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12. Elektrospotrebiče
Kávovary
ESPRESSO KRUPS KP5005E2 sivá

Espresso CATLER ES 8012

Prevratný dizajn, rýchle zahrievanie prístroja, tlak čerpadla 15 barov,
thermoblock 1500 W, magnetický držiak kapsúl, aretačná páka
so zdvíhačom, výškovo nastaviteľná tácka, nádoba na vodu 1,3 l,
nádobka na použité kapsuly, LED indikátor zap/
vyp, farba: sivá

Espresso, čerpadlo 15 barov, Thermoblock, integrovaný mlynček na
kávu, funkcia krátkeho predsparenia,
parná tryska s nadstavcom, automatické vypnutie po 2 hod. nečinnosti,
rozmery (šxhxv) 33,7x31x36,9 cm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

ESPRESSO KRUPS KP5005E2 sivá

Ks

EL021387

158,00 €

Espresso CATLER ES 8012

Ks

EL021576

499,00 €

Domáce kávovary JURA

Na tovar zn.
Kávovar IMPRESSA F50 Classic - čierny Jura sa nevzťahuje
zákaznícka zľava
Model IMPRESSA F50 získal ocenenie za ino-

Kávovar ENA Micro 1
Ultra kompaktný 1- šálkový plnoautomatický kávovar
ponúka tri veľkosti espressa a dve sily kávy. Ochranný kryt
zásobníka kávy udržiava jej čerstvosť, mlynček melie s citom
a vylúhovacia komora zabezpečuje extrakciu za ideálnych
podmienok. Vďaka najnovším technológiám je káva vždy
ideálne horúca s bohatou crémou. Kapacita pre komfortné
používanie kávovaru: 10-15 káv denne. Kávovar je vhodný do
malých kancelárií, kde si potrpia na kvalitné espresso.

váciu a dizajn a súčasne bol ohodnotený ako
najlepší pre prípravu pravého talianskeho
espressa. Tieto hodnotenia iste ocení každý,
kto holduje kvalitnej káve s plnou arómou.
Lahodná crema na povrchu espressa a
široké možnosti trvalého i jednorazového
nastavenia pomôžu vyťažiť z každého dúšku
kávy potrebnú energiu a pôžitok.Kapacita
pre komfortné používanie kávovaru: 20-25
káv denne. Kávovar je vhodný do kancelárií,
kde si potrpia na kvalitné espresso.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kávovar ENA Micro 1

Ks

JU013594

529,00 €

Kávovar IMPRESSA F50 Classic - čierny

Ks

JU013661

809,00 €

Kávovar IMPRESSA S9 OT Classic - čierny

Kávovar IMPRESSA C9 One Touch - čierny

Tento solídny dvoj-ohrevový kávovar dokážete pripraviť okrem najrôznejších druhov espressa aj
cappuccino a latte macchiato jediným stlačením tlačidla. Má špeciálnu dýzu na horúcu vodu napr.
pre čaj. Vyznačuje sa elegantným
vzhľadom, ktorý rešpektuje súčasné trendy a vyžaruje kompetentnosť už na prvý pohľad. Kapacita
pre komfortné používanie kávovaru: 25-35 káv denne. Kávovar je
vhodný do kancelárií, kde si potrpia
na kvalitné espresso, cappuccina a
latte macchiato.

IMPRESSA C9 v elegantnom čiernom prevedení je kompaktný plnoautomatický
kávovar na prípravu kávových špecialít. Bude Vás rozmaznávať prípravou trendy
cappuccina stlačením jediného tlačidla. Až šesť programovacích tlačidiel a tri
voľby pre dvojité nápoje Vám zabezpečia
komfortnú a jednoduchú obsluhu.
Ovládacie prvky, ktoré sa zriedka
používajú sú elegantne skryté. Energetická efektivita a pôžitok sa vôbec
nevylučujú. Patentovaný vypínač Zero
Energy odpojí pristroj po príprave
napoja úplné od elektrickej siete.
Výškovo nastaviteľný výtok na kávu sa
dá hravo prispôsobiť malým i veľkým
šálkam. Kapacita pre komfortné používanie kávovaru: 20-25 káv denne.
Kávovar je vhodný do kancelárií, kde si
potrpia na kvalitné espresso.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kávovar IMPRESSA S9 OT Classic - čierny

Ks

JU013659

1399,00 €

Kávovar IMPRESSA C9 One Touch - čierny

Ks

JU013617

929,00 €

523 – 524

Kávovar IMPRESSA J9.3 TFT One Touch - platina

Kávovar IMPRESSA Z7 One Touch - alumínium

IMPRESSA J9 TFT Vás ihneď očarí prezentáciou kávových špecialít na veľkom farebnom TFT displeji.
Revolučne jednoduchý výber kávových špecialít, jednoduchá obsluha a údržba kávovaru pomocou
veľkého TFT displeja ktorý naviguje užívateľa grafickými obrázkami, čo je pre každého hračkou.
Pod nádherným dizajnom kávovaru sa ukrývajú tie najnovšie technológie vyvinuté pre sortiment
plnoautomatických kávovarov. Zákazníci v kanceláriách ocenia nielen odhlučnený mlynček, ale
aj vynikajúce a jednoducho pripravené kávové špeciality. Kapacita pre komfortné používanie
kávovaru: 20-25 káv denne. Kávovar je vhodný do kancelárií, kde si potrpia na kvalitné espresso,
cappuccina a latte macchiato, ale aj nádherný dizajn.

Variabilita, jednoduchosť a individualita! Tento špičkový model, ktorý pod svojim elegantným
povrchom ukrýva najnovšie technológie Vás nadchne kompletným spektrom kávového pôžitku na
najvyššej úrovni. Jantárové a žiarivo biele osvetlenie šálok vytvára krásnu atmosféru, zvýrazňuje
eleganciu kávovaru a dokonalosť pripravených špecialít. Pri tomto kávovare možno výtok na
cappuccino plynulo výškovo nastavovať až do výšky 153 mm, čím sa dokáže prispôsobiť všetkým
bežným pohárom na latte macchiato, navyše je u tohto prístroja použitá nová technológia jemnej
mliečnej peny. Táto funkcia výrazne vylepšuje kvalitu špecialít s mliekom . Kapacita pre komfortné
používanie kávovaru: 25-35 káv denne. Kávovar je vhodný do kancelárií, kde si potrpia na kvalitné
espresso, cappuccina a latte macchiato, ale i luxusný dizajn.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kávovar IMPRESSA J9.3 TFT One Touch - platina

Ks

JU013610

1589,00 €

Kávovar IMPRESSA Z7 One Touch - alumínium

Ks

JU013489

1678,00 €

Komerčné kávovary JURA
Kávovar IMPRESSA XS9 Classic EU - čierny

Kávovar MPRESSA Xf50 Classic EU - čierny

Tento kávovar skonštruovaný špeciálne na využitie v kanceláriách sa zakladá na tej istej technológii, ktorá spravila z kávovaru IMPRESSA F50 jednoznačného víťaza porovnávacieho testu plne automatických kávovarov na prípravu espressa časopisu «Stiﬅung Warentest» (najznámejší nemecký
poradenský magazín pre spotrebiteľov). Vôbec po prvý raz v dejinách dokázal automatický kávovar
vyvolal senzačný dojem a dockat sa ohodnotenia «vynikajúci» ohľadne chuti espressa a cremy.
Okrem schopnosti prípravy kávy najvyššej kvality sa kávovar vyznačuje i vynikajúco zvládnutou
koncepciou obsluhy, vďaka ktorej možno všetky programy spustiť jediným stlačením tlačidla.
Kapacita pre komfortné používanie kávovaru: 25-35 káv denne. Kávovar je vhodný do kancelárií do
10 ľudí, kde si potrpia na kvalitné espresso.

Ktokoľvek, kto dnes rozmýšľa o príprave kávy, má na mysli nielen vykúzlenie skvelého espressa či
café crème, ale i moderných kávových špecialít ako latte macchiato alebo cappuccino. Takýto vývoj
si žiada i správne riešenie v podobe kávovaru pre obchody, kancelárie a menšie prevádzky. Všetky
tieto požiadavky vynikajúcim spôsobom splna kávovar IMPRESSA Xs9 One Touch, ktorý je schopný
pripraviť až dvanásť rozličných špecialít – a to vrátane trendového nápoja latte macchiato – stlačením jediného tlačidla. Kapacita pre komfortné používanie kávovaru: 50-80 káv denne. Kávovar
je vhodný do veľkých kancelárií pre cca 30 ľudí, kde si potrpia na kvalitné espresso, cappuccina a
latte macchiato.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kávovar IMPRESSA XS9 Classic EU - čierny

Ks

JU013664

1870,00 €

Kávovar MPRESSA Xf50 Classic EU - čierny

Ks

JU013671

1029,00 €

12. Elektrospotrebiče
Spotrebný materiál JURA
Čistiace tablety, 6 ks

Filter CLARIS

Údržba automatických kávovarov a hygiena v prípade práce s mliekom, kávou a vodou predstavujú
kľúč k udržaniu veľmi vysokej akosti kávy.Každý automatický kávovar JURA disponuje vyluhovacou
jednotkou s nulovou starostlivosťou vďaka programu samočistenia po stlačení tlačidla. Náš vývojový tím vyvinul unikátne čistiace tablety.
V dôsledku intenzívnej práce sa podarilo
výrazne rozšíriť čistiaci a ochranný účinok
týchto tabliet. Nová dvojfázová čistiaca
tableta tak už nielen čistí stroj, ale taktiež
ho zapečaťuje, čím spomaľuje usadzovanie zvyškov kávového tuku.

Používanie zásobníkov na filter CLARIS vám zaručuje vždy čerstvo filtrovanú vodu skvelej chuti pre
váš čaj či kávu. Filter CLARIS plus bol vyvinutý špeciálne pre automatické kávovary JURA na prípravu
kávových špecialít, má neutrálne pH a jeho miesto je priamo v nádržke na vodu.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Filter CLARIS WHITE

Ks

JU060209

10,89 €

Čistiace tablety, 6 ks

bal.

JU062715

8,40 €

Filter CLARIS BLUE

Ks

JU067007

10,89 €

Tablety na vodný kameň, 9 ks

Cappuccino čistiaci roztok 250ml

Vodný kameň je jedným z najväčších nepriateľov domácich prístrojov, ktoré vo
veľkom využívajú vodu.Jura vyvinula špeciálne odvápňovacie tablety, ktoré predlžujú
vďaka jednoduchému odvápňovaciemu účinku životnosť Vášho kávovaru.Odvápňovacie tablety JURA, balenie 3x3 kusy

Dýzu na cappuccino vrátane prívodnej hadičky môžete hravo vyčistiť čistiacim
prostriedkom na Cappuccinator - JURA Cappuccini-Cleaner. Zabezpečíte si tak 100%
čistú penu.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tablety na vodný kameň, 9 ks

bal.

JU061848

10,89 €

Cappuccino čistiaci roztok 250ml

Ks

JU063801

8,40 €

Príslušenstvo JURA
Termoizolačná nádoba na mlieko 0,6 l

Plastová nádoba DE LUXE

Praktickým doplnkom pre všetkých milovníkov mliečnych špecialít je tvarovo nádherná izolačná nádobka na mlieko z ušľachtilej oceli s kapacitou 0,4
a 0,6 litra. Vďaka svojmu známemu a osvedčenému princípu fungovania
dokáže udržať mlieko v chlade

Krásny dizajn s krytom z pochrómovanej oceli prepožičia mlieku ozaj
vhodný šat. Perfektné nasávanie mlieka garantuje výškovo nastaviteľná
trubička z pochrómovanej oceli. Nádobka na mlieko Deluxe má kapacitu
0,6 litra.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Termoizolačná nádoba na mlieko 0,6 l

Ks

JU065381

59,50 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Termoizolačná nádoba na mlieko 0,4 l

Ks

JU068166

49,80 €

Plastová nádoba DE LUXE

Ks

JU063321

21,50 €

525 – 526

Ohrievač šálok s časovačom

Chladič mlieka Cool Control Wireless

Káva chutí najlepšie, ak je podávaná za horúca. Preto všetci profesionáli už zo zásady používajú iba
predhriate šálky. Ak nalejete horúcu kávu do chladných porcelánových šálok, zbytočne unikne príliš
veľa tepla. Ato je naozaj škoda. Len vo vopred ohriatych šálkach sa dokáže naplno rozvinúť lahodná aróma dobrej kávy. Elegantný aštíhly ohrievač
šálok od spoločnosti JURA predstavuje ideálny doplnok príslušenstva pre všetky automatické kávovary
na prípravu špecialít. Dva ohrevné prvky udržiavajú
šálky pri konštantnej teplote približne 55°C / 131 °F,
čo je ideálna teplota pre prípravu silného espressa
alebo cappuccina sčiapočkou zmliečnej peny.
Ohrievač šálok si neodpustí žiaden pravý milovník
kvalitnej kávy.

Hodvábnu, vzdušnú mliečnu penu a horúce mlieko pre trendové kávové špeciality získate len za
predpokladu, že mlieko pred ohrevom a napenením budete udržiavať stále čerstvé pri teplote 4°C.
Elegantný Cool Control Basic dokáže ochladiť mlieko až 25° C pod úroveň teploty okolitého prostredia. Po dosiahnutí 4°C začne chladič udržiavať konštantnú teplotu mlieka v rámci optimálneho
rozpätia teplôt. Zamedzí tak jeho zamrznutiu a zároveň prispeje k úspore energie.Vysokoakostná
nádobka z nerezovej ocele má obsah 0,6 litra. Sofistikovaná forma dna, nakloneného v správnom
uhle, umožní maximálnu mieru využitia všetkého chladeného mlieka. Nerezovú nádobku možno
ľahko vybrať, bajonetový zámok umožňuje jej
nekomplikované otváranie, napĺňanie či uloženie do chladničky v prípade potreby. Nádobku
možno umývať v umývačke riadu.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Ohrievač šálok s časovačom

Ks

JU068565

184,00 €

Chladič mlieka Cool Control Wireless

Ks

JU069294

159,00 €

Chladič mlieka Cool Control 1,2 l. čierna
Ak chcete mať istotu, že Vaše mlieko zostane stále primerane chladné, použite chladič mlieka od
spoločnosti JURA Cool Control (ide o trvácne Peltierovo chladenie nevypúšťajúce CFC). Prístroj Cool
Control je schopný ochladiť mlieko o 25° pod úroveň okolitej teploty. Ak teplota mlieka dosiahne
4°C, inteligentný prístroj Cool Control udrží teplotu mlieka na tomto optime, čo mlieko nielen ochráni pred možným zamrznutím, ale prispeje aj k úspore energie. Cool Control je vlastne vysoko kvalitná nádobka z nehrdzavejúcej ocele s obsahom vyše 1 litra, ktorú možno jednoducho odstrániť,
znovu naplniť, vyčistiť či
odložiť v prípade potreby
do chladničky. Dizajnovo
je Cool Control typický
produkt spoločnosti
JURA, je funkčný, spolu
s kávovarom pôsobí
nenápadne a ucelene.

Služby
Inštalácia a školenie obsluhy**
**Kávovary s 1 mlynčekom sú samoinštalačné, objednanie služby inštalácia
a školenie obsluhy nie je povinné.
Cestovné náklady
na 1 km 0,30 €.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Chladič mlieka Cool Control 1,2 l. čierna

Ks

JU067081

129,00 €

12. Elektrospotrebiče

PROFI cappuccino dýza

EASY cappuccino dýza

Pomocou Profi Auto Cappuccino pripravíte hravo cappuccino či latte macchiato. Dýza
Profi Auto Cappuccino saje mlieko priamo z nádobky, zohreje ho, napení ho a jednoduchým stlačením tlačidla Vám dodá teplé napenené mlieko pre Vaše neopakovateľné
cappuccino či latte macchiato.

Upozornenie pre všetkých milovníkov cappuccina! Táto dýza JURA s revolučnou technológiou jemnej peny dokáže vytvoriť mliečnu penu jemnučkej štruktúry vyznačujúcu sa
veľmi trvanlivou konzistenciou. Viackomorový systém najprv vtiahne dovnútra mlieko,
potom ho ohreje a napokon spení spolu so vzduchom. Vo výsledku získate mliečnu
penu, ktorej sa nič nevyrovná. Táto pena pohladí Váš jazýček, okrem toho je ideálne pre
ozdobovanie. Dýza na prípravu jemnej peny sa vyznačuje dizajnom v čistom, elegantnom štýle JURA, možno ju používať so všetkými kávovarmi vybavenými prípojkou typu
Connector System.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

PROFI cappuccino dýza

Ks

JU067693

58,90 €

EASY cappuccino dýza

Ks

JU069405

41,50 €

Latte Macchiato set 2 ks

Latte Macchiato 3dl set 6 ks

Vysoko kvalitné poháre z olovnatého krištáľu s objemom 220 ml a
výškou zhruba 10,9 cm vhodné ku každému kávovaru IMPRESSA.

Nový okrúhly pohár JURA latte macchiato vyrábaný z vysokoakostného
horského krištáľu rozširuje exkluzívnu kolekciu porcelánu značky JURA
o ďalší ušľachtilý kúsok. Tento pohár s výškou 13,5 cm je vďaka svojmu
zaoblenému dnu optimálne prispôsobený pre tanieriky JURA. Robustné steny
zo skla zabezpečujú komfortné uchopenie pohára bez hrozby popálenia. V
tomto tvarovo krásnom pohári krištáľového lesku
dokážete pripraviť perfektné latte macchiato s
klasickými tromi vrstvami. Záruka pôžitku kávy bez
zbytočných kompromisov!

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Latte Macchiato set 2 ks

sada

JU065037

18,90 €

Latte Macchiato 3dl set 6 ks

sada

JU069407

54,00 €

Espresso šálky JURA set 6 ks

Cappuccino šálky JURA set 6 ks

Čierne ako noc, horúce ako oheň, korunované orechovou penou - také aké by espreso malo byť. Ak sa podáva v elegantnej espresso šálke, bude to Váš zážitok a začne
dlho pred prvým dúškom . Táto espresso šálka bola vytvorená slávnym návrhárom
Wolfgangom Jonssonom výhradne pre JURA. Sada 6 ks

Kolekcia šálok bola navrhnutá exkluzívne pre spoločnosť JURA
medzinárodne uznávaným dizajnérom Wolfgangom Jönssonom
a vyrába sa v svetoznámej nemeckej porcelárni KAHLA. Šálky
možno získať v sadách po 6 kusoch vrátane tanierikov.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Espresso šálky JURA set 6 ks

sada

JU066498

56,50 €

Cappuccino šálky JURA set 6 ks

sada

JU066502

64,50 €

527 – 528

V talianskom kantóne Švajčiarska sa už od roku 1949 praží
káva. Káva ma príjemne jemnú kyslosť, ktorá sa nikdy netlačí
do popredia, má plnú arómu bez náznaku horkosti a jej chuť
trvalo ostáva v ústach. Ako espresso je korenisté, ale nie prehnane silné, má presne tú správnu dominanciu v cappuccine a
pri dlhej krémovej káve sa prejavuje jej švajčiarsky pôvod. Kávy
značky Chicco d´Oro sú pražené s talianskym temperamentom
a švajčiarskou precíznosťou. Chicco D´Oro - ideálna káva pre
plnoautomatické kávovary

Káva Chicco d´Oro Tradition, zrno 250g

Káva Chicco d´Oro Elite, zrno 250g

Chicco d´Oro Tradition je zmes najlepších káv z centrálnej Ameriky, pestovaných
na vybratých plantážach v stredných nadmorských výškach, kde je klíma pre
kávové rastliny najideálnejšia. Výber robia experti, ktorých
vycibrený zmysel pre chute je garantom konštantného
aromatického zloženia zmesi. V závislosti od úrody sa robia v
zmesi jemné variácie, aby konečný produkt zodpovedal tomu,
čo Chicco d´Oro preslávilo vo Švajčiarsku a v okolitých štátoch.
Výsledkom sú príjemne jemná kyslosť, ktorá sa nikdy netlačí
do popredia, plná aróma bez akéhokoľvek náznaku horkosti a
chuť, ktorá trvalo ostáva v ústach. Ako espresso je korenisté,
ale nie prehnane silné, má presne tú správnu dominanciu v cappuccine a pri dlhej krémovej káve sa prejavuje jeho švajčiarsky
pôvod. Optimálne 250 g balenie (aróma nevyprchá) a menšia
mastnota (ktorá nezanáša mlynček) robia túto univerzálnu
kávu ideálnou pre Váš kávovar.

Chicco d´Oro Elite je zložená výhradne z arabík, táto kvalitná zmes
sprostredkúva pravému znalcovi espressa ten najlepší zo všetkých
pocitov. Iba nevyčerpateľné skúsenosti vo výbere a spracovaní
takého chúlostivého prírodného produktu, ako je káva, zaručujú výsledok, ktorý si zaslúži názov Elite. Je to prvá voľba pre prvotriedny
pôžitok z kávy. Optimálne 250 g balenie (aróma nevyprchá) a menšia mastnota (ktorá nezanáša mlynček) robia
túto univerzálnu kávu ideálnou pre Váš kávovar.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Káva Chicco d´Oro Tradition, zrno 250g

Ks

NK110259

5,80 €

Káva Chicco d´Oro Elite, zrno 250g

Ks

NK141253

6,10 €

Káva Chicco d´Oro Gastronomia, zrno 1000g

Káva Chicco d´Oro Tradition, mletá 250g

Chicco d´Oro Tradition Gastronomia je zmes najlepších káv z centrálnej Ameriky, pestovaných na vybratých plantážach v stredných nadmorských výškach, kde je klíma pre
kávové rastliny najideálnejšia. Výber robia experti, ktorých vycibrený zmysel pre chute
je garantom konštantného aromatického zloženia zmesi. V závislosti od úrody sa robia
v zmesi jemné variácie, aby konečný produkt zodpovedal tomu, čo
Chicco d´Oro preslávilo vo Švajčiarsku a v okolitých štátoch. Výsledkom sú príjemne jemná kyslosť, ktorá sa nikdy netlačí do popredia,
plná aróma bez akéhokoľvek náznaku horkosti a chuť, ktorá trvalo
ostáva v ústach. Ako espresso je korenisté, ale nie prehnane silné,
má presne tú správnu dominanciu v cappuccine a pri dlhej krémovej
káve sa prejavuje jeho švajčiarsky pôvod.

Chicco d´Oro Tradition je zmes najlepších káv z centrálnej Ameriky, pestovaných na vybratých plantážach v stredných nadmorských výškach, kde je
klíma pre kávové rastliny najideálnejšia. Výber robia experti, ktorých vycibrený
zmysel pre chute je garantom konštantného aromatického zloženia zmesi. V
závislosti od úrody sa robia v zmesi jemné variácie, aby konečný produkt zodpovedal tomu, čo Chicco d´Oro preslávilo vo Švajčiarsku a v okolitých štátoch.
Výsledkom sú príjemne jemná kyslosť, ktorá sa nikdy netlačí do
popredia, plná aróma bez akéhokoľvek náznaku horkosti a chuť,
ktorá trvalo ostáva v ústach. Ako espresso je korenisté, ale nie
prehnane silné, má presne tú správnu dominanciu v cappuccine
a pri dlhej krémovej káve sa prejavuje jeho švajčiarsky pôvod.
Optimálne 250 g balenie (aróma nevyprchá) a menšia mastnota
robia túto univerzálnu kávu ideálnou pre Váš kávovar.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Káva Chicco d´Oro Gastronomia, zrno 1000g

Ks

NK110020

22,80 €

Káva Chicco d´Oro Tradition, mletá 250g

Ks

NK110260

5,80 €

12. Elektrospotrebiče
Sodastream
PURE GREY výrobník sódy SODASTREAM

Fľaša 1l METAL SODASTREAM

Praktický prístroj na výrobu sódy a šumivých sviežich nápojov,
balenie obsahuje 1ks prístroja Pure SodaStream, 1 ks elegantnej fľaše s nerezovým dnom, 1 ks bombička CO2 pre prípravu
60-80 l nápoja

Špeciálna plastová fľaša, tlaku odolná na sódovú vodu objem
0,9 litra nerezové dno a uzáver 1 kus

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

PURE GREY výrobník sódy SODASTREAM

Ks

EL027178

110,00 €

Fľaša 1l METAL SODASTREAM

Ks

EL017357

12,00 €

Bombička+CO2 samostatná SODASTREAM

Čistiace tablety pre flaše SODASTREAM

Bombička naplnená plynom CO2 s kapacitou na výrobu až 70
litrov sódovej vody Možnosť výmeny prázdnej bombičky za
plnú na výmenných miestach SODASTREAM

Čistiace tablety pre fľaše SodaStream, balenie 10 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Bombička+CO2 samostatná SODASTREAM

Ks

EL017388

29,00 €

Čistiace tablety pre flaše SODASTREAM

bal.

EL023154

7,50 €

PENGUIN výrobník sódy SODASTREAM

Fľaša 0,7l sklenená Penguin SODASTREAM

Prístroj pre výrobu sódy a šumivo sviežich nápojov, 1ks
prístroja, 2 ks elegantných sklenených fliaš, 1 ks bombička
CO2 pre prípravu až 80 l nápoja

Fľaša sklenená, 1 l, pre Soda stream Penguin, číra

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

PENGUIN výrobník sódy SODASTREAM

Ks

EL027176

198,00 €

Fľaša 0,7l sklenená Penguin SODASTREAM

Ks

EL018490

12,00 €

Sirup Tonic veľký 750ml SODASTREAM
Sirup na 18 litrov perlivého nápoja. Konzistencia sirupu je určená špeciálne pre sýtenú
vodu.Pomer riedenia 1:23 (750 ml sirupu -> 18 litrov perlivého nápoja)
.... iné príchute na vyžiadanie

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Sirup Tonic veľký 750ml SODASTREAM

Ks

EL023019

7,20 €

Sirup Red Berry veľký 750ml SODASTREAM

Ks

EL023018

7,20 €

Sirup Cola 750ml SODASTREAM

Ks

EL017320

6,50 €

Sirup Lemon Lime 750ml SODASTREAM

Ks

EL017342

7,20 €

iné príchute na vyžiadanie

529 – 530

Sirup 500 ml SODASTREAM
Sirup na 12 litrov perlivého nápoja. Konzistencie sirupu je určená špeciálne pre sýtenú vodu. Pomer
riedenia 1:23 (500 ml sirupu -> 12 litrov perlivého nápoja)
.... iné príchute na vyžiadanie

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Sirup Cola Light 500 ml SODASTREAM

Ks

EL022069

6,50 €

Sirup Orange 500ml SODASTREAM

Ks

EL017341

6,50 €

Sirup Pink Grapefruit 500ml SODASTREAM

Ks

EL017344

6,50 €

Sirup Isotonic Grep-pomaranč 500ml SODASTREAM

Ks

EL021744

6,50 €

Sirup Jahoda 500 ml SODASTREAM

Ks

EL027340

6,50 €

iné príchute na vyžiadanie

ELEMARIS METER XL čierna kanvica BRITA

Marella Cool Calendar modrá BRITA

Kanvica, celkový objem 3,5 l, objem prefiltrovanej vody 2,2 l, veľký LCD displej, meranie tromi spôsobmi: 1. meranie uplynulého času 2. meranie kvality (tvrdosti vody) 3. mranie presného obsahu
prefiltrovanej vody

Kanvica - celkový objedm 2,4 l, objem prefiltrovanej vody 1,4 l, kalendár - manuálny indikátor
každé 4 týždne pripomína výmenu filtračnej tablety, tvar ideálny do dvier chladničky, nekĺzavé
držadlo,integrované viečko nálevky

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

ELEMARIS METER XL čierna kanvica BRITA

Ks

EL019850

39,00 €

Marella Cool Calendar modrá BRITA

Ks

EL017847

21,00 €

Classic 3-pack filtračné patrony BRITA

MAXTRA 3-PACK filtračné patróny BRITA

o 20% účinnejšia ako tableta classic, znižuje obsah vodného kameňa, odstraňuje chlór a iné nežiadúce látky, redukuje možný obsah hliníka, ťažkých kovov, pesticídov a organických nečistôt

Filtračné patrony BRITA Maxtra, 4-stupňová filtrácia, o +20% vyššia účinnosť znižovania obsahu
vodného kameňa, odstraňujú aj nežiadúce látky ako chlór, redukujú možný obsah ťažkých kovov
(meď, kadmium), pesticídov a organických nečistôt

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Classic 3-pack filtračné patrony BRITA

bal.

EL017861

21,50 €

MAXTRA 3-PACK filtračné patróny BRITA

bal.

EL021707

21,50 €

Rýchlovarné kanvice
Automatická kanvica
CATLERTM 8010

Kanvica CATLER KE 8010
Rýchlovarná kanvica s nastavením teploty, príkon 2200
W, objem 1,7 litra, otočná základňa o 360°, mechanizmus
tlmené otváranie veka, obojstranný vodoznak, 5 rôznych
teplôt, podsvetlené tlačidlá ovládacieho panela, funkcia
Keep Warm pre udržanie nastavenej teploty po dobu 20
min, automatické vypnutie a ochrana proti prehriatiu pri
zapnutí bez vody

Automatická kanvica na prípravu čaju, príkon 2000
W, objem 1,5 l, sklenená kanvica, nerezové čajítko,
magnetický držiak, nastavenie 5 rôznych teplôt, Keep
Warm, vodoznak pod rukoväťou, podsvietené tlačidlá
ovládacieho panelu, zvuková signalizácia, automatické
vypnutie a ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Automatická kanvica CATLERTM 8010

Ks

EL024481

255,00 €

Kanvica CATLER KE 8010

Ks

EL018443

99,00 €

12. Elektrospotrebiče

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1500

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1753

Rýchlovarná kanvica, objem 1,5l, obojstranný vodoznak, bezpečnostné zaistenie veka, vyberateľný
a umývateľný filter, ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody, stredový konektor, dno z nerezovej
ocele, príkon 2000W

Rýchlovarná kanvica, objem 1,7 l, vodoznak, jednoduché
otváranie veka pomocou tlačidla v hornej časti rukoväte,
vyberateľný a umývateľný filter, ochrana proti prehriatiu
pri zapnutí bez vody, stredový konektor STRIX, výhrevné
dno z nerezovej ocele, príkon 2000 W, v nerezovom
prevedení - brúsený povrch

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1500

Ks

EL010287

14,90 €

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1753

Ks

EL012349

28,00 €

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1755

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1501RD

Rýchlovarná kanvica v nerezovom prevedení - brúsený povrch. Stredový konektor STRIX, výhrevné dno z nerezovej
ocele. Jednoduché otváranie veka pomocou tlačidla v
hornej časti rukoväte, vyberateľný a umývateľný filter,
vodoznak, ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody.
Objem 1,7 l, príkon 2000 W.

Rýchlovarná kanvica, objem 1,5 l, obojstranný vodoznak, bezpečnostné zaistenie veka, vyberateľný
a umývateľný filter, ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody, stredový konektor, výhrevné dno
z nerezovej ocele, príkon 2000 W

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1755

Ks

EL020107

29,90 €

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1501RD

ks

EL017082

15,10 €

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1780

Chladič na víno SENCOR SWC 5050

Rýchlovarná kanvica, príkon 2000 W, objem 1,7 l, retro dizajn,
filter pre zachytenie nečistôt a usadenín (vyberateľný,
umývateľný), vykurovacie dno z nerezovej ocele so zakrytou
vykurovacou špirálou, automatické vypnutie pri zdvihnutí z
podstavca, stredový 360° konektor

Chladič na víno, na fľaše o priemere až 10 cm, špeciálne pritláčané rameno zaisťujúce tesný kontakt fľaše s chladiacou plochou, 3 teplotné
nastavenia: Biele víno (11 °C), Červené víno (17 °C), Šampanské (5 °C),
3 LED indikátory

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1780

Ks

EL025173

24,90 €

Chladič na víno SENCOR SWC 5050

Ks

EL023640

58,50 €

Mikrovlné rúry, variče
Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 2917

Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 6520DSG

Mikrovlnná rúra, objem
17l, manuálne ovládanie,
6 úrovní výkonu (vrátane
rozmrazovania), časovač do
30 min., akustická signalizácia, otváranie ťahom, výkon
mikrovlnky 700W, rozmery
(šxhxv) 45,4x33x26,2 cm

Mikrovlnná rúra s grilom,
digitálne ovládanie, objem
20 l, predprogramované
varenie (6 menu), rozmrazovanie podľa váhy,
časovač, hodiny, odložený
štart, detská poistka,
priemer otočného taniera
24,5 cm, rozmery (šxvxh)
45,5x26,5x34 cm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 2917

Ks

EL016477

52,00 €

Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 6520DSG

Ks

EL025176

73,90 €

531 – 532

Vysávače
Elektrický varič dvojp. SENCOR SCP 2252

Tyčový vysávač SENCOR SVC 6300VT

Elektrický varič, priemer platne 18,5 cm a 15,5 cm, plynule regulovateľný
termostat, svetelná kontrolka, ochrana proti prehriatiu, protišmykové nôžky,
príkon 2250W

Bezvreckový tyčový vysávač, príkon 1000 W, sací výkon 200 W, hlučnosť
<71 dB, H.E.P.A. filter + 2 mikrofiltre, Cyklónový filtračný systém, osvetlenie vysávanej plochy, kapacita nádoby na prach 1 l, rozmery (šxhxv)
25,1x15x114,5 cm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Elektrický varič dvojp. SENCOR SCP 2252

Ks

EL020111

32,90 €

Tyčový vysávač SENCOR SVC 6300VT

Ks

EL026674

58,90 €

Vysávač
SENCOR SVC
730GR

Ručný vysávač Sencor SVC 220 BL
Ručný akumulátorový vysávač na vysávanie suchých i mokrých nečistôt.
Umývateľný permanentný filter, štrbinová hubica. 10 min. prevádzky
bez dobíjania, kompaktná dobíjacia základňa, LED indikátor
dobíjania. Voľne stojací s možnosťou zavesenia na stenu.

Vysavač bezsáčkový,
príkon 1800W, sací výkon
304W, , nerezová teleskopická trubica, umývateľný
vstupný H.E.P.A. filter,
systém Cyclone pre dokonalé oddelenie prachu od
vzduchu, 5 stupňový systém filtrácie, , elektronická
regulácia sacieho výkonu

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Vysávač SENCOR SVC 730GR

Ks

EL016213

62,90 €

Ručný vysávač Sencor SVC 220 BL

Ks

EL015677

25,90 €

Sezónny tovar
STOJANOVÝ VENTILÁTOR
SENCOR SFN 4040

STOLNÝ VENTILÁTOR SENCOR SFN 2520
Ventilátor, priemer 23 cm, 2 stupne rýchlosti, možnosť
otáčania, nastaviteľný uhol sklonu, príkon 27W

Ventilátor, priemer 40 cm, 3 stupne rýchlosti, možnosť
otáčania, nastaviteľný uhol sklonu, nastaviteľná
výška, stabilný krížový podstavec

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stojanový ventilátor SENCOR SFN 4040

Ks

EL013010

28,50 €

Stolný ventilátor SENCOR SFN 2520

Ks

EL013006

17,90 €

Konvektor SENCOR SCF
2001

Autochladnička SENCOR SCM 1025
Autochladnička, objem 24 l, pre použitie v aute (napájanie 12 V), pre napájanie 230 V je možné dokúpiť
adaptér Sencor (model Y50), so zatvoreným vekom
sa zmestí až šesť 1l PET fliaš alebo štyri 1l + dve
2l PET fľaše, chladí až o 20°C pod okolitú teplotu,
dvojitý ventilačný systém

Konvenktor, maximálny výkon 2000 W, 3
stupne nastavenia 750-1250-2000W, zabudovaný ventilátor pre rychlejšiu distribúciu
tepla v miestnosti, plynule regulovateľný
termostat, ochrana proti zamrznutiu, voľne
stojací/možnosť pripevnenia na stenu, farba
bieločierna

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Konvektor SENCOR SCF 2001

Ks

EL006741

35,90 €

Autochladnička SENCOR SCM 1025

Ks

EL024805

52,00 €

12. Elektrospotrebiče

Zvlhčovač vzduchu SENCOR SHF 1010

Filter pre SHF 1010 SENCOR

Zvlhčovač vzduchu, princíp vysokofrekvenčného ultrazvukového oscilátora, produkuje studenú
paru (neovplyvňuje teplotu v miestnosti), absolútne tichá prevádzka, 3 úrovne nastavenia intenzity
výstupu pary, možnosť nastavenia času prevádzky časovačom, modrý podsvietený LCD displej,
objem zásobníka na vodu 6l, automatické
vypnutie pri vyčerpaní zásobníka na vodu +
alarm, nočné modré LED osvetlenie

Filtračná jednotka pre zvlhčovač Sencor SHF 1010, obsahuje špeciálny granulát
absorbujúci magnesium a oxidy vápnika obsiahnuté vo vode, zamedzuje
tvorbe minerálnych usadenín (vodného kameňa), zvyšuje účinnosť zvlhčovača, životnosť cca 6 mesiacov
pri bežnej prevádzke, rozmery (priemer x výška): 63
x 118 mm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Zvlhčovač vzduchu SENCOR SHF 1010

Ks

EL017191

63,00 €

Filter pre SENCOR SHF 1010

Ks

EL017192

5,99

Chladničky, chladiace boxy
Monoklimatická chladnička PHILCO PSL 441

Mraznička Philco PSF 341

Chladnička, energetická trieda A+, objem 44 l, klimatická trieda ST, hlučnosť 41 dB, možnosť
otočenia dverí, rozmery (vxšxh) 52,8x44x51 cm

Mraznička, energetická trieda A+, objem 34 l, klimatická trieda ST/N, mraziaci výkon 2 kg/24 hod,
hlučnosť 41 dB, možnosť otočenia dverí, rozmery (vxšxh) 52,8x44x51 cm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Monoklimatická chladnička PHILCO PSL 441

Ks

EL026724

139,00 €

Mraznička Philco PSF 341

Ks

EL026732

149,00 €

Chladnička Haier HR 138 A
Chladnička s mraziacim boxom. Trieda energetickej účinnosti: A + . Úžitkový objem chlad / mraz:
100/17 l. Spotreba 0,30 kWh/24 hod. Hlučnosť 42 dBA, Chladivo R600a . Rozmery vxšxh: 86,5
x50x55 cm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Chladnička Haier HR 138 A

Ks

EL013133

159,00 €

13. Spotrebný
materiál
do tlačiarní

13. Spotrebný materiál
do tlačianí a faxov

Ponúkame spotrebný materiál do všetkých typov :
• laserových tlačiarní, kopíriek
• atramentových tlačiarní, kopíriek
• kopírovacích strojov
• fólie pre faxy
• farbiace pásky pre ihličkové tlačiarne
• farbiace pásky do kalkulačiek
• valce a odpadové nádoby
• alternatívne náplne
• renovované náplne

Z dôvodu neustálej zmeny cien
spotrebného materálu si prosím
overte svoju aktuálnu cenu u svojho
obchodného zástupcu, príp. telefonicky alebo emailom .

Skutočné náklady na tlač závisia na
percentuálnom pokrytí toneru (resp.
atramentu) na papieri formátu A4.
Výrobcovia používajú na výpočet
prevádzkových nákladov testovacie stránky, ktoré majú uvádzané
pokrytie pri čiernobielej tlači 5%
a pri farebnej tlači 5% pre každú
farbu. Hlavne pri tlači fotografií môže
pokrytie jednej farby dosiahnuť aj
30 % !
Ako rozpoznať falšované
tlačové kazety:
• chýba logo
• chýba bezpečnostný štítok.
• cena je príliš dobrá na to aby bola
reálna.
• produkt nemá štandardný vonkajší
obal.
• poruchy tlačovej kazety a nízka
kvalita tlače.
Hľadáte náplň do svojej
tlačiarne, kopírky, faxu ..... ?
Nadiktujte alebo napíšte nám typ Vášho prístroja a my Vám pomôžeme nájsť tú správnu
náplň

