Ajánló

Eleség
Öntse formába elképzeléseit
A Zila Tortaforma hosszú idõ óta az elsõ
magyar gasztronómiai innováció, mely
feltalálója és megalkotója Zila László, az
Év Gasztronómusa.
A Zila Tortaformák szilikonból készültek,
rozsdamentes acélkerettel, melyekkel
tökéletes cukrászati remekek készíthetõk
akár otthon is.
Négy formaváltozatban és különbözõ
méretben kaphatók egészen a klasszikus
tortaformától a rombusz alakzatig.
12 500 Ft-tól
zilatortaforma.hu

A nem mindennapi térelválasztó
Sokszor probléma a térelválasztás
kérdése, szakítsunk a hagyományos polcrendszer megoldással, és alkalmazzuk a
szemet gyönyörködtetõ Abstracta
Airflake hálót. A különleges anyagnak
köszönhetõen az elemek praktikusan
kihasználhatók, akár újságot
is tarthatunk bennük.
10 darabos kiszerelés –
újságtartó funkció nélkül: 11 250 Ft
4 darabos kiszerelés –
újságtartó funkcióval: 28 125 Ft
europadesign.hu

Modern tojásfõzõ
SEVERIN Tojásfõzõk EK 3156/57/58:
- egyszerre 1-6 db tojás fõzése lehetséges
- beállítható a tojások keménysége
- elektronikusan szabályozható fõzésidõ
- hangjelzés, ha elkészültek a tojások
- kb. 6 990 Ft Fogy.ár
SEVERIN termékek a hypermarketekben (Auchan, Cora),
és a mûszaki láncokban (Media Markt, Saturn) kaphatók.
Forgalmazó :
TFK elektronik Kft 2040 Budaörs Gyár u. 2 Tel.: (23) 444-266
severin.com

Kettõ az egyben
Praktikus és stílusos dohányzóasztal
formatervezett újságtartó résszel.
mérete: 40 cm
26 990 Ft
stileinterio.hu

Szörf az enteriõrben
A merészebb formákat és anyagokat kedvelõ bohókás
Hölgyek számára a Karim Rashid megalkotta a Surf
szófát. Az elsõsorban kültéri használatra készített
darabok színes virágként díszítik kertünk látképét,
de akár nappalinkét is!
213 750 Ft – europadesign.hu

Takaje, a vákuum rendszer
Egy forradalmian új, könnyen
használható és praktikus vákuum rendszer, amellyel ételeink állaga, íze, frissessége
hosszú ideig megtartható. Ehhez nincs szükség
speciális tároló dobozokra vagy speciális zacskókra, a vákuumcsomagolás mostantól a kidobásra ítélt edényeivel is lehetséges! Bizonyított, hogy a Takaje vákumfóliázó használatával az
élelmiszerek négyszer tovább õrzik meg eredeti ízüket, állagukat, illatukat.
TAKAJE vákuum csomagoló és fóliahegesztõ 10 zacskóval és 2 újrahasználható szeleppel
59 000 Ft – takaje.hu

TEGYÜNK
EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

Luxus a fürdõszobában
Kádra helyezhetõ, kihúzható, minden fürdõkádhoz
illeszkedõ tartó. Gyertyatartóval, könyvtartóval és
két pohártartóval felszerelt, krómozott acélból
készült fürdõszobai kiegészítõ. 9 990 Ft – butlers.hu

Ételtároló dobozok
Emsa Clip and Close 100%-ban hermetikusan záródó
dobozok. A tökéletes zárás miatt teljesen aromazáró
mikrosütõben és fagyasztóban is használhatók.
Többféle formában és méretben kapható.
690 Ft-tól
emsa.com

BRIX ALUMÍNIUMKERÍTÉSEK,
- KAPUK, KORLÁTOK & BALKONOK
A ház névjegykártyája
Egy szép kerítés és kapu a ház névjegykártyája, melynek formájában, stílusában és
színében is illeszkednie kell a házhoz és kerthez egyaránt. A Brix Zaun + Tor GmbH már
több mint 25 éve specializálódott kerítések, kapuk és korlátok alumíniumból történõ
gyártására és minden alkalmazási területen optimális megoldást kínál. Aki a tartós stabilitást, egyedi formát és a hosszú élettartamot fontosnak tartja, annak a porfestett Brix Alu
kerítések, kapuk, lépcsõkorlátok és erkélykorlátok a legmegfelelõbbek. A Brix osztrák
minõségi termék. A számos szín, forma, modell és extra által a Brix kerítések, kapuk és
korlátok a személyes kívánságok alapján variálhatók. Az ingyenes, helyszínen történõ
méretkimérés és tanácsadási szolgáltatás segítségével lehetõség nyílik méretre szabott
megoldásokra, minden beépítési szituációban.
BRIX - minõség a kezdetektõl, szépség egy életen át!
ALU Kerítések Kapuk Korlátok egy Életre!
Tel.: (06 20) 329 1133
www.brixzaun.com
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Otthonok és Kertek

Bio gabonakávé
A különleges gabonakeverék íze a hagyományos
kávéhoz nagyon hasonló,
ellenben egészséges, és
korlátlanul fogyasztható.
324 Ft/75 g
bioboltom.hu

Nyugalom tea
Kizárólag ellenõrzött ökológiai
gazdálkodásból származó alapanyagok
felhasználásával készült a termék,
amely 20 filteres kiszerelésben
kapható.
768 Ft
biomix.hu

EMSA mintabolt:
NET Edény XIII. ker. Sz. István krt. 11.
Forgalmazó:
TFK elektronik Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2 Tel.: (23) 444-266
emsa.com

Otthonok és Kertek
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