oceli a pěchovadlu pro plátkování malých 

kousků zeleniny i ovoce.

S pěchovadlem pro 
bezpečné použití

Protiskluzová 
úprava Struhadlo julienne

HANDY

Jemné julienne nudličky chutnají skvěle z mrkve, ředkviček, červené řepy, 

brambor či jablek – ovoce nebo zeleninu stačí jen očistit, nakrájet na přiměřeně 

velké kousky a vložit podélně do pěchovadla, které spolehlivě ochrání vaše prsty. 

Díky patentované konstrukci mimořádně ostré čepele z nerezavějící oceli je 

„nudličkování“ nečekaně snadné a hravě je zvládnete i vy, milé dámy.

Nastavitelná tloušťka plátku:

1 mm

2 mm

3 mm

kód 643854

299,-
399,-

akční 
cena

kód 643852

299,-
399,-

akční 
cena

Podložka pro 
bezpečné
krájení

Skladné!

Nakrájí jablka

mango

nektarinky nebo broskve

i rajčata.

Kráječ na jablka, broskve, manga a rajčata
HANDY

Kráječ 4 v 1! Kráječ se čtyřmi výměnnými čepelemi z nerez oceli je ideální

pro pohodlné a rychlé porcování jablek, broskví nebo nektarinek, manga a rajčat.

Nechybí praktická krájecí podložka a stojánek pro snadné a bezpečné použití a skladování.

kód 643646

399,-
499,-

akční 
cena



Krájejte stylově!
V kuchyni se vždy spoléhejte na opravdu kvalitní a dokonale nabroušené nože, které krájí lehce a přesně. 

Vyberte si z celé řady špičkových nožů s klasickou nerezovou čepelí a při té příležitosti nezapomeňte 

na krájecí desky – stylové a masivní bambusové nebo oblíbené a praktické plastové.

Nůžky na drůbež
AZZA

Masivní nerezové nůžky se speciálně 

vyvinutým multifunkčním ostřím si poradí se 

syrovou kůží, hluboce zmraženým masem 

i silnými drůbežími kostmi.

Na kůži, maso i kosti

14 cm
kód 884531

449,- 18 cm
kód 884532

599,-

Nůž japonský
AZZA SANTOKU

Zachutnala vám asijská kuchyně?

Tak se držte tradice a všechny pokrmy krájejte 

i sekejte jediným nožem – nožem SANTOKU! Pro stylové 

japonské nože jsou charakteristické oboustranné eliptické prolisy, 

které usnadňují plátkování i sekání nadrobno a zabraňují ulpívání 

pokrmů na čepeli. Nadstandardní záruka 10 let!

Pro milovníky asijské kuchyně!

Talíř lze zasunout pod krájecí desku. Komfortní úchyty. Žlábek pro zachytávání tekutin.

Krájecí deska
AZZA

Masivní krájecí deska z příčně řezaného bambusu, 

jehož vrstvení jí dodává nejen unikátní kresbu a vzhled, 

ale i mimořádnou odolnost. Krájecí deska AZZA je 

mírně zešikmená směrem ke žlábku, který zachytává 

tekutiny z krájecí plochy. Pod protilehlou stranu jsme 

ukryli prostor umožňující shrnout nakrájené potraviny 

přímo z desky na talíř. K tomu všemu jako bonus 

komfortní úchyty a protiskluzové nožičky.

Krájecí deska pro fajnšmekry!

tip
Při pravidelném používání doporučujeme

všechny dřevěné krájecí desky ošetřovat

olejem na krájecí desky HOME PROFI.

1
4
 n

eb
o 

1
8
 c

m

 kód 379890 

559,-
 699,-

akční 
cena40×26 cm

 kód 379892 

869,-
 1099,-

akční 
cena50×33 cm

kód 379540

99,-
149,-

akční 
cena

kód 884560

469,-
599,-

akční 
cena
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Nůž univerzální
HOME PROFI

Nůž kuchařský
HOME PROFI

Nůž na chléb
HOME PROFI

Nůž porcovací
HOME PROFI

9 cm
kód 880503

109,-

14 cm
kód 880528

189,-
17 cm
kód 880529

229,-
20 cm
kód 880530

269,-

21 cm
kód 880536

229,-

17 cm
kód 880533

209,-
20 cm
kód 880534

229,-

13 cm
kód 880505

149,-

Speciálně
broušené 

zoubky

Barevné okraje můžete využít 
k hygienickému oddělenému 

krájení – krájecí desku s červeným 
okrajem používejte na maso 

a uzeniny, desku se zeleným 
okrajem na zeleninu 
či ovoce a desku se 

šedým okrajem jako 
univezální na 
pečivo apod.

Nůž steakový
HOME PROFI, 3 ks

Krájecí deska
COSMO

Stále oblíbené COSMO! Bílé krájecí 

desky s barevným nepřilnavým 

okrajem po kuchyňské lince 

nekloužou a jsou tak při použití zcela 

bezpečné. Nechybí ani praktický 

žlábek pro zachytávání tekutin.

Krájecí deska pružná
PRESTO, sada 3 ks

Trojice pružných krájecích desek ve veselých 

barvách je ideální ke krájení, přenášení 

i komfortnímu vysypávání. Díky protiskluzové 

vrstvě k lince přilnou a ani se nehnou.

kód 378878 

199,-

21×15 cm

35×25 cm

39×29 cm

 kód 379210

26×16 cm 199,-
30×20 cm, kód 379212, 299 Kč

36×24 cm, kód 379214, 349 Kč

40×26 cm, kód 379216, 399 Kč

Vyberte si barvu:

kód 880510

149,-
299,-

11 cm

super
akční 
cena



Sada ULTIMA, 10 dílů obsahuje:

Hrnec s poklicí ø 22 cm, 5,5 l

Hrnec s poklicí ø 18 cm, 3,0 l

Kastrol s poklicí ø 22 cm, 4,0 l

Kastrol s poklicí ø 18 cm, 2,0 l

Rendlík s poklicí ø 16 cm, 1,5 l

Sada
ULTIMA, 10 dílů

Nové revoluční nádobí! 

Představujeme jedinečnou desetidílnou sadu hrnců, kastrolů a rendlíku ULTIMA, kterou jsme propracovali 

do posledního detailu. Výsledkem je zcela nový systém regulace páry a cezení, který doplňuje chytrý způsob 

odkládání poklic během vaření a odkládání kuchyňského nářadí do rukojeti rendlíku. Nádobí ULTIMA je 

opatřeno extra silným sendvičovým dnem, stupnicí pro snadné odměřování a úchyty z mimořádně odolného 

plastu, které nepálí. Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10, vhodné pro všechny typy sporáků včetně 

indukčních, vhodné do myčky. Prodloužená záruka 5 let!

Objevte čtyři plusy pro vaření!

Hrnce, kastroly, kvalitní pánve a spolehlivý tlakový hrnec tvoří základ 

každé kuchyně. My vám nabízíme revoluční nádobí ULTIMA, nové 

a vynikající „kamenné“ pánve i-PREMIUM STONE nebo luxusní tlakový 

hrnec PRESIDENT. A pro milovníky nových trendů také celonerezový 

luxusní wok PRESIDENT pro přípravu asijských pokrmů.

Nádobí? Základ každé kuchyně

nerez 18/10
vhodné pro indukční sporáky

 kód 780610 

4999,-
 5999,-

akční 
cena

Dvojitá radost z vaření! Také revoluční nádobí ULTIMA 
od MgA. Františka Fialy je držitelem zvláštního ocenění SOLUTIONS 
2015. Cenu za inteligentní řešení každodenních problémů v kuchyni 
uděluje porota v rámci největšího světového veletrhu spotřebního 
zboží AMBIENTE ve Frankfurtu nad Mohanem. Počátkem letošního 
jara bylo nádobí ULTIMA oceněno prestižní cenou Red Dot Award, 
kterou od roku 1955 uděluje centrum Nordrhein Westfalen v Essenu.
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Rukojeť rendlíku pro odkládání nářadí Všechny nádoby se stupnicí

 kód 780641

ø 16 cm, 1,5 l 949,-

Rendlík
ULTIMA s poklicí

 kód 780621

ø 16 cm, 2,0 l 999,-
ø 18 cm, 3,0 l, kód 780622, 1099 Kč

ø 20 cm, 4,0 l, kód 780623, 1299 Kč

ø 22 cm, 5,5 l, kód 780624, 1449 Kč

ø 24 cm, 7,0 l, kód 780625, 1599 Kč

Hrnec
ULTIMA s poklicí

 kód 780631

ø 16 cm, 1,5 l 949,-
ø 18 cm, 2,0 l, kód 780632, 1049 Kč

ø 20 cm, 3,0 l, kód 780633, 1199 Kč

ø 22 cm, 4,0 l, kód 780634, 1349 Kč

ø 24 cm, 5,0 l, kód 780635, 1499 Kč

Kastrol
ULTIMA s poklicí

Žádný otvor pro páru – pro rychlé 
dosažení varu a ohřívání pokrmů 
s úsporou energie.

Malý otvor pro páru – pro komfortní 
vaření bez překypění a cezení nadrobno 
krájené zeleniny, luštěnin apod.

Velký otvor pro cezení – těstovin, 
brambor apod. a pro intenzivní vaření 
bez překypění.

Odkládání poklice – pára stéká zpět 
do nádobí.



Wok
PRESIDENT, ø 32 cm

Smažení, vaření i napařování! Luxusní celonerezový wok potěší všechny milovníky 

exotických pochoutek, připravit v něm lze totiž prakticky cokoli – od smažených krevet, 

zeleninových a masových směsí, ryb vařených v páře až po tradiční „dumplings“, tedy 

plněné masové taštičky. A to přesně tak, jak to dělají mistři asijské kuchyně! Nádoba 

woku PRESIDENT je celá vyrobena z třívrstvé nerezavějící oceli a je opatřena 

vysokou klenutou poklicí s možností regulace páry. Součástí tohoto luxusního výrobku 

je i kuchařka se sedmi originálními asijskými recepty.

Rozumí tajům asijské kuchyně!

Dárkové balení

7  originálních 
receptů

77
recep

nerezavějící ocel 18/10

hliník

nerezavějící ocel
vhodná pro indukci

Třívrstvá sendvičová nádoba Regulace odchodu páry

Klenutá poklice pro 
optimální cirkulaci páry

Odkládací mřížka

Prostorné 
napařovací síto

Napařovací mřížka

Masivní rukojeť 
a úchyt

Třívrstvá
sendvičová nádoba

kód 780282 

3999,-

Ladislav Škoda
hlavní designér

„Značka TESCOMA je i na exotických trzích velmi úspěšná, a proto jsem na přání našich asijských zákazníků vytvořil klasický wok, který nyní 
TESCOMA nabízí i vám, českým a evropským spotřebitelům. Wok PRESIDENT je ojedinělou položkou v sortimentu naší značky, zaujme čistým 
designem, luxusním vzhledem a provedením, kvalitou bez kompromisů a řadou doplňků – díky nim může tato „extra velká a extra hluboká pánev 
s klenutou poklicí“ nahradit při přípravě asijských specialit klasickou nerezovou sadu nádobí, jak ji známe v Evropě. A hlavně – chuť asijských 
pochoutek připravovaných ve woku je prostě jiná…!“

56 / 57



XXXL
7,5 l

Tlakový hrnec
BIO EXCLUSIVE+, 7,5 l

U tlakového hrnce BIO EXCLUSIVE si 

můžete vybrat mezi vařením při nižším 

tlaku (ryby, zelenina apod.) a tlakem 

vysokým (maso, obiloviny atd.). Třívrstvé 

sendvičové dno je vhodné pro všechny 

typy sporáků včetně indukčních, 

moderní „tlakáč“ je standardně vybaven 

4 pojistkami pro bezpečné použití 

a opatřen masivními rukojeťmi.

Exkluzivní vaření!

Regulace tlaku – nízký 
nebo vysoký

Snadné otevírání Nádoba se stupnicí

Tlakový hrnec
BIO EXCLUSIVE+, 7,5 l

Tlakový hrnec
BIO EXCLUSIVE+ DUO, 4,0 a 6,0 l

Souprava tlakových hrnců BIO EXCLUSIVE+ 

DUO obsahuje dvě nádoby 4,0 a 6,0 l 

a univerzální poklici.

4 pojistky pro bezpečné použití

 kód 701708 

2099,-
 2799,-

akční 
cena

 kód 701710 

2599,-
 3499,-

akční 
cena

Tlakový hrnec otevřete a poklici pohodlně zvednete jen jednou rukou!

Tlakový hrnec
PRESIDENT

Správný tlak už nehledejte v návodech nebo 

kuchařkách – jednoduše zvolte příslušný symbol na 

patentovaném regulátoru tlaku IDEAL COOK. Tlakový 

hrnec PRESIDENT je opatřen unikátním systémem 

otevírání a zavírání, jehož ovládání je velmi jednoduché 

– vše pohodlně zvládnete jen jednou rukou! Komfortní 

sklápěcí rukojeť poklice usnadňuje její přenášení. Tlakový 

hrnec je vhodný pro použití na všech typech sporáků 

včetně indukčních, vyroben z prvotřídní nerezavějící 

oceli, vybaven 4 bezpečnostními pojistkami a masivním 

třívrstvým sendvičovým dnem. Součástí tlakového hrnce 

je i nerezové síto pro vaření v páře.

PRESIDENT mezi tlakovými hrnci!

Indikátor přesného tlaku v hrnciIDEALCOOK – snadné nastavení 
správného tlaku podle symbolu

Nerezové 
napařovací síto

 kód 702746 

2999,-
 3599,-

akční 
cena

6,0 l

 kód 702744 

2899,-
 3399,-

akční 
cena

4,0 l

Třívrstvé sendvičové dno

Masivní 
úchyty

4,0 l, kód 701704, akční cena 1899 Kč

6,0 l, kód 701706, akční cena 1999 Kč



Pánev
i-PREMIUM STONE

Na pánvích s unikátně zvrásněným nepřilnavým 

povlakem, který má charakter neleštěného přírodního 

kamene, propečete pokrmy rovnoměrně, bez 

připalování a se zachováním jejich přirozené chuti 

i šťavnatosti. Masivní rukojeť, kompaktní nerezové 

dno a atraktivní vzhled dovršují jedinečnost tohoto 

špičkového výrobku. Pánve i-PREMIUM STONE lze 

použít na všech typech sporáků včetně indukčních.

Skvělá na steaky, ryby, zeleninu 
i masové a zeleninové směsi!

Pánev
VITAPAN

Moderní červená a nepřilnavý keramický povlak v krémovém odstínu vytváří z pánve VITAPAN elegantního společníka 

na cestě za zdravým životním stylem. Užívejte si třeba lehounkou smaženou zeleninku nebo křehké jarní kuřátko 

připravené s minimálním množstvím tuku. Masivní pánev s nerezovým indukčním dnem je vhodná pro všechny typy 

sporáků – elektrické, plynové, sklokeramické a indukční, je vhodná do myčky.

Wok
VITAPAN

Pánev na palačinky
VITAPAN

 kód 603020 

599,-
 799,-

akční 
cenaø 20 cm

 kód 603048 

999,-
 1299,-

akční 
cenaø 28 cm

 kód 603036 

799,-
 899,-

akční 
cenaø 26 cm

ø 24 cm, kód 603024, 699 Kč

ø 26 cm, kód 603026, 799 Kč

ø 28 cm, kód 603028, 849 Kč

ø 30 cm, kód 603030, 999 Kč

akční cena

Unikátně zvrásněný 
nepřilnavý povlak

nepřilnavý

KERAMICKÝ 
povrch

ø 24 cm, kód 602424, 899 Kč

ø 26 cm, kód 602426, 999 Kč

ø 28 cm, kód 602428, 1099 Kč

 kód 602420

ø 20 cm 799,-

Pánev plná života!
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Zabrání překypění!

Pro hrnce ø 16-24 cm

kód 420340 

149,-

Extra široká, pružná a tenká obracečka je 

ideální pro podebírání a obracení omelet, 

palačinek, bramboráků a nejrůznějších 

placek bez nebezpečí jejich přetržení nebo 

rozpadnutí. Pružný žáruvzdorný nylon 

nepoškodí pánve s nepřilnavým povlakem 

ani při intenzivním používání.

Obracečka
na omelety/palačinky
PRESTO TONE

Vyberte si barvu:

Obracečka pružná
PRESTO TONE

S extra pružnou a tenkou obracečkou 

se snadno dostanete i pod lehce 

„přichyceného“ křehkého lososa či šťavnatý 

steak – jednoduše je podeberete a obrátíte. 

Pružný žáruvzdorný nylon nepoškodí 

pánve s nepřilnavým povlakem ani při 

intenzivním používání.

kód 420339 

109,-

Vyberte si barvu:

Poklice proti překypění
FUSION

Už vám zase „utekla“ polévka? Nebo voda při přípravě těstovin? Použijte

revoluční silikonovou poklici proti překypění FUSION! Pokud pokrm vzkypí, pěna

nadzvedne středový poklop a rozprostře se na povrchu poklice, nepřeteče ven. 

Po ochlazení pěna steče zpět do hrnce. Středový poklop lze kdykoliv úplně

otevřít a vařený pokrm dochutit či promíchat. Vychytané, co říkáte?

kód 638459 

499,-

Pekáč nízký
DELÍCIA GLASS 40 cm

Pekáč hluboký
DELÍCIA GLASS 42 cm

Pekáč s poklopem
DELÍCIA GLASS 42 cm

Skleněné pekáče
DELÍCIA GLASS

Skleněný pekáč s poklopem – konečně dost velký, s unikátním plus! Masivní skleněný pekáč DELÍCIA GLASS 

je opatřen unikátními žáruvzdornými silikonovými nožičkami – díky nim můžete pekáč i poklop ihned po vytažení 

z trouby položit rovnou na kuchyňskou linku nebo jídelní stůl, zcela bez obav z jejich poškození. Oba díly – pekáč 

i poklop – lze používat i jako dva samostatné pekáče, nízký a hluboký. Skleněné pekáče DELÍCIA GLASS jsou 

vyrobeny ze silnostěnného žáruvzdorného borosilikátového skla a jsou vhodné do všech typů pečicích trub.

Z trouby rovnou na stůl!

Žáruvzdorné silikonové
nožičky – dejte pekáč z trouby rovnou na stůl!

Vysoký klenutý poklop pro optimální cirkulaci vzduchu – 
pokrmy budou důkladně propečené a šťavnaté.

Přesahující 
rukojeti 

poklopu pro 
snadnou 

manipulaci 
s horkým 
pekáčem!

S unikátním poklopem pro snadné dochucování či promíchávání, 
poklici nemusíte během vaření sundávat!

 kód 629082 

799,-
 999,-

akční 
cena

 kód 629080 

399,-
 449,-

akční 
cena

 kód 629081 

499,-
 549,-

akční 
cena



 Máte rádi atmosféru kamenných prodejen?
  Navštivte specializovaná Prodejní centra TESCOMA a řadu partnerských prodejen, které nabízejí sortiment značky TESCOMA. Profesionální 

a důkladně proškolené prodejní týmy vám pomohou s výběrem kuchyňských potřeb dle vašeho přání, představí akční nabídky i žhavé novinky. 

Úplný seznam všech Prodejních center TESCOMA a partnerských prodejen je uveden na straně 63.

 Dáváte přednost pohodlí při nákupu?
  Navštivte ofi ciální značkový eshop TESCOMA – na internetové adrese www.eshop.tescoma.cz pro vás máme připraven kompletní sortiment, 

akční nabídky, novinky a celou řadu dalších výhod – při nákupu nad 999 Kč dopravu ZDARMA a výběr ze značkových dárků za pouhou 1 Kč.

 Nejrychlejší nákup?
  Volejte zákaznické centrum! Zvolte si v katalogu produkt, zavolejte na telefonní číslo 469 660 913 v pracovní dny od 6.00 do 18.00 hod. 

a operátorovi sdělte název výrobku, kód, počet kusů, případně barevnou variantu a doručovací adresu.

   Doprava ZDARMA při nákupu nad 999 Kč – platí při objednání zboží dle bodů 2 a 3.

 1

3

2

3 způsoby, jak snadno koupit zboží TESCOMA:

Informace pro zákazníky

Platnost Katalogu Léto 2015 je do 31. 8. 2015. Maloobchodní ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Akční ceny vybraných položek platí od 7. 5. 2015 do 31. 8. 2015, 
pokud není v SUPER AKČNÍ NABÍDCE uvedeno jinak. Nabídka zboží platí do vyprodání skladových zásob. Za případné textové a tiskové chyby neručíme.

Společnost TESCOMA
Česká společnost TESCOMA s. r. o. si trvale udržuje vedoucí pozici 

na českém a slovenském trhu a i v celosvětovém měřítku se řadí mezi 

největší výrobce kuchyňských potřeb a nerezového nádobí.

Od svého vzniku v roce 1992 zůstává věrna těmto původním zásadám:

·  nabízet široký sortiment výrobků prvotřídní kvality,

·  uplatňovat a rozvíjet vlastní vývoj a originální design kuchyňských potřeb,

·  propagovat obchodní značku a dobré jméno České republiky ve světě.

Společnost TESCOMA má zaveden management jakosti a environmentální 

management dle norem řady ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

Zároveň je nositelem Certifi kátu výjimečnosti pro obor Vývoj, design 

a prodej značkových kuchyňských potřeb.

Výrobky TESCOMA
Značka  je registrovanou ochrannou známkou výrobce 

kuchyňských potřeb pro domácí a profesionální gastronomii TESCOMA 

s. r. o. Sortiment obsahuje téměř 3000 výrobků pro domácí kuchyně 

i gastronomii, přípravu, vaření, stolování a prezentaci pokrmů.

Videa Jak na to názorně ukazují, jak používat výrobky TESCOMA v praxi 

a jak plně využít všech jejich předností.

Sledujte:

 

Design TESCOMA
Výrobky značky TESCOMA vznikají ve fi remním Design centru 

ve Zlíně, originální značkový design TESCOMA je označen logem: 

TESCOMA to má

Servisní středisko Zlín:

TESCOMA s.r.o., Servisní středisko

U Tescomy 241, 760 01 Zlín

Tel.: 577 575 111, 577 575 400

Bezplatná zelená linka: 800 100 230

E-mail: tescoma@tescoma.cz

Servisní středisko Praha:

TESCOMA s.r.o., Servisní středisko

Nupaky 155,

251 70 Dobřejovice u Prahy

Tel.: 577 575 600, 577 575 646

E-mail: praha@tescoma.cz

Nadstandardní záruční lhůty u sortimentu TESCOMA:

3 roky –  prodloužená záruční doba pro všechny standardní výrobky

5 let –  záruční doba pro výrobky s vysokou užitnou hodnotou 

a luxusní výrobky

10 let – mimořádná záruční doba pro prémiové výrobky

Kvalita a nezávadnost garantována



červen

Akce platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 ve všech prodejnách uvedených na předposlední 
straně katalogu a na www.eshop.tescoma.cz, pouze do vyčerpání zásob.

Akce platí od 1. 7. do 31. 7. 2015 ve všech prodejnách uvedených na předposlední 
straně katalogu a na www.eshop.tescoma.cz, pouze do vyčerpání zásob.

Pánev steaková PREMIUM 26×26 cm
699 Kč
+ dárek Antiadhezní nůž steakový PRESTO TONE,
3 ks v hodnotě 299 Kč

Pánev grilovací PREMIUM 24×24 cm
599 Kč
+ dárek Antiadhezní nůž
steakový PRESTO TONE,
3 ks v hodnotě 299 Kč

platí i pro pánve grilovací

PREMIUM 28×28 cm a 34×24 cm

červenec

dárek+

dárek+

Nákupní taška skládací SHOP!, design 1-4
sleva 50 %
99 Kč
49 Kč

Sklenice JULIA 350 ml – akce "6 ks za 99"
sleva 57 %
234 Kč
99 Kč

Tlakový hrnec PRESIDENT 4,0 l
sleva 14 %
3399 Kč 2899 Kč
+ dárek Miska FUSION Diet 
Revolution ø 12 cm
v hodnotě 399 Kč

Tlakový hrnec PRESIDENT 6,0 l
sleva 16 %
3599 Kč 2999 Kč
+ dárek Miska FUSION Diet 
Revolution ø 15 cm
v hodnotě 599 Kč

Účastník podpisem kuponu uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů, jakož i dalších údajů získaných v souvislosti s touto soutěží či získaných 
při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti TESCOMA s.r.o. (dále také jako „správce“) a s jejich následným zpracováním. 

Osobní údaje budou zařazeny do databáze správce a zpracovávány k jeho obchodním a marketingovým potřebám, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení 
mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv). 

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. 
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména 
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo 
zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Úplné znění pravidel soutěže DOVOLENÁ S TESCOMOU je uvedeno na: www.tescoma.cz/dovolenastescomou

E,

dárek+



Jméno a příjmení

Ulice, číslo Město / obec  PSČ

Telefon E-mail*

Podpis Podpisem tohoto kuponu zároveň uděluji souhlas se zpracováním 

osobních údajů v rozsahu uvedeném na zadní straně tohoto kuponu. * nepovinný údaj

Dovolená s TESCOMOU – soutěžní kupon

DOVOLENÁ s TESCOMOU
Vyplňte soutěžní kupon a hrajte o 3 luxusní dovolené dle vašeho 

výběru od společnosti Bluestyle v celkové hodnotě 90.000 Kč a další 

skvělé ceny od společnosti TESCOMA. 

1. cena: dovolená v hodnotě 50.000 Kč
2. cena: dovolená v hodnotě 25.000 Kč
3. cena: dovolená v hodnotě 15.000 Kč
4. – 10. cena: luxusní kuchyňské nádobí a potřeby značky TESCOMA

FRESHBOX ZDARMA!

BEZPEČNÝ OTVÍRÁK NA KONZERVY ZDARMA!
Za nákup nad 500 Kč od nás obdržíte bezpečný otvírák na konzervy HANDY v hodnotě 199 Kč ZDARMA! 
Proč bezpečný? Hrany konzervy nejsou po otevření ostré a víčko lze znovu použít k zakrytí téže konzervy.

Platí pro:
- prvních 100 zákazníků v každém Prodejním centru TESCOMA

- prvních 25 zákazníků v každé partnerské prodejně

- prvních 1000 zákazníků na www.eshop.tescoma.cz, po zadání slevového kódu: HANDYZDARMA

Akce platí do 31. 8. 2015 nebo do vydání zásob, seznam obchodních míst zařazených do akce „Bezpečný otvírák na konzervy ZDARMA“ je uveden na předposlední straně katalogu.

1. Vyplňte a vystřihněte soutěžní kupon.

2.  Řádně vyplněný soutěžní kupon osobně odevzdejte ve vaší oblíbené prodejně TESCOMA 

(viz seznam Prodejních center TESCOMA a partnerských prodejen na str. 63) do 28. 6. 2015.

3.  Do soutěže jsou zapojeny pouze Prodejní centra TESCOMA a partnerské prodejny. Účast 

v soutěži nelze potvrdit elektronickou registrací ani zasláním soutěžního kuponu poštou. 

4.  Slosování soutěžních kuponů a vyhlášení vítězů soutěže „Dovolená s TESCOMOU“ 

se uskuteční 1. 7. 2015, výsledky budou zveřejněny na stránkách www.tescoma.cz 

5.  Kompletní pravidla soutěže jsou uvedena na www.tescoma.cz/dovolenastescomou

Za nákup nad 900 Kč od nás obdržíte termobrašnu FRESHBOX s 1 dózou 

v hodnotě 299 Kč ZDARMA!

Platí pro:
- prvních 25 zákazníků v každém Prodejním centru TESCOMA

- prvních 5 zákazníků v každé partnerské prodejně

-     prvních 200 zákazníků na www.eshop.tescoma.cz, 

po zadání slevového kódu: FRESHBOX900

Za nákup nad 1500 Kč od nás obdržíte termobrašnu FRESHBOX se 2 dózami 
v hodnotě 499 Kč ZDARMA!

Platí pro:
- prvních 25 zákazníků v každém Prodejním centru TESCOMA

- prvních 5 zákazníků v každé partnerské prodejně

-   prvních 200 zákazníků na www.eshop.tescoma.cz, 

po zadání slevového kódu: FRESHBOX1500



PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BENEŠOV, Tyršova 175 / BLANSKO, Vodní 2 / BRNO, Olympia Brno / BRNO, OD Vichr, Kobližná 19 / BRNO, Ečerova 2b / BRNO, Cimrman, 
Masarykova 7 / BRUNTÁL, OD Rex / ČESKÁ TŘEBOVÁ, J.  Pácla 168 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY Centrum / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 31 / FRÝDEK-MÍSTEK, 
OC Frýda / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, OD Elan / HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568 / HODONÍN, Národní třída 50 / HRADEC KRÁLOVÉ, OC Atrium / 
HRANICE, nám. 8. května 368 / CHOMUTOV, OC Chomutovka / IVANČICE, Elektro Expert, Oslavanská 1597 / JIHLAVA, City Park / JIHLAVA, Farní 2 / KARLOVY VARY, 
OC Varyáda / KARVINÁ, OC Karviná / KLADNO, OC Central / KOLÍN, OC Futurum / KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046 / KROMĚŘÍŽ, Kovářská 19/4 / LIBEREC, OC Forum 
Liberec  / LIBEREC, OC NISA / LITOVEL, Palackého 852/2 / LITVÍNOV, nám. Míru 336 / MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum / MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Stupka Home, 
Pivovarská  130/4  / MOST, OC Central Most / NÁCHOD, Běloveská 763 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 / OLOMOUC, Galerie Moritz / OLOMOUC, Galerie Šantovka / 
OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, OC Breda / OPAVA, Horní nám. 58 / OSTRAVA, Forum Nová Karolina / OSTRAVA, OC Avion / OSTRAVA, 
OC Laso / OSTRAVA, nám. Msgr. Šrámka 5 / PARDUBICE, OC Albert / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PELHŘIMOV, Jaroš, Palackého 67 / PÍSEK, Chelčického 73 / PLZEŇ, Galerie 
Slovany / PLZEŇ, OC Olympia Plzeň / PLZEŇ, Koperníkova 1 / PLZEŇ, Pražská 81/9 / POHOŘELICE, Komenského 259 / PRAHA 1, OD Bílá Labuť / PRAHA 1, Obchodní pasáž 
Florentinum / PRAHA 1, OC Quadrio / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 2, Francouzská 175/14 / PRAHA 4, OC DBK Budějovická / PRAHA 4, OC Chodov / PRAHA 5, OC Nový 
Smíchov / PRAHA 6, OC Šestka / PRAHA 9, Centrum Černý Most / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 9, OC Letňany / PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy / PRAHA 13, OC 
Lužiny / PROSTĚJOV, OC Zlatá Brána / PŘEROV, nám. Přerovského povstání 1 / PŘÍBRAM, Prodok, nám. 17. listopadu / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo nám. 176 / 
SLAVKOV U  BRNA, Čs.  armády 244 / STRAKONICE, Podskalská 316 / SVITAVY, Stupka Hobby Market / ŠUMPERK, OC COOP / TÁBOR, OD Dvořák / TEPLICE, Galerie 
Teplice  / TŘEBÍČ, Komenského nám. 141 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71 / ÚSTÍ NAD LABEM, OC Sever / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / VESELÍ NAD 
MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

SEZNAM PARTNERSKÝCH PRODEJEN TESCOMA: BEROUN, Železářství Bedrna, Palackého 93 / BÍLINA, TAMAT ELEKTRO, Mírové nám. 46 / BLATNÁ, Kuchyňka Tescoma U Beránka, 
tř. J. P. Koubka 100 / BOHUMÍN, ESAM, tř. E. Beneše 182 / BOJKOVICE, Hana Kuřímská, Sušilova 150 / BOSKOVICE, Kuchyňské potřeby, ul. Kpt. Jaroše 27 / BRANDÝS NAD LABEM, 
MARO OBCHOD, Pražská 69 / BRNO, Líšeňské domácí potřeby, Masarova 7 / BRNO, Domácí potřeby Strašil, Stará Osada 15 / BRNO, Domácí potřeby U Žouželky, Palackého 80 / BROUMOV, 
Domácí potřeby Ducháčová, Mírové náměstí 1/125 / BŘECLAV, Domácí potřeby Macoun, ul. 17. listopadu 18 / BŘECLAV, Domácí potřeby, nám. T.G.M. 17 / BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, 
Fonorex, Masarykovo nám. 86 / BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, Universal – I.  Roztočilová, Nádražní 57 / ČÁSLAV, Elektro Spektrum, Jeníkovská 2001 / ČESKÁ LÍPA, Železářství Čenda, 
Erbenova  2906 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUPI, obchodní společnost, Suchomelská  2  / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Elektro u  Helmichů, Otakarova ul. / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Obchod Kulinář, 
U  Černé věže 17 / ČESKÉ VELENICE, Centrum Roman Zikeš, tř. Čsl. legií  567 / ČESKÝ BROD, DM Elektro, Krále Jiřího 20 / ČESKÝ KRUMLOV, Domácí potřeby, tř.  Míru 183 / ČESKÝ 
KRUMLOV, Potřeby pro domácnost, Kaplická 435 / ČESKÝ TĚŠÍN, Domácí potřeby, Vrchlického 98/2 / DOBRUŠKA, PROTECO nářadí, Kostelní 42 / DOBŘICHOVICE, Tescoma Dobřichovice, 
V Zahradách 1081 / DOMAŽLICE, Mijava, Kozinova 259 / DOMAŽLICE, Mijava K+S, náměstí Míru 50 / DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, Domácí potřeby Inzat, Presslova 441 / FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM, Domácí potřeby Kahánková, Horní 26 / FRÝDLANT, Domácí potřeby, ČSA 520 / FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, Domácí potřeby Kahánková, Hlavní 81 / GOLČŮV JENÍKOV, 
Elektro Dvořák, Havlíčkovo náměstí 133 / HLINSKO, Domácí potřeby, Komenského 578 / HLUČÍN, Železářství U Leoše, Mírové nám. 29 / HODONÍN, Tvarbet Moravia, Dolní Valy 2 / HOLEŠOV, 
ELEKTROSERVIS, nám. E. Beneše 7 / HORAŽĎOVICE, Železářství Pejša, Ševčíkova 21 / HOŘICE V PODKRKONOŠÍ, Domácí potřeby Bartošová, Havlíčkova 145 / HOŘOVICE, Domácí potřeby 
Prošek, Pražská 1470 / HRADEC KRÁLOVÉ, Domácí potřeby Vega, SNP 583 / HRONOV, Železářství Soukup, Jiráskova 66 / HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, Lumis, nám. Míru 30 / HULÍN, 
NWT, nám. Míru 1217 / HUMPOLEC, Domácí potřeby Svoboda, Masarykova 14 / HUSTOPEČE, Domácí potřeby, Bratislavská / CHEB, M.A.T., Pivovarská 1677/19 / CHOTĚBOŘ, Domácí potřeby 
Č&S, Krále Jana 312 / CHRUDIM, Obchodní dům MÁJA, Široká 127 / JABLONEC NAD NISOU, MIMI – Domácí potřeby, Anenská 3 / JABLUNKOV, LIBROS, Nádražní 50 / JAROMĚŘ, PROFI-
MARKET, Nádražní 904 / JESENÍK, Domácí potřeby, Jaroslava Ježka 744/1 / JESENÍK, Hobby Market, Karla Čapka 237 / JEVÍČKO, Drogerie Jevíčko, Palackého nám. 638 / JIČÍN, Sklo-
porcelán, Husova 76 / JILEMNICE, PKMT, Krkonošská 1259 / JINDŘICHŮV HRADEC, Sklo-porcelán Šedivý, sídl. Vajgar 585 / JINDŘICHŮV HRADEC, Železářství Jaroš, Rybniční 187 / 
KAMENICE U JIHLAVY, STOCO, Kamenice 16 / KAPLICE, Domácí potřeby J. Kořánová, Náměstí 205 / KARLOVY VARY, Eduard Bečka – BEMO, Moskevská 14 / KARVINÁ, Domácí potřeby 
Fabisz, Těreškovové 2233 / KARVINÁ, ESAM, tř. Kosmonautů 800 / KLADNO, Domácí potřeby Litera, T. G. Masaryka 2725 / KLATOVY, Mgr. Milena Špatenková – Tescoma, Pražská 161 / 
KLATOVY, ELEKTRO ASTRA, Kpt. Jaroše 186 / KLOBOUKY U BRNA, ZEVYT, bří Mrštíků 81 / KRALOVICE, Domácí potřeby, Osvobození 30 / KRALUPY NAD VLTAVOU, Dom. potřeby 
Profi Servis, Žižkova 141 / KRNOV, Domácí potřeby Prior, Zámecké náměstí 4 / KROMĚŘÍŽ, Domácí potřeby Grad, Vodní 102 / KYJOV, Králíková Jana, Masarykovo náměstí 9 / LANŠKROUN, 
ZAPO – domácí potřeby, Školní 129 / LEDEČ NAD SÁZAVOU, Elektro SPEKTRUM, Husovo nám. 71 / LEDEČ NAD SÁZAVOU, M.A.T., Husovo nám. 74 / LETOHRAD, Domácí potřeby Fogl, 
Tyršova 354 / LETOHRAD, Kovomat Plus, Václavské nám. 54 / LIPNÍK NAD BEČVOU, Sklo-porcelán-keramika, nám. T. G. Masaryka 90 / LITOMĚŘICE, H+K Kuchyňské potřeby, Okružní 14 / 
LITOMYŠL, Kuchyňské potřeby Nejedlý, Braunerovo nám. 201 / LITOVEL, LIBROS, Palackého 14 / LOMNICE NAD POPELKOU, Domácí potřeby Kynčl, Husovo náměstí 10 / LOUNY, Železářství 
Fogl, Táboritská 157 / LUŽNÁ U RAKOVNÍKA, Kovomat u Krabců, Čs. armády 683 / MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, ELEKTRO expert, Chebská ulice / MĚLNÍK, Supermarket EVA, Chloumecká 3376 / 
MIKULOV, Domácí potřeby Macoun, ul. Pavlovská / MILEVSKO, Kuchyňka Hátle, Riegerova 215 / MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Železářství Budig, Lanškrounská 47 / MUKAŘOV, OD FLIP, 
Pražská 309 / NÁCHOD, Domácí potřeby, Kamenice 139 / NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, Domácí potřeby Dufek, Třebíčská 974 / NEJDEK, Domácí potřeby – železářství – elektro, nám. Karla IV. 92 / 
NEZAMYSLICE, Domácí potřeby ERA, 1. Máje 35 / NOVÉ DVORY U KUTNÉ HORY, Tescoma Kmochovi, Nová 297 / NOVÉ HRADY, Kuchyňské potřeby, nám. Republiky 336 / NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ, Kuchyňské linky, Vratislavovo náměstí  11 / NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Železářství Neuman, Vratislavovo náměstí 115 / NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Domov Zilvar, T. G. 
Masaryka 2000 / NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Železářství Nejman, Bořetínská 204 / NOVÉ STRAŠECÍ, Železářství Soukup, Komenského náměstí 107/16 / NOVÝ JIČÍN, LAKAR, Husova 3 / 
NYMBURK, Elektro SKUHROVEC, Palackého 119 / NÝRSKO, M.A.T., Náměstí 126 / ORLOVÁ, Esam, Masarykova tř. 1003 / OSTRAVA–PŘÍVOZ, Libros, Palackého ul. 1114 / PACOV, ALKA 
PACOV, náměstí Svobody 79 / PEČKY, Elektroservis, 5.  května 245  / PELHŘIMOV, Kovomat – Svatek, Krasíkovická 1973 / PLZEŇ, M.A.T., Lochotínská 24 / PLZEŇ, M.A.T., Zábělská 41 / 
PLZEŇ, TAUER ELEKTRO, Gerská ulice 2030/23 / PODĚBRADY, KL Slon, Na Valech 54/ II  / POLIČKA, Baumarket Báča, P. Jilemnického 567 / POLIČKA, Domácí potřeby, Masarykova 7 / 
PRAHA 1, Domácí potřeby Kotva (III. patro), nám. Republiky 8 / PRAHA 1, Kuchyňské potřeby, Myslíkova 1960/17 / PRAHA 4, Domácí Potřeby Praha, Novodvorská 1800/136 / PRAHA 5, Domácí 
potřeby Částková, Vrážská 1530 / PRAHA 5, Domácí Potřeby Praha, Radlická 117 / PRAHA 5, Tescoma Smíchov, Štefánikova 29 / PRAHA 6, Železářství na Podbabské, Jugosláv. partyzánů 18 / 
PRAHA 7, Domácí potřeby, Milady Horákové 43 / PRAHA 7, Železářství u Rotta, Bubenské nábřeží 306 / PRAHA 8, Domácí potřeby – Jestar, Střelničná 1660 / PRAHA 10, Domácí potřeby – Jestar, 
Topolová 1/2915 / PRAHA 10, Elektro SPEKTRUM, Starostrašnická 48 / PRACHATICE, Obchodservis Prachatice, Jánská 122 / PROSTĚJOV, Domácí potřeby, Wolkerova 27 / PROSTĚJOV, 
Domácí potřeby Mikeš, Pernštýnské nám. 4 / PROSTĚJOV, V.  Škvařil – Jaskva, Svatoplukova  23 / PŘEROV, Konvička, Malá Dlážka 14 / PŘEŠTICE, Domácí potřeby Hurt, Rybova 287 / 
PŘÍBRAM, Domácí potřeby Franta, Pražská 128 / RAKOVNÍK, Železářství Chyský, Husovo nám. 31 / RUMBURK, RATIO, 2. polské armády 5/1365 / RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Obchodní dům 
H+HEL, Staré náměstí 51 / SEDLČANY, OD Rozvoj, nám. T. G. Masaryka 35 / SLANÝ, M.A.T., Soukenická 96 / SLATINICE, Domácí potřeby, Lípy 100 / SLAVIČÍN, Domácí potřeby, Mladotické 
nábřeží 751 / SMRŽOVKA, Železářství U Blacka, Hlavní 797 / SOBĚSLAV, Domácí potřeby Šťastný, Horní Příkopy 68/III / SOKOLOV, M.A.T., Růžové nám. 1651 / SOKOLOV, OD Ural, K. H. 
Borovského / STRÁŽNICE, Elektra Ivo Lžičař, Veselská 36 / SUŠICE, Domácí potřeby, Příkopy 18 / SVITAVY, M.A.T., ul. 5. května 3/a  / ŠTERNBERK, Kuchyňské potřeby, Olomoucká 13  / 
ŠUMPERK, Domácí potřeby, 8. května 6 / TACHOV, Železářství Charouzek, Americká 154 / TANVALD, Domácí potřeby Kubů, Krkonošská 603 / TELČ, Praktik, Svatoanenská 125 / TEPLICE, 
Železářství Chyský, Modlanská 2 / TIŠNOV, Domácí potřeby Melichar, Brněnská 154 / TRHOVÉ SVINY, Průmyslové zboží, č. p. 88 / TRUTNOV, M.A.T., Horská třída / TŘEBÍČ, Železářství Fiala, 
náměstí Komenského 135 / TŘEBÍČ, Železářství Fránek, Karlovo náměstí 29 / TŘEBOŇ, Kuchyňka Dušák, Táboritská 564 / TŘINEC, Domácí potřeby Babilon – Berm, nám. Míru 634 / TŘINEC-
LYŽBICE, Domácí potřeby Bobošík, Komenského 390 / TÝN NAD VLTAVOU, Železářství RUFA, Horní Brašov 257 / UHERSKÝ BROD, Domácí potřeby D&K, Masarykovo nám. 103 / UNHOŠŤ, 
Domácí potřeby Litera, Pražská 830 / UNIČOV, Domácí potřeby Dostál, Hrubého 705 / ÚPICE, Železářství Melichar, Dr. Teuchmanna 241 / ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Kovomat Plus, Mírové nám. 89 / 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Domácí potřeby, Komenského 100 / VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Domácí potřeby Lekaso, Československé armády  188 / VELKÁ BÍTEŠ, Domácí potřeby Amicus, 
Masarykovo nám. 1 / VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Amicus domácí potřeby, U Tržiště 22 / VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Obchodní dům AMICUS, Novosady 111/54 / VIMPERK, Železářství, Pivovarská 75 / VIMPERK, 
Železářství Princ, 1. máje 354 / VODŇANY, Tescoma A. Zárubová, Elektrárenská 351 / VOLYNĚ, Kuchyňské vybavení Volyně, Palackého náměstí 65 / VOTICE, Domácí potřeby, Komenského 156 / 
VRCHLABÍ, Domácí potřeby U kostela, Náměstí Míru 219 / VRCHLABÍ, PROBYT Vrchlabí, Krkonošská 15 / VSETÍN, Elpos, Dolní náměstí 305 / VSETÍN, Jednota, Smetanova 1110 / VYSOKÉ 
MÝTO, Domácí potřeby, nám. Přemysla Otakara II. 15 / ZLÍN, Domácí potřeby Prior, nám. T. G. Masaryka 6 / ZLÍN, Kuchyňské potřeby Krčmář, Bartošova 16 / ŽAMBERK, Kuchyňské potřeby, 
Masarykovo nám. 5 / ŽATEC, Průmyslové zboží Duchoň, Podměstí 2125 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Staplast – Zdeněk Staněk, nám. Republiky 150 / ŽIDLOCHOVICE, PRODOM, nám. Míru 153



FRESHBOX ZDARMA!

DOVOLENÁ
s TESCOMOU

Za nákup nad 900 Kč 
od nás obdržíte 
termobrašnu FRESHBOX
s 1 dózou 
v hodnotě 299 Kč 
ZDARMA!

Za nákup nad 1500 Kč 
od nás obdržíte 
termobrašnu FRESHBOX
se 2 dózami 
v hodnotě 499 Kč 
ZDARMA!

1. cena: dovolená v hodnotě 50.000 Kč

2. cena: dovolená v hodnotě 25.000 Kč

3. cena: dovolená v hodnotě 15.000 Kč

4. – 10. cena: luxusní kuchyňské nádobí
a potřeby značky TESCOMA

Vyplňte soutěžní kupon a hrajte 
o 3 luxusní dovolené dle vašeho výběru 
od společnosti Bluestyle v celkové 
hodnotě 90.000 Kč a další skvělé ceny 
od společnosti TESCOMA.

Více informací v katalogu na straně 62.

BEZPEČNÝ OTVÍRÁK ZDARMA!
Za nákup nad 500 Kč 
od nás obdržíte bezpečný 
otvírák na konzervy HANDY 
v hodnotě 199 Kč ZDARMA!

Proč bezpečný? 

Hrany konzervy nejsou po otevření 

ostré a víčko lze znovu použít 

k zakrytí téže konzervy.


