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Megosztjuk Önnel  
a szenvedélyt.  

1987 óta.
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22 Mobil +36 70 886 5856

Az Ön GASZTRO PALAZZO csapata

Mindent, amit a tökéletes élmény érdekében keres 
kedves vendégei számára most megtalál egyetlen 
üzletben, a LUSINI üzletében.

Ismeri már a VEGA, ERWIN M., JOBELINE és PULSIVA 
termékmárkáinkat? A beltéri terektől a megterített 
asztalon át a konyhája professzionális felszereléséig és 
a személyre szabott professzionális munkaruházatig 
mindent megtalál nálunk, hogy mindennapjait a lehető 
legkényelmesebbé tegyük.

Az újdonság az, hogy további partnermárkákkal bővült 
üzletünk. Mert a LUSINI professzionális márka kínálata 
mellett mindig a legjobb termékeket keressük Ön szá-
mára, hogy vendégei Önnél tartózkodása felejthetetlen 
élmény legyen.

Beltéri tippekre van szüksége, vagy szeretne inspi-
rálódni egy új ételkoncepcióhoz, vagy új szabadtéri 
bútorokat keres? Kérdezze tanácsadóinkat, szívesen 
segítenek. Számos tippet és ötletet talál katalógusa-
inkban vagy közösségi csatornáinkon.

A vendéglátás az Ön hivatása, és Ön tudja, hogyan kell 
újra és újra megörvendeztetnie vendégeit.

Örülünk, ha támogatni tudjuk Önt ebben.
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Professzionális textil - minőség sok tapintattal

Kiváló textíliák professzionális minőségben konyhába, a 
megterített asztalra, tökéletes közérzetet biztosít a gyógy-
fürdőkben vagy a szállodai szobában. ERWIN M. tudja mit 
akarnak a vendégek – több mint 30 éve.

Termékmárkáink 
Ismerkedjen meg a VEGA, ERWIN M., JOBELINE 

és PULSIVA márkáinkkal most egy fedél alatt, a 

LUSINI márka alatt. Termékmárkáinkkal mindent 

kínálunk, ami egy tökéletes vendégélményhez 

szükséges, a beltéri felszereléstől a konyhafelsze-

relésen és a megterített asztalon át a szállodai 

szobáig, fürdőszobáig és gyógyfürdőig. Több mint 

30 éve ismerjük a mindennapi vendéglátóipart így 

tudjuk, mi a fontos. Éppen ezért szigorú minőségi 

irányelvek szerint fejlesztjük a professzionális 

termékeinket, hogy azok megfeleljenek a gasztro-

nómia és a szállodaipar magas követelményeinek.

Az Ön LUSINI csapata
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Lelkes vendéglátósok számára.  
1987 óta.

Felszerelés specialista 
- design és trendek
VEGA a jelenlegi beltéri stílus professzionális 
márkája, valamint a konyhai, éttermek, bárok, 
szállodák és gyógyfürdők berendezéseinek 
széles választéka. 

Felszerelés 
- praktikus
Alapkínálatunk kezdőknek és profiknak 
hatalmas választékkal minden gasztronómia 
és szállodai ágazatban. Egyszerűen minden, 
amire szüksége van - 100% professzionális 
minőségben, kedvező áron.

Professzionális munkaruházat – stílus és funkció

Minden modell 100%-ban saját alkotás. Sok mun-
kát és tapasztalatot fektettünk a funkcionalitásba 
és a dizájnba. Az optimális illeszkedés ugyanolyan 
fontos számunkra, mint  
a jelenlegi stílustényező.
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nudeglass.com

Mobil +36 70 886 5856

by

PARTNER 
MÁRKA

o. 188

o. 195

o. 77

A Nude nemzetközileg el-
ismert kivitelezése lenyű-
göz elegáns dizájnjával, 
tökéletes funkcionalitásá-
val és kiváló minőségével.

A DUNI jelentése  
az innovatív ötletek 
természetes  
alapanyagokból,  
így teljesen  
környezetbarát.

A Helios termoszkannák világszer-
te több mint 100 éve nagyszerű 
megbízható társak. Minőségükkel 
lenyűgözőek a professzionális ven-
déglátóiparban is. 

Bormioli Rocco az egyik legismertebb  
üveggyártó a világon. 1825 óta alkot  
ez az olasz gyár stílusos üveget. 

Partner márkáink
A funkcionális vagy egyszerűen szép dolgok keresése köz-
ben folyamatosan felfedezünk valamilyen kivételes termé-
ket a piacon. Szigorú előírásaink szerint ellenőrizzük őket 
és csupán ezután vonjuk be új termékeinket kínálatunkba.

További partner márkák elérhetők a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.
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TARTALOM

EVŐESZKÖZÖK

TEXTÍLIÁK

EDÉNYEK

MUNKACIPŐK

PORCELÁN  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ASZTALI KIEGÉSZÍTŐK  � � � � � � � � � � � � � � � � � �

EVŐESZKÖZÖK  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ÜVEG  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BÁRKELLÉKEK  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BÜFÉ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

TAKE AWAY � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

TEXTÍLIÁK  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BÚTOROK  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

TÁBLÁK ÉS ÉTLAPOK  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

KONYHA  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

SZÁLLODAI KELLÉKEK  � � � � � � � � � � � � � � � � � �

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT  � � � � � � � � � � � � �

SZAKÁCS MUNKARUHÁZAT  � � � � � � � �

MUNKACIPŐK  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

SZOBALÁNY MUNKARUHÁZAT  � � �

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK  � �
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DOWNPASS  
kényelmes alvás
A DOWNPASS pecsét megkülönbözteti az ágyneműt, 
melynek a toll és pehely töltete etikus forrásból származik.
A toll és pehely nem élő állatoktól származik, nem a 
libamájtermelés melléktermékei, és a nevelési területre 
vezethető vissza. Így biztos lehet benne, hogy terméke 
szigorúan megfelel az állatjóléti kritériumai előírásoknak.

Tencel™  
környezetbarát
A Tencel™ szálak magas szilárdságúak száraz és
nedves állapotban is, puhák és kiváló nedvszívó
képességgel rendelkeznek. Ebből az anyagból készült 
textil sima, légáteresztő és hűsítő hatású. Göbösödés 
mentes, puhább és gyengédebb mint a selyem. 
Egyszerűen tisztítható.

Sanitized®  
semlegesíti a szagokat
A Sanitized® higiéniai funkció regisztrált minőségi  
pecsét mely optimális védelmet nyújt az izzadás és a 
szagok ellen. Intenzív használat után is a kellemetlen 
szagok kialakulása gátolt. A Sanitized® funkcióval 
rendelkező termékek tovább maradnak higiénikusan 
tiszták, mint más termékek.

WERIN® TEC  
kényelem munka közben
A WERIN® TEC biztosítja a kényelmes munkavégzést
a konyhában. Az innovatív funkcionális anyag kényelmes 
szabást kínál, a legjobb komfortot és ezért optimális 
mozgásszabadságot. Az aktív nedvességszabályozás és a 
hűsítő hatásnak köszönhetően mindig kényelemben lesz 
még stresszes helyzetekben is.

Anyag

rozsdamentes acél 
18/0

rozsdamentes acél 
18/10

Terméktulajdonságok

alacsony súly
(= extra könnyű 
anyag)

rakásol- 
ható összecsukható

Szolgáltatás

5 év pótlási  
garancia

10 év pótlási 
garancia termékminta csomag

3 év pótlási  
garancia

Karbantartás

finom mosás 30°C-on fehéríthető
tisztítás 
szénhidrogénnel

vasalás maximum 
110°C-on mosás 30°C-on

vasalás maximum 
150°C-on mosás 40°C-on finom mosás 40°C-on nem fehéríthető

gyengéd tisztítás 
perklór-etilénnel

vasalás maximum 
200°C-on mosás 60°C-on kézi mosás fehérítés oxiddal

gyengéd tisztítás 
szénhidrogénnel

nem vasalható mosás 95°C-on nem mosható
tisztítás  
perklór-etilénnel

nem tisztítható 
szárazon

Szabás

egyenes, enyhén 
szűkített szabás

egyenes  
szabás

szűkített  
szabás 

szűkített 
testhezálló szabás 

szűkített szabás 
gumiszalag 
végződéssel

TERMÉKTÍPUSOK
év5

elérhetőség

év3
elérhetőség

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

008-009_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   8 15.02.22   15:48
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70 x 70
80 x 80

 40 x 130
80 x 80

100 x 100
130 x 130

80 x 110
90 x 130

 40 x 170
130 x 170

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

80 x 140
90 x 150 130 x 190

80 x  160

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

80 x  170
90 x  180 130 x  220

80 x  200
90 x  210 130 x  250

80 x  230
90 x  240 130 x  280

Ø 100 Ø 140 
Ø 160

120 x  180 160x220

Ø 110 Ø 170

2 3 5

42   82 - 85 70 - 73 77 - 79

44 S 86 - 89 74 - 77 78 - 80

46 S 90 - 93 78 - 81 79 - 81

48 M 94 - 97 82 - 85 80 - 82

50 M 98 - 101 86 - 89 81 - 83

52 L 102 - 105 90 - 94 82 - 84

54 L 106 - 109 95 - 99 83 - 85

56 XL 110 - 113 100 - 104 84 - 86

58 XL 114 - 117 105 - 109 85 - 87

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

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

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

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

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

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

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

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

2 3 4

34 XS 78 - 81 64 - 66 88 - 91

36 S 82 - 85 67 - 70 92 - 95

38 S 86 - 89 71 - 74 96 - 98

40 M 90 - 93 75 - 78 99 - 101

42 M 94 - 97 79 - 82 102 - 104

44 L 98 - 102 83 - 87 105 - 108

46 L 103 - 107 88 - 93 109 - 112

48 XL 108 - 113 94 - 99 113 - 116

50 XL 114 - 119 100 - 106 117 - 121

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

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

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

1 2 3 1 2 3

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5
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Női méretek

Méret

Nemzet- 
közi  

méret Mellbőség Derékbőség Csípőméret

Férfi ingek Mellbőség és derékbőség

gallérméret =  
méret mellbőség derékbőség

gallérméret =  
méret mellbőség derékbőség

RUHÁZATASZTALTERÍTŐK

Így találja meg  
a helyes méretet

MINDEN 
passzol

A gallérméretet 
mérje szabadon az 
ádámcsutka alatt.

Mérje vízszintesen a 
legszélesebb részen.

Mérje szabadon a 
legszűkebb helyen, 
kb. a köldök  
magasságában.

Mérje a legszélesebb helyen, 
az alsóneműn keresztül.

Belső hossz a lágyéktól 
a földig.

Könnyű meghatározni, hogy mekkora legyen a méretre 
szabott asztalterítője: mérje le asztalát és adjon hozzá 
20-25 cm-es túlnyúlást minden oldalhoz. Ha az asztala 
például 80 x 80 cm-es, akkor 120 x 120 cm-től 125 x 
125 cm-ig terjedő asztalterítőre van szüksége. Ezen felül 
plusz pár centimétert számolunk hozzá a lehetséges 
összemosás végett.

asztal 
alak

asztal 
méret  
cm-ben

asztal- 
terítő 
méret  
cm-ben

Férfi méretek

Méret

Nemzet- 
közi  

méret Mellbőség Derékbőség Nadrág

Gallérméret

Mellbőség

Derék- 
bőség

Csípőméret

Nadrág

008-009_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   9 15.02.22   15:48
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650
Mobil +36 70 886 5856

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9:00–17:00  
péntek 9:00–16:00

Mobil +36 70 886 5856*

várjuk  
hívását

Mindig ott van vendégei számára. Szeretnénk mi is ezt tenni 
Önért. Éppen ezért mindig rendelkezésére állunk, hogy tanácsot 
adjunk, inspiráljuk és tájékoztassuk termékeinkről és szolgálta-
tásainkról.  
Keressen minket bizalommal!

Tanácsadó csapatunk
Ha szeretné, már a kezdetekkor ott leszünk és megter-
vezzük Önnel a konyhája és étterme, a vendégszobái 
felszerelését. Gasztronómiai és szállodai felszerelés 
trendtanácsadóként ismerjük a trendi gasztronómiai és 
ételkoncepciókat, és tanácsot adunk a megfelelő felszere-
lések és dekorációs elemek tekintetében. 

Európa-szerte erősek vagyunk
Több mint 4.8 millió termékkel, melyek átlagban 
95%-ban elérhetőek raktárainkon, teljes körű 
partnere vagyunk a szállodai és gasztronómiai 
iparnak. A professzionális konyha feszerelésétől át a 
munkaruházatig és az átfogó biztonsági koncepcióig 
mindent kínálunk vállalkozása számára.

CSOMAG NAPONTAMILLIÓ TÉTEL ALKALMAZOTT

 
info@gasztro-palazzo.hu

Hívjon minket:

010-011_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   10 15.02.22   15:50
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Bizonyított minőség
Minden termékünkre olyan magas mi-
nőségi követelmények vonatkoznak, 
amelyekre mindennapi tevékenysége 
során támaszkodhat. A biztonság, a 
funkcionalitás és a dizájn a legfonto-
sabb.

Bútor kézbesítése
Akár 2 akár 200 szék, 2 vagy 200 kg, 
2 vagy 200 km: A bútorokat mindig 
kedvezményes körülmények között 
kézbesítjük. Hasonlítson minket össze!

Itt vagyunk Önért
A mi kapcsolatunk mindig személyes 
volt és az is marad: Örömmel fogadjuk 
hívásait.

Minőség szakemberek 
számára
Ütésálló, időjárásálló, alkalmas mo-
sogatógépbe: a szigorú minőségi 
ellenőrzés számunkra természetes. A 
funkcionalitással és dizájnnal túlszár-
nyaljuk a gasztronómia és a szállodai-
par követelményeit.

Gyors házhozszállítás
A gyors tervezésért és nagy kívánságo-
kért: 4,8 mil. termék szalvétáktól a ka-
napékig az Ön megrendelésére várnak 
a magas polcos raktárban.  
És rövid időn belül Önnél vannak.

Utánvásárlási garancia
Gondoljon a jövőre. Akár 10 év utánvá-
sárlási garanciát biztosítunk. Ígérjük!

Minden egy helyen
Legyen szó akár egy lounge ülésről 
vagy egy whisky pohárról, kültéri vagy 
beltéri használathoz, klasszikus vagy 
divatos, vagy egyedi gyártásról legyen 
szó: Ki más képes erre? Amennyiben 
ennek ellenére sem találja amit keres: 
szívesen teljesítjük kívánságát.

Szolgál-
tatásaink 
Önöknek

010-011_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   11 15.02.22   15:50
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Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9:00–17:00  
péntek 9:00–16:00

Ajánlat 
kérés:

Mobil +36 70 886 5856*
info@gasztro-palazzo.hu

jellegzetes 

EGYÉNISÉG 

Megszemélyesítés
Adja meg vendégeinek az exkluzivitás és a luxus 

érzetét kifinomult termékek segítségével. Így házának 
neve felejthetetlen marad. Edényekre, törölközőkre 

vagy ágyneműkre helyezheti logóját, ahogyan  
a dolgozói munkaruházatára is. 

Hímzés, nyomtatás, gravírozás vagy dombornyomás 
- minden lehetséges.

hímzés

hímzés

nyomtatás

lézeres  
gravírozás

Saját dizájn és 
termékfejlesztés
Egyes termékek, melyeket sok éves gasztronómiai 
és szállodaipari tapasztalatunk alapján szeretnénk 
vásárlóinknak nyújtani, még nem léteznek. Ezért van 
saját részlegünk, amely új dizájnokat és funkcionális 
termékeket fejleszt Önök számára.

012-013_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   12 15.02.22   15:53
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Szabászat szolgáltatások
Minden méret és forma kialakítható az Ön kíván-
sága szerint az Ön specifikációi vagy sablonjai 
alapján. Az asztalterítőknél normális és boríték-
szegély közül is választhat.

Használja ki az egyéni méretre  
szabott termék megrendelése  

lehetőségét.

Asztalterítők és textíliák  
egyedi méretben 

Csak egyszerűen és gyorsan közölje 
velünk a kívánt méreteket.

Termékminta 
csomag
Szívesen küldünk min-
tákat és színpéldákat, 
legújabb evőeszkö-
zöket és porcelán 
termékeinket vagy akár 
a bútorok gyártásánál 
használt anyagokat, 
hogy biztos lehessen a 
választásában.

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

Termékminta 
csomag

hímzés

dombornyomás

Stílusos termékek  
megszemélyesítése!

szállítási idő 10-14 munkanapon belül 

szék és asztalhuzatok, padpárnák és 
asztalszoknyák általában 14 munkanapon belül

012-013_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   13 15.02.22   15:53
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15www.gasztro-palazzo.hu

lapos tányér
20 cm (Ø)

sárga piros szürke kék
30108473 30108495 30108478 30108481
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 52,74 € csomag 52,74 € csomag 52,74 € csomag 52,74 €
8,79 € 8,79 € 8,79 € 8,79 €

lapos tányér
25 cm (Ø)

sárga piros szürke kék
30108474 30108475 30108477 30108469
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 65,94 € csomag 65,94 € csomag 65,94 € csomag 65,94 €
10,99 € 10,99 € 10,99 € 10,99 €

lapos tányér
31 cm (Ø)

sárga piros szürke kék
30108479 30108496 30108476 30108487
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 65,96 € csomag 65,96 € csomag 65,96 € csomag 65,96 €
16,49 € 16,49 € 16,49 € 16,49 €

szögletes tányér
33.5x16 cm (HxSZ)

sárga piros szürke kék
30108492 30108472 30108471 30108484
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 72,57 € csomag 72,57 € csomag 72,57 € csomag 72,57 €
24,19 € 24,19 € 24,19 € 24,19 €

szögletes tányér
33.5x19 cm (HxSZ)

sárga piros szürke kék
30108489 30108480 30108493 30108482
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 98,97 € csomag 98,97 € csomag 98,97 € csomag 98,97 €
32,99 € 32,99 € 32,99 € 32,99 €

tál
17x10 cm (HxSZ)

sárga piros szürke kék
30108491 30108488 30108486 30108494
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 59,34 € csomag 59,34 € csomag 59,34 € csomag 59,34 €
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

organikus alakú tányér
33x19 cm (ØxMA)

sárga piros szürke kék
30108500 30108499 30108497 30108502
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 72,57 € csomag 72,57 € csomag 72,57 € csomag 72,57 €
24,19 € 24,19 € 24,19 € 24,19 €

organikus alakú tál
17x6.5 cm (ØxMA), 480 ml

sárga piros szürke kék
30108470 30108490 30108485 30108483
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 59,34 € csomag 59,34 € csomag 59,34 € csomag 59,34 €
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

organikus alakú tál
22x7 cm (ØxMA), 750 ml

sárga piros szürke kék
30108501 30108498 30108504 30108503
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 42,87 € csomag 42,87 € csomag 42,87 € csomag 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Nebro
Ez a készlet inspiráló a modern színeivel, rusztikus stílusban. Lapos tányér, tálcák, tálak - autentikus alapot kínálnak ételei 
tálalásához. A szabálytalan fröcsköléseknek köszönhetően minden darab egyedi. A négy trendi szín tetszés szerint kombinálható.
Anyag: prémium porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 25 cm: 685 g. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható.

További újdonságok: 

www.gasztro-palazzo.hu

Lapos tányér  
Nebro

darabonként

8,

79

 nagyszerű 
kombinációs 
lehetőségek 
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16 Mobil +36 70 886 5856

lapos tányér
18 cm (Ø) 20 cm (Ø) 24 cm (Ø) 28 cm (Ø)
10010713 30108468 10010714 10010715
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 39,54 € csomag 57,36 € csomag 85,74 €
5,93 € 6,59 € 9,56 € 14,29 €

tésztás tányér
26.5x5.5 cm (ØxMA) 30.5x6.5 cm (ØxMA)
500 ml 850 ml
30051116 30037528
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 71,88 € csomag 85,74 €
11,98 € 14,29 €

kúpos tál
9x7 cm (ØxMA) 11.7x8.3 cm (ØxMA)
230 ml 400 ml
30051278 30051277
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 39,54 €
5,93 € 6,59 €

kerek tálaló serpenyő
14x5 cm (ØxMA) 16.5x6.5 cm (ØxMA)
350 ml 600 ml
30051281 30051282
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 23,96 € csomag 28,58 €
11,98 € 14,29 €

tésztás tányér 
perem nélkül
25.5x6 cm (ØxMA)
1400 ml
30037526
db/csom. 6
csomag 79,14 €
13,19 €

kerek tál
14x7 cm (ØxMA)
400 ml
30037527
db/csom. 6
csomag 57,36 €
9,56 €

ovális tál
11x7x2.7 cm (HxSZxMA)
75 ml
30051324
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

négyzetes füles tál
7x7x3.5 cm (HxSZxMA)
80 ml
30051280
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

kúpos tál
6x4.5 cm (ØxMA)
50 ml
30051276
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

mini serpenyő
6.5x2.5 cm (ØxMA)
40 ml
30051274
db/csom. 12
csomag 32,88 €
2,74 €

mély tányér
21x3.9 cm (ØxMA) 26x4.5 cm (ØxMA)
300 ml 500 ml
10010718 10010719
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 79,14 €
8,35 € 13,19 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Masca
Trendi porcelán készlet kerámia kinézettel fekete matt színben. A fekete szín tökéletes alapot 
biztosít az ételek pontos kreációjához. Szélles kínálatú készletből válogathat – a lapos és mély 
tányértól a tálakon át a mini serpenyőkig.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 28 cm: 947 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fekete

pizzás tányér
28 cm (Ø) 32 cm (Ø)
10010716 10010717
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 79,14 € csomag 100,26 €
13,19 € 16,71 €

szögletes tányér
27x21 cm (HxSZ) 35x16 cm (HxSZ)
10006099 10006100
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 114,78 € csomag 93,00 €
19,13 € 15,50 €

Lapos tányér  
Masca

darabonként

593

 porcelán kerámia megjelenéssel
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Újdonság
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kerek lapos tányér
16 cm (Ø) 20 cm (Ø) 27 cm (Ø)
30026723 30026724 30026722
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 35,58 € csomag 57,36 € csomag 57,16 €
5,93 € 9,56 € 14,29 €

hosszúkás tányér
33x10 cm (HxSZ) 29.5x14 cm (HxSZ) 36x14 cm (HxSZ)
30051092 30026739 30026745
db/csom. 6 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 79,14 € csomag 39,57 € csomag 50,13 €
13,19 € 13,19 € 16,71 €

négyzetes tál
15x15x6 cm (HxSZxMA) 21x21x4.5 cm (HxSZxMA)
650 ml 1100 ml
30051095 30051094
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 23,72 € csomag 47,92 €
5,93 € 11,98 €

kerek tál kerek tál
7.7x3 cm (ØxMA) 11.5x5 cm (ØxMA) 15.5x6.5 cm (ØxMA)
70 ml 270 ml 450 ml
30032970 30032969 30026731
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 21,72 € csomag 28,98 € csomag 23,72 €
3,62 € 4,83 € 5,93 €

ovális lapos tányér
20x17.5x2.5 cm 
(HxSZxMA)

25.5x23x2.5 cm 
(HxSZxMA)

31x26.5x3.5 cm 
(HxSZxMA)

30051089 30051090 30051091
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 50,10 € csomag 71,88 € csomag 46,83 €
8,35 € 11,98 € 15,61 €

mély tányér
21x5 cm (ØxMA)
300 ml
30026725
db/csom. 6
csomag 50,10 €
8,35 €

alátét a 15.5x6.5 cm-es 
tál alá
22.5x2 cm (ØxMA)
30074950
db/csom. 4
csomag 32,96 €
8,24 €

négyzetes tál
9x9x3.5 cm (HxSZxMA)
150 ml
30051093
db/csom. 6
csomag 25,68 €
4,28 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Kőcserép készlet Mamoro
Természetes fekete-fehér kő kivitelben. Főleg a rusztikus és vintage ételtálaláshoz ajánlott.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény). Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 978 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fekete/fehér

Lapos tányér  
Mamoro

darabonként

5,

93

 trendi gránit megjelenés
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Arona
Porcelán készlet szabálytalan szélekkel és kissé hullámos 
felülettel. A matt kivitelezés fokozza a természetes kő hatását. 
Tökéletesen illeszkedik a Kelda tálalólapátokhoz.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 26 cm: 687 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!

VEGA 
Porcelán készlet Kelda
Kivételes tálalási ötlet: Kelda tányérkészlet lapát alakot öltött. Minden tányér rakásolható, ezért 
még ezzel a szokatlan alakkal is könnyen tárolható és szállítható. A tálalólapátok tökéletesen 
illeszkednek az Arona porcelán készlethez.
Anyag: porcelán. A 21.5x18 cm kerek lapát súlya: 450 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: antracit

kerek tálalólapát
21.5x18x2 cm 
(HxSZxMA)

25.5x21.8x2.5 cm 
(HxSZxMA)

30051262 30051253
db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 43,08 € csomag 35,84 €
10,77 € 17,92 €

szögletes tálalólapát
21.5x18.3x2.5 cm 
(HxSZxMA)

25.5x21.8x2.5 cm 
(HxSZxMA)

30051256 30051257
db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 47,92 € csomag 38,26 €
11,98 € 19,13 €

lapos tányér
17 cm (Ø)

bézs antracit
30046553 30046543
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 32,28 € csomag 32,28 €
5,38 € 5,38 €

szögletes tányér
20.5x13.5 cm (HxSZ)

bézs antracit
30046549 30046547
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 €

lapos tányér
22 cm (Ø)

bézs antracit
30046538 30046536
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 58,02 € csomag 58,02 €
9,67 € 9,67 €

szögletes tányér
27x18 cm (HxSZ)

bézs antracit
30046545 30046535
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 32,31 € csomag 32,31 €
10,77 € 10,77 €

lapos tányér
26 cm (Ø)

bézs antracit
30046529 30046546
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 71,88 € csomag 71,88 €
11,98 € 11,98 €

szögletes tányér
30x16.5 cm (HxSZ)

bézs antracit
30046551 30046542
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 35,94 € csomag 35,94 €
11,98 € 11,98 €

lapos tányér
29 cm (Ø)

bézs antracit
30046527 30046539
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 57,16 € csomag 57,16 €
14,29 € 14,29 €

mély tányér
22x7 cm (ØxMA), 1200 ml

bézs antracit
30046552 30046528
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 64,62 €
10,77 € 10,77 €

négyzetes tál
9.5x9.5x4 cm (HxSZxMA), 200 ml

bézs antracit
30046537 30046532
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 21,72 €
3,62 € 3,62 €

kerek tál
15x6.5 cm (ØxMA), 600 ml

bézs antracit
30046548 30046540
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 58,02 € csomag 58,02 €
9,67 € 9,67 €

kerek tál
18x5 cm (ØxMA), 700 ml

bézs antracit
30046541 30046530
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 64,62 €
10,77 € 10,77 €

kerek tál
20x9 cm (ØxMA), 1500 ml

bézs antracit
30046534 30046544
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 66,84 € csomag 66,84 €
16,71 € 16,71 €

kerek tál
26x11.5 cm (ØxMA), 3300 ml

bézs antracit
30046533 30046531
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 43,10 € csomag 43,10 €
21,55 € 21,55 €

Lapos tányér  
Arona

darabonként

538

Tálalólapát 
Kelda

darabonként

10,

77

 természetes kő hatás

Tökéletesen 
kombinálható
a Kelda porcelánnal
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Újdonság
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Kőcserép készlet Ossora
Az Ossora szettünk lenyűgözi a minőségével és a különleges dizájnjával. A hatásos magas 
peremnek köszönhetően többféle étel tálalásánál is felhasználható és egymás közt is kitűnően 
kombinálható. Ennek köszönhetően mindig új jelleg kerül az asztalra.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény). Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 1025 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

mély tányér
21x4 cm (ØxMA) 24x5 cm (ØxMA)
800 ml 1200 ml
30108519 30108520
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 17,58 € csomag 21,98 €
8,79 € 10,99 €

ovális tál
22.5x11.5x5.5 cm 
(HxSZxMA)
700 ml
30108517
db/csom. 3
csomag 29,67 €
9,89 €

lapos tányér
20 cm (Ø)

bézs sötét szürkésbarna
30003425 30003424
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 €

lapos tányér
27 cm (Ø)

bézs sötét szürkésbarna
30003427 30003426
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 66,84 € csomag 66,84 €
16,71 € 16,71 €

mély tányér
21.5x4.5 cm (ØxMA), 300 ml

bézs sötét szürkésbarna
30003431 30003430
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 €

kerek tál
8.6x6 cm (ØxMA), 180 ml

bézs sötét szürkésbarna
30003432 30003433
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 €

kerek tál
15.5x6.5 cm (ØxMA), 450 ml

bézs sötét szürkésbarna
30003435 30003434
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 33,40 € csomag 33,40 €
8,35 € 8,35 €

bögre
9x11 cm (ØxMA), 390 ml

bézs sötét szürkésbarna
30003429 30003428
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 €

Tál  
Taoqi

darabonként

329

Lapos tányér  
Ossora

darabonként

9,

56

kerek tál
11x3.5 cm (ØxMA) 14.5x4 cm (ØxMA) 18x5.5 cm (ØxMA)
130 ml 310 ml 650 ml
30108523 30108521 30108522
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 19,74 € csomag 21,96 € csomag 14,28 €
3,29 € 5,49 € 7,14 €

kézműves megjelenés

csészealj
22.5x1.5 cm (ØxMA)

bézs sötét szürkésbarna
30074931 30074930
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 39,56 € csomag 39,56 €
9,89 € 9,89 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Kőcserép készlet Taoqi
A Taoqi készlet lenyűgözi a szabálytalan éleivel, amelyek kézműves hatást keltenek. A 
szabálytalan fröcsköléseknek és ecsetvonásoknak köszönhetően minden darab egyedi.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény). Mélytányér súlya - Ø 24 cm: 1754 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható.
Szín: barna/szürke
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 egy csészealj minden 
csészemérethez

 69 rész

Handmade
 MEGJELENÉS

Lapos tányér  
Alessia

darabonként

538

Pohár készlet Nostalgie o. 125

Porcelán készlet Alessia

SELLER
Best
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lapos tányér
16 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30037013 30037004 30037010
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 32,28 € csomag 32,28 € csomag 32,28 €
5,38 € 5,38 € 5,38 €

pizzás tányér
34 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30036989 30036987 30036988
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 60,69 € csomag 60,69 € csomag 60,69 €
20,23 € 20,23 € 20,23 €

kerek tál
7.5x4.2 cm (ØxMA), 100 ml

bézs türkizkék szürke
30037000 30036998 30036999
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 21,72 € csomag 21,72 €
3,62 € 3,62 € 3,62 €

leveses csésze
11.5x6.5 cm (ØxMA), 450 ml

bézs türkizkék szürke
30037592 30037594 30037593
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 107,52 € csomag 107,52 € csomag 107,52 €
17,92 € 17,92 € 17,92 €

kávéscsésze
7.5x6.3 cm (ØxMA), 190 ml

bézs türkizkék szürke
30036984 30036986 30036991
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

ovális tányér
28x22 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
30036985 30036990 30036983
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 53,76 € csomag 53,76 € csomag 53,76 €
17,92 € 17,92 € 17,92 €

kerek tál
15.5x4.6 cm (ØxMA), 450 ml

bézs türkizkék szürke
30037031 30037032 30037030
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 64,62 € csomag 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

leveses csészealj
17 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30037595 30037597 30037596
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

bögre
7.5x10 cm (ØxMA), 320 ml

bézs türkizkék szürke
30036971 30036970 30036973
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

ovális tányér
32.5x25.5 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
30036996 30036994 30036992
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 64,32 € csomag 64,32 € csomag 64,32 €
21,44 € 21,44 € 21,44 €

kerek tál
18.5x5.8 cm (ØxMA), 800 ml

bézs türkizkék szürke
30037003 30037002 30037008
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 85,74 € csomag 85,74 € csomag 85,74 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

leveses csésze fedő
12.5 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30037598 30037600 30037599
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

kombi csészealj
15.5 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30037034 30037033 30037035
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

lapos tányér
30 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30053612 30053611 30053610
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 66,84 € csomag 66,84 € csomag 66,84 €
16,71 € 16,71 € 16,71 €

mély tányér
23x3.8 cm (ØxMA), 700 ml

bézs türkizkék szürke
30037024 30037026 30037025
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

mély tányér
25x5.6 cm (ØxMA), 1400 ml

bézs türkizkék szürke
30037017 30037015 30037016
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 78,48 € csomag 78,48 € csomag 78,48 €
13,08 € 13,08 € 13,08 €

tésztás tányér
29.5x5.7 cm (ØxMA), 400 ml

bézs türkizkék szürke
30036981 30036982 30036980
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 42,87 € csomag 42,87 € csomag 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

kúpos tál
7.9x5 cm (ØxMA), 100 ml

bézs türkizkék szürke
30036995 30036993 30036997
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

kerek tál
21x6.7 cm (ØxMA), 1300 ml

bézs türkizkék szürke
30037012 30037006 30037011
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 
100,26 €

csomag 
100,26 €

csomag 
100,26 €

16,71 € 16,71 € 16,71 €

eszpresszó csésze
5.5x5.5 cm (ØxMA), 90 ml

bézs türkizkék szürke
30036975 30036977 30036976
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

lapos tányér
20.5 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30037009 30037005 30037007
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 42,84 € csomag 42,84 € csomag 42,84 €
7,14 € 7,14 € 7,14 €

lapos tányér
24 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30037019 30037022 30037023
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

lapos tányér
26 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30037027 30037029 30037028
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 79,14 € csomag 79,14 € csomag 79,14 €
13,19 € 13,19 € 13,19 €

VEGA
Porcelán készlet Alessia
Az elegáns alak és a szabálytalan fröcskölés 
kiegészítik a vintage jelleget. Praktikus: egy 
csészealj passzol minden csészemérethez. 
Minden csésze és bögre egymásba rakható! 
Handmade megjelenés
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 
26 cm: 739 g. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag
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év3
elérhetőség

Porcelán készlet Sidina
A Sidina termékcsalád egyes darabjai a kézimunka 
egyedi érzetét kölcsönzik a kissé szabálytalan széleinek 
köszönhetően. Az összes elem optimálisan kombinálható, így 
sokféle változatosságot kínál a stílusosan megterített asztalon.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 28 cm: 835 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható! 3 év pótlási garanciával!

lapos tányér
24 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
10010518 10010608 30001494
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

ovális tányér
24x18 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
10010585 10010612 30001480
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 71,88 € csomag 71,88 € csomag 71,88 €
11,98 € 11,98 € 11,98 €

lapos tányér
20 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
30108467 30108466 30108464
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 39,54 € csomag 39,54 € csomag 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 €

szögletes tányér lekerekített  
sarkakkal
31x18 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
10006101 10006109 30001483
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 129,30 € csomag 129,30 € csomag 129,30 €
21,55 € 21,55 € 21,55 €

lapos tányér
28 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
10010519 10010609 30001495
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 85,74 € csomag 85,74 € csomag 85,74 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

ovális tányér
31x23.5 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
10010586 10010613 30001485
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 93,66 € csomag 93,66 € csomag 93,66 €
15,61 € 15,61 € 15,61 €

mély tányér
21x3.9 cm (ØxMA), 300 ml

bézs türkizkék szürke
10010583 10010610 30001491
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

kerek tál
13x6.4 cm (ØxMA), 400 ml

bézs türkizkék szürke
10006105 10006113 30001488
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

füles négyzetes tál
7x7x3.5 cm (HxSZxMA), 80 ml

bézs türkizkék szürke
30051120 30051121 30051119
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 20,40 € csomag 20,40 € csomag 20,40 €
3,40 € 3,40 € 3,40 €

kerek mini serpenyő
6.5x2.5 cm (ØxMA), 40 ml

bézs türkizkék szürke
30051131 30051132 30051133
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 32,88 € csomag 32,88 € csomag 32,88 €
2,74 € 2,74 € 2,74 €

kerek tálaló serpenyő
14x5 cm (ØxMA), 350 ml

bézs türkizkék szürke
30051123 30051125 30051124
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 23,96 € csomag 23,96 € csomag 23,96 €
11,98 € 11,98 € 11,98 €

Lapos tányér  
Sidina

darabonként

659

 porcelán kerámia 
megjelenéssel
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További színek:
www.gasztro-palazzo.hu

Keresés kulcsszó alapján

szögletes tányér
27x21 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
10006102 10006110 30001482
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 114,78 € csomag 114,78 € csomag 114,78 €
19,13 € 19,13 € 19,13 €

mély tányér
26x4.5 cm (ØxMA), 500 ml

bézs türkizkék szürke
10010584 10010611 30001492
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 79,14 € csomag 79,14 € csomag 79,14 €
13,19 € 13,19 € 13,19 €

szögletes tányér
35x16 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
30003412 30003415 30003413
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 31,22 € csomag 31,22 € csomag 31,22 €
15,61 € 15,61 € 15,61 €

kúpos tál
6x4.5 cm (ØxMA), 50 ml

bézs türkizkék szürke
10006106 10006114 30001484
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 21,72 € csomag 21,72 €
3,62 € 3,62 € 3,62 €

kerek tálaló serpenyő
16.5x6.5 cm (ØxMA), 600 ml

bézs türkizkék szürke
30051128 30051130 30051129
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 28,58 € csomag 28,58 € csomag 28,58 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

kúpos tál
9x7 cm (ØxMA), 230 ml

bézs türkizkék szürke
10006107 10006115 30001486
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

kávéscsésze
9.5x5.5 cm (ØxMA), 200 ml

bézs türkizkék szürke
10010588 10010615 30001493
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 39,54 € csomag 39,54 € csomag 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 €

kúpos tál
11.7x8.3 cm (ØxMA), 400 ml

bézs türkizkék szürke
30051118 30051117 30051122
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 39,54 € csomag 39,54 € csomag 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 €

kávéscsésze alj
16 cm (Ø)

bézs türkizkék szürke
10010589 10010616 30001479
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 30,96 € csomag 30,96 € csomag 30,96 €
5,16 € 5,16 € 5,16 €

ovális tál
11x7x2.7 cm (HxSZxMA), 75 ml

bézs türkizkék szürke
10006108 10006116 30001481
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

bögre
7.5x10 cm (ØxMA), 260 ml

bézs türkizkék szürke
10010587 10010614 30001490
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

szögletes tányér
35x26 cm (HxSZ)

bézs türkizkék szürke
30003416 30003419 30003417
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 48,38 € csomag 48,38 € csomag 48,38 €
24,19 € 24,19 € 24,19 €
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Kőcserép készlet Palana
A Palana készletünk megragadja figyelmét a modern színvilágával és a vintage megjelenésével. 
Az egyes darabok lenyűgözik a szabálytalanságukkal és az ételek tálalására autentikus felületet 
hoznak létre. A véletlenszerűen elhelyezett pontoknak köszönhetően minden darab egyedi.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény). Lapos tányér súlya - Ø 26.5 cm: 970 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

lapos tányér
23.5 cm (Ø), 13.5 cm (belső Ø)

szürke türkizkék sárgászöld
30003266 30003260 30003264
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

szögletes tányér
31x16.5x3.2 cm (HxSZxMA)

szürke türkizkék sárgászöld
30003268 30003272 30003274
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 28,58 € csomag 28,58 € csomag 28,58 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

eszpresszó csészealj
12.4 cm (Ø), 3.8 cm (belső Ø)

szürke türkizkék sárgászöld
30026364 30026365 30026366
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 21,72 € csomag 21,72 €
3,62 € 3,62 € 3,62 €

lapos tányér
26.5 cm (Ø), 17 cm (belső Ø)

szürke türkizkék sárgászöld
30003267 30003262 30003265
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 85,74 € csomag 85,74 € csomag 85,74 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

tál
15x8.8 cm (ØxMA), 950 ml

szürke türkizkék sárgászöld
30003276 30003280 30003282
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 64,62 € csomag 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

kávéscsésze
9.3x6.8 cm (ØxMA), 240 ml

szürke türkizkék sárgászöld
30026369 30026370 30026371
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

mély tányér
24x4 cm (ØxMA), 200 ml, 11 cm (belső Ø)

szürke türkizkék sárgászöld
30003284 30003286 30003287
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 64,62 € csomag 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

tál
29.5x8 cm (ØxMA), 2250 ml

szürke türkizkék sárgászöld
30003277 30003281 30003283
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
darab 17,92 € darab 17,92 € darab 17,92 €
17,92 € 17,92 € 17,92 €

kávéscsésze alj
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (belső Ø)

szürke türkizkék sárgászöld
30026375 30026376 30026377
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

szögletes tányér
21x13x2.1 cm (HxSZxMA)

szürke türkizkék sárgászöld
30003269 30003273 30003275
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

eszpresszó csésze
6.8x6.1 cm (ØxMA), 120 ml

szürke türkizkék sárgászöld
30026372 30026373 30026374
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

bögre
8.5x10.5 cm (ØxMA), 300 ml

szürke türkizkék sárgászöld
30003257 30003261 30003263
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

Lapos tányér  
Palana

darabonként

956
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Lapos tányér  
Nano

darabonként

989

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Laja
Tányérok és tálak finom spirálmintával 
különböző attraktív színekben.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya -  
Ø 27 cm: 652 g. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható!

lapos tányér
18.5 cm (Ø), 12 cm (belső Ø)

azúrkék szürke sárgászöld
30048095 30048128 30048124
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 17,76 € csomag 17,76 €
2,96 € 2,96 € 2,96 €

lapos tányér
21 cm (Ø), 14.3 cm (belső Ø)

azúrkék szürke sárgászöld
30048125 30048106 30048127
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 25,68 € csomag 25,68 € csomag 25,68 €
4,28 € 4,28 € 4,28 €

lapos tányér
25 cm (Ø), 16.3 cm (belső Ø)

azúrkék szürke sárgászöld
30048123 30048092 30048103
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 32,28 € csomag 32,28 € csomag 32,28 €
5,38 € 5,38 € 5,38 €

mély tányér
23x5 cm (ØxMA), 800 ml

azúrkék szürke sárgászöld
30048129 30048126 30048108
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 32,28 € csomag 32,28 € csomag 32,28 €
5,38 € 5,38 € 5,38 €

tál
14x4.5 cm (ØxMA), 320 ml

azúrkék szürke sárgászöld
30051099 30051097 30051098
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

lapos tányér
27 cm (Ø), 17.8 cm (belső Ø)

azúrkék szürke sárgászöld
30048113 30048098 30048111
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 43,50 € csomag 43,50 € csomag 43,50 €
7,25 € 7,25 € 7,25 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Kőcserép készlet Nano
A készlet lenyűgözi trendi színvilágával. A tányérok, tálak és a bögrék szabálytalan széleinek köszönve kézműves gyártást 
sugároznak - autentikus színteret kínálnak ételeinek. A reaktív glazúrnak köszönhetően minden darab egyedi. A két trendi 
szín tetszés szerint kombinálható akár a Palana készlettel is.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény). Lapos tányér súlya - Ø 26,5 cm: 970 g. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható!

bögre
8.5x10.5 cm (ØxMA), 300 ml

zöld fekete
30109468 30109466
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 49,44 € csomag 49,44 €
8,24 € 8,24 €

szögletes tányér
21x13x1 cm (HxSZxMA)

zöld fekete
30109441 30109440
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 65,94 € csomag 65,94 €
10,99 € 10,99 €

lapos tányér
23.5 cm (Ø), 13.5 cm (belső Ø)

zöld fekete
30109434 30109436
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 59,34 € csomag 59,34 €
9,89 € 9,89 €

szögletes tányér
31x16.5x3.2 cm (HxSZxMA)

zöld fekete
30109442 30109443
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 30,78 € csomag 30,78 €
15,39 € 15,39 €

lapos tányér
26.5 cm (Ø), 17 cm (belső Ø)

zöld fekete
30109437 30109435
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 85,74 € csomag 85,74 €
14,29 € 14,29 €

tál
15x8.8 cm (ØxMA), 950 ml

zöld fekete
30109458 30109457
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 65,94 € csomag 65,94 €
10,99 € 10,99 €

tál
29.5x8 cm (ØxMA), 2250 ml

zöld fekete
30109455 30109459
db/csom. 1 db/csom. 1
20,89 € 20,89 €

mély tányér
24x4 cm (ØxMA), 200 ml

zöld fekete
30109444 30109439
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 65,94 € csomag 65,94 €
10,99 € 10,99 €

eszpresszó csészealj
12.4 cm (Ø), 3.8 cm (belső Ø)

zöld fekete
30109451 30109450
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,04 € csomag 23,04 €
3,84 € 3,84 €

kávéscsésze
9.3x6.8 cm (ØxMA), 240 ml

zöld fekete
30109464 30109462
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 36,24 € csomag 36,24 €
6,04 € 6,04 €

kávéscsésze alj
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (belső Ø)

zöld fekete
30109448 30109447
 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 29,64 € csomag 29,64 €
4,94 € 4,94 €

eszpresszó csésze
6.8x6.1 cm (ØxMA), 120 ml

zöld fekete
30109453 30109454
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 29,64 € csomag 29,64 €
4,94 € 4,94 €
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lapos tányér
21 cm (Ø) 25 cm (Ø) 28 cm (Ø)
30026681 30026682 30026695
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 42,84 € csomag 57,36 € csomag 47,92 €
7,14 € 9,56 € 11,98 €

ovális tányér
29x21.5 cm (HxSZ) 36x26 cm (HxSZ)
30026689 30026686
db/csom. 3 db/csom. 2
csomag 53,76 € csomag 43,10 €
17,92 € 21,55 €

kerek tál
16x6.4 cm (ØxMA) 20.5x9 cm (ØxMA)
700 ml 1500 ml
30026690 30026688
db/csom. 4 db/csom. 3
csomag 33,40 € csomag 29,01 €
8,35 € 9,67 €

mély tányér
21x5 cm (ØxMA)
1000 ml
30026680
db/csom. 4
csomag 33,40 €
8,35 €

eszpresszó csésze
6.5x4.6 cm (ØxMA)
90 ml
30026694
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

kávéscsésze
8.5x6 cm (ØxMA)
200 ml
30026691
db/csom. 6
csomag 35,58 €
5,93 €

bögre
8.5x10.4 cm (ØxMA)
300 ml
30101868
db/csom. 6
csomag 43,50 €
7,25 €

kávéscsésze-/ 
bögre alj
14 cm (Ø)
30026684
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

alátét a 16x6.4 cm-es 
tál alá
22.5x2 cm (ØxMA)
30074955
db/csom. 4
csomag 27,68 €
6,92 €

eszpresszó csészealj
11.5 cm (Ø)
30026692
db/csom. 6
csomag 17,76 €
2,96 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Limaro
Modern dizájnban. A tányérok és tálak optikailag látványos elemei a színes szélek. Kedvelt circle 
dizájn.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 25 cm: 657 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható.
Szín: barna

Lapos tányér  
Limaro

darabonként

7,

14

Újdonság
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Purior
A Purior porcelán szett a szabálytalan formájával megragadja 
tekintetét. A teljes benyomást hangsúlyozzák a természetes 
színek is. Két fajta színvariációban érhető el.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya 26x24 cm: 623 g. 
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható! 

Lapos tányér 
Purior

darabonként

956

lapos tányér
18.5x17x2.5 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030714 30030715
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 €

hosszúkás tányér
20x10.5x2.3 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030688 30030689
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 €

hosszúkás tányér
40x21x3.8 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030700 30030697
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 50,13 € csomag 50,13 €
16,71 € 16,71 €

eszpresszó csésze
6.5x4.5 cm (ØxMA), 100 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030686 30030682
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 €

lapos tányér
26x24x3.2 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030708 30030709
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 47,92 € csomag 47,92 €
11,98 € 11,98 €

hosszúkás tányér
30.5x16x2.6 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030706 30030702
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 79,14 € csomag 79,14 €
13,19 € 13,19 €

tál
8.3x7.8x4.2 cm (HxSZxMA), 40 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030710 30030711
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 57,96 € csomag 57,96 €
4,83 € 4,83 €

eszpresszó csészealj
12.5x11x2.1 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030692 30030693
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 22,38 € csomag 22,38 €
3,73 € 3,73 €

lapos tányér
31x29x3.7 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030712 30030713
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 46,50 € csomag 46,50 €
15,50 € 15,50 €

hosszúkás tányér
35.5x11.5x2.6 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030698 30030705
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 57,16 € csomag 57,16 €
14,29 € 14,29 €

tál
15.8x14.8x7 cm (HxSZxMA), 330 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030699 30030703
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 €

kávéscsésze
8.5x6 cm (ØxMA), 200 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030685 30030683
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 €

mély tányér
18.5x17x4.9 cm (HxSZxMA), 350 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030722 30030723
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 64,62 €
10,77 € 10,77 €

hosszúkás tányér
35.5x18.5x3.4 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030694 30030696
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 62,44 € csomag 62,44 €
15,61 € 15,61 €

tál
21x19x9.2 cm (HxSZxMA), 900 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030701 30030707
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 33,40 € csomag 33,40 €
8,35 € 8,35 €

bögre
8.5x10.4 cm (ØxMA), 300 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030687 30030684
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 43,50 € csomag 43,50 €
7,25 € 7,25 €

tál
26x24.5x11.7 cm (HxSZxMA), 1800 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030695 30030704
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 42,87 € csomag 42,87 €
14,29 € 14,29 €

kávéscsésze-/bögre alátét
15.5x14x2.3 cm (HxSZxMA)

fehér/barna fehér/petróleum
30030690 30030691
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 32,28 € csomag 32,28 €
5,38 € 5,38 €

mély tányér
24.5x22x6 cm (HxSZxMA), 800 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030724 30030725
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 26,38 € csomag 26,38 €
13,19 € 13,19 €

 sokoldalúan kombinálható
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Mixor
Ennél a készletnél valamennyi részt szabadon kombinálhat 
színtől és dekortól függetlenül.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 668 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!

Lapos tányér  
Mixor

darabonként

3,

62

lapos tányér
21 cm (Ø)

fehér fehér/kék kék/fehér
30026755 30026776 30031067
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
3,62 € 5,93 € 5,93 €

lapos tányér
27 cm (Ø)

fehér fehér/kék kék/fehér
30026756 30026775 30031068
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 36,90 € csomag 50,76 € csomag 50,76 €
6,15 € 8,46 € 8,46 €

lapos tányér
31 cm (Ø)

fehér fehér/kék kék/fehér
30026754 30026774 30031078
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 52,76 € csomag 62,44 € csomag 62,44 €
13,19 € 15,61 € 15,61 €

mély tányér
20x3.8 cm (ØxMA), 600 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026757 30032946 30031168
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
3,62 € 5,93 € 5,93 €

tál
13x5.7 cm (ØxMA), 470 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026758 30027759 30031243
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
4,83 € 5,93 € 5,93 €

eszpresszó csészealj
12 cm (Ø)

fehér fehér/kék kék/fehér
30026770 30030991 30031325
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,16 € csomag 14,46 € csomag 14,46 €
1,86 € 2,41 € 2,41 €

kávéscsésze alj
15 cm (Ø)

fehér fehér/kék kék/fehér
30026766 30030996 30031415
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 22,38 € csomag 22,38 €
2,41 € 3,73 € 3,73 €

eszpresszó csésze
6.2x5.5 cm (ØxMA), 100 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026759 30027952 30031328
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 21,72 € csomag 21,72 €
2,41 € 3,62 € 3,62 €

kávéscsésze
9.5x5.5 cm (ØxMA), 220 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026763 30030971 30031327
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
2,96 € 4,83 € 4,83 €

bögre
8.7x10 cm (ØxMA), 280 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026764 30031060 30031642
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 25,68 € csomag 32,28 € csomag 32,28 €
4,28 € 5,38 € 5,38 €

 számtalan lehetséges kombináció
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Eredeti

VINTAGE STÍLUS

Lapos tányér  
Fungio

darabonként

8 ,

35

lapos tányér
17 cm (Ø) 21.5 cm (Ø) 24 cm (Ø) 27 cm (Ø)
30037543 30037571 30037573 30037572
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 50,10 € csomag 58,02 € csomag 64,62 € csomag 47,92 €
8,35 € 9,67 € 10,77 € 11,98 €

szögletes tányér
27x14 cm (HxSZ)
30037534
db/csom. 3
csomag 32,31 €
10,77 €

kúpos tál
10.5x4.2 cm (ØxMA)
150 ml
30037540
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

eszpresszó csészealj
11.5 cm (Ø)
30037533
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

kávéscsésze alj
14 cm (Ø)
30037542
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

eszpresszó csésze
6x5.5 cm (ØxMA)
100 ml
30037539
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

kávéscsésze
8x7.5 cm (ØxMA)
200 ml
30037535
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

bögre
10x7.8 cm (ØxMA)
300 ml
30037536
db/csom. 6
csomag 35,58 €
5,93 €

kúpos tál
14x4.7 cm (ØxMA) 16.5x4.8 cm (ØxMA)
320 ml 480 ml
30037532 30037541
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 43,50 €
5,93 € 7,25 €

kerek tál
10x5 cm (ØxMA) 12.5x6.2 cm (ØxMA)
220 ml 430 ml
30037537 30037538
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 35,58 €
4,83 € 5,93 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Fungio
Porcelán készlet trendi vintage megjelenésben. Fehér, dekoratív fekete szélekkel. A szabálytalan fröcskölésnek köszönhetően minden darab egyedi.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 795 g. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér/fekete

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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Újdonság

Újdonság

Újdonság Újdonság

lapos tányér
16.5x2 cm (ØxMA) 21x2.5 cm (ØxMA) 25x3 cm (ØxMA) 28x3 cm (ØxMA)
30047655 30047624 30047656 30047631
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 25,68 € csomag 43,50 € csomag 38,68 € csomag 47,92 €
4,28 € 7,25 € 9,67 € 11,98 €

szögletes tál
17.5x12x3.5 cm (HxSZxMA) 23.5x15x5 cm (HxSZxMA)
400 ml 1000 ml
30047633 30047658
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 19,32 € csomag 33,40 €
4,83 € 8,35 €

szögletes tálaló
33x18.5x2.5 cm (HxSZxMA) 30x20x3 cm (HxSZxMA)
800 ml 1200 ml
30047650 30047657
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 26,38 € csomag 23,96 €
13,19 € 11,98 €

kerek tál
12x4 cm (ØxMA) 14x5 cm (ØxMA)
320 ml 500 ml
30108454 30108455
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 16,44 € csomag 17,56 €
2,74 € 4,39 €

kúpos tál
14.5x7 cm (ØxMA)
600 ml
30047645
db/csom. 4
csomag 26,80 €
6,70 €

kerek tál
18x6.5 cm (ØxMA)
1200 ml
30108456
db/csom. 3
csomag 19,77 €
6,59 €

négyzetes tálaló
18x18x3 cm (HxSZxMA)
700 ml
30047648
db/csom. 4
csomag 33,40 €
8,35 €

kávéscsésze kávéscsésze alj bögre
9x7 cm (ØxMA) 14.5 cm (Ø) 10x8 cm (ØxMA)
250 ml 30047620 400 ml
30047626 db/csom. 4 30047652
db/csom. 4 csomag 14,92 € db/csom. 4
csomag 14,92 € 3,73 € csomag 19,32 €
3,73 € 4,83 €

tál
9x4 cm (ØxMA)
180 ml
30108453
db/csom. 12
csomag 21,00 €
1,75 €

sószóró borsszóró
6x8 cm (ØxMA) 6x8 cm (ØxMA)
30047629 30047643
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 9,64 € csomag 9,64 €
2,41 € 2,41 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Liron
Az új porcelán készlet a nagyon népszerű retro dizájnt viseli. 
A vintage jellegének hangsúlyozása érdekében apró foltok 
vannak elhelyezve a porcelán szélén és külső felületén. A 
műanyag leszerelhető fogantyúval ellátott kis vödör sokoldalú, 
használható akár mint asztali szemetes.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 28 cm: 811 g. 
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!
Szín: krémfehér/fekete

Lapos tányér  
Liron

darabonként

428
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lapos tányér
20.5 cm (Ø) 26.5 cm (Ø)
12 cm (belső Ø) 17.5 cm (belső Ø)
30108441 30108442
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 43,96 € csomag 57,16 €
10,99 € 14,29 €

ovális tányér
35x26.5 cm (HxSZ)
30108443
db/csom. 4
csomag 109,96 €
27,49 €

mély tányér
23.5x3.4 cm (ØxMA)
300 ml
30108440
db/csom. 4
csomag 48,36 €
12,09 €

tál
18x7 cm (ØxMA)
1200 ml
30108444
db/csom. 4
csomag 39,56 €
9,89 €

kávés-/cappuccino 
csésze
10x6 cm (ØxMA)
340 ml
30108446
db/csom. 4
csomag 23,72 €
5,93 €

bögre
9x9 cm (ØxMA)
380 ml
30108447
db/csom. 4
csomag 32,96 €
8,24 €

kombi csészealj
15.5 cm (Ø)
5.5 cm (belső Ø)
30108445
db/csom. 4
csomag 21,08 €
5,27 €

kis kancsó
16x8x7.5 cm (SZxØxMA) 20x10.5x9.5 cm (SZxØxMA)
280 ml 630 ml
30108459 30108460
db/csom. 4 db/csom. 3
csomag 26,36 € csomag 26,37 €
6,59 € 8,79 €

cukortartó fedővel kiöntő
8x12 cm (ØxMA) 7.5x9 cm (ØxMA)
200 ml 250 ml
30051062 30047637
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 35,58 € csomag 21,52 €
5,93 € 5,38 €

kancsó vödör
15x21 cm (ØxMA) 10x9 cm (ØxMA)
1800 ml 400 ml
30047635 30047640
db/csom. 1 db/csom. 4
17,92 € csomag 19,32 €

4,83 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Aranda
Az Aranda porcelán készlet különleges dizájnjával gyönyörködtet. A tálalt ételeknek ez a porcelán készlet orientális hangulatot 
kölcsönöz. A különböző részek csodálatosan kombinálhatók – így mindig új élményt kínálhat vendégeinek!
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 26.5 cm: 640 g 
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: kék

Lapos tányér  
Aranda

darabonként

10,

99
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lapos tányér
17 cm (Ø) 19 cm (Ø) 21 cm (Ø) 24 cm (Ø) 26 cm (Ø) 28 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12 cm   
(belső Ø)

13.8 cm 
(belső Ø)

15 cm  
(belső Ø)

17 cm  
(belső Ø)

18.5 cm  
(belső Ø)

19.8 cm  
(belső Ø)

23.3 cm  
(belső Ø)

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

leveses-/teás-/kávéscsésze 
alátét
17 cm (Ø)
6.8 cm (belső Ø)
10082967
db/csom. 6
csomag 12,48 €
2,08 €

ovális kombi csészealj
23.5x19 cm (HxSZ)
30038745
db/csom. 4
csomag 33,40 €
8,35 €

tésztás tányér
27x5 cm (ØxMA) 33x6 cm (ØxMA)
550 ml 900 ml
30038755 30038746
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 29,00 € csomag 43,08 €
7,25 € 10,77 €

leveses csésze
9.9x6.5 cm (ØxMA)
300 ml
10082966
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

fül nélküli kiöntő
4.5x4.5 cm (ØxMA) 8x7 cm (ØxMA)
30 ml 150 ml
10082977 10082978
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 13,80 € csomag 16,44 €
2,30 € 2,74 €

kávéskanna fedővel
9.2x15 cm (ØxMA) 10x16 cm (ØxMA)
500 ml 650 ml
10082975 10082974
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 29,00 € csomag 33,40 €
7,25 € 8,35 €

füles kiöntő
8x10 cm (ØxMA)
300 ml
10082979
db/csom. 6
csomag 24,36 €
4,06 €

teáskanna fedővel
12x10.5 cm (ØxMA)
400 ml
30038749
db/csom. 2
csomag 23,96 €
11,98 €

teáscsésze
10x4.6 cm (ØxMA)
250 ml
30038742
db/csom. 6
csomag 17,76 €
2,96 €

kávéscsésze
10x6.3 cm (ØxMA)
300 ml
10082972
db/csom. 6
csomag 16,44 €
2,74 €

pizzás tányér
31 cm (Ø) 34 cm (Ø)
30038743 30038754
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 29,00 € csomag 36,04 €
7,25 € 9,01 €

ovális tányér
23.5x19 cm 
(HxSZ)

29x23.5 cm 
(HxSZ)

34x27 cm  
(HxSZ)

10082985 10082986 10082987
db/csom. 4 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 18,88 € csomag 41,52 € csomag 33,40 €
4,72 € 6,92 € 8,35 €

mély tányér
23x3.7 cm (ØxMA)
300 ml
10082965
db/csom. 6
csomag 19,74 €
3,29 €

kerek tál
7.2x4 cm (ØxMA) 10.3x6 cm (ØxMA) 11x5 cm (ØxMA)
100 ml 300 ml 400 ml
30038744 10082980 30038757
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 10,52 € csomag 22,38 €
2,41 € 2,63 € 3,73 €

ovális mártásos csésze
9x17.5x7.5 cm (HxSZxMA)
500 ml
10082983
db/csom. 4
csomag 29,00 €
7,25 €

mártásos csészealj
23.5x19 cm (HxSZ)
10082984
db/csom. 4
csomag 21,08 €
5,27 €

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Porcelán készlet Base
A Base tökéletes alapot kínál a stílusos terítéshez, ahol a kevesebb a több. Sima, időtálló kialakítás sok teret ad az érdekes 
kreációknak. A Base készlet egy igazán kitűnő választás, sok évig jól fog Önnek szolgálni!
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 26 cm: 757 g. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér
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Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

eszpresszó csészealj
12.5 cm (Ø)
3.3 cm (belső Ø)
10082971
db/csom. 6
csomag 7,86 €
1,31 €

kévescsésze-/bögre  
alátét
15 cm (Ø)
4.4 cm (belső Ø)
10082969
db/csom. 6
csomag 11,16 €
1,86 €

ovális sütőtál
18x13.6x4 cm 
(HxSZxMA)

22.5x17x4 cm 
(HxSZxMA)

25.5x18.7x4 cm 
(HxSZxMA)

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

cukortartó fedővel
8.6x7 cm (ØxMA)
220 ml
10082976
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

eszpresszó csésze
6x5.5 cm (ØxMA)
100 ml
10082970
db/csom. 6
csomag 9,84 €
1,64 €

kávéscsésze
8x6 cm (ØxMA)
200 ml
10082968
db/csom. 6
csomag 12,48 €
2,08 €

bögre
8x9 cm (ØxMA)
300 ml
10082973
db/csom. 6
csomag 13,14 €
2,19 €

sószóró
4.5x5 cm (ØxMA)
10082988
db/csom. 6
csomag 11,82 €
1,97 €

lapos tojáscsésze
12 cm (Ø)
10082990
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

magas tojáscsésze
4.7x3.9 cm (ØxMA)
30038741
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

borsszóró
4.5x5 cm (ØxMA)
10082989
db/csom. 6
csomag 11,82 €
1,97 €

kúpos tál
16x6 cm (ØxMA) 19.5x7 cm (ØxMA) 23x8.5 cm (ØxMA) 25.5x10 cm (ØxMA)
600 ml 1000 ml 1700 ml 2600 ml
30108163 30108164 30108166 30108165
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 32,94 € csomag 23,72 € csomag 13,18 € csomag 15,38 €
5,49 € 5,93 € 6,59 € 7,69 €

kerek tál
18x7 cm (ØxMA) 22x8 cm (ØxMA)
1300 ml 2000 ml
10082981 10082982
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 9,44 € csomag 11,64 €
4,72 € 5,82 €

Lapos tányér  
Base

darabonként

2,

08
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Újdonság
Újdonság

Újdonság

Újdonság Újdonság Újdonság

Újdonság

Újdonság

lapos tányér
18 cm (Ø) 22 cm (Ø) 23.5 cm (Ø) 26 cm (Ø) 28.5 cm (Ø) 32 cm (Ø)
11.4 cm  
(belső Ø)

13.8 cm  
(belső Ø) 

15.5 cm  
(belső Ø)

16.6 cm  
(belső Ø) 

18.3 cm  
(belső Ø)

21.6 cm  
(belső Ø)

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

leveses  
csészealj
17 cm (Ø)
5.8 cm (belső Ø)
10013175
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

eszpresszó  
csészealj
12 cm (Ø)
3.5 cm (belső Ø)
10013170
db/csom. 6
csomag 18,42 €
3,07 €

mártásos  
csészealj
24.5x19.5 cm (HxSZ)
9.3 cm (belső Ø)
10013197
db/csom. 4
csomag 25,48 €
6,37 €

ovális tányér
25x21.5 cm (HxSZ) 27x23 cm (HxSZ) 31.5x26.5 cm (HxSZ)
30056114 10013195 10013177
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 39,56 € csomag 45,72 € csomag 31,00 €
9,89 € 11,43 € 15,50 €

mély tányér
24.5x4 cm (ØxMA)
340 ml
10013165
db/csom. 6
csomag 52,74 €
8,79 €

tojáscsésze
6x3.5 cm (ØxMA)
10013200
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

tál
13x4.5 cm (ØxMA) 10.5x6 cm (ØxMA)
260 ml 300 ml
10013193 30056110
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 27,66 € csomag 29,64 €
4,61 € 4,94 €

leveses csésze
11x6 cm (ØxMA)
330 ml
10013174
db/csom. 6
csomag 43,50 €
7,25 €

eszpresszó csésze
6x6 cm (ØxMA) 7x5 cm (ØxMA)
100 ml 120 ml
10013169 30056115
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 21,72 €
3,62 € 3,62 €

kávéscsésze
7.4x7 cm (ØxMA)
200 ml
10013167
db/csom. 6
csomag 31,62 €
5,27 €

kávéscsésze
8.7x6.7 cm (ØxMA)
200 ml
10013166
db/csom. 6
csomag 34,92 €
5,82 €

cappuccino 
csésze
9x7 cm (ØxMA)
250 ml
10013191
db/csom. 6
csomag 38,22 €
6,37 €

ovális mártásos 
csésze

19x10.5x7.7 cm (HxSZxMA)
650 ml
10013196
db/csom. 4
csomag 43,08 €
10,77 €

levesestál  
fedővel
24.5x20 cm (ØxMA)
2800 ml
10013198
db/csom. 1
59,39 €

kerek tál
17x7 cm (ØxMA) 20x8 cm (ØxMA) 22x9 cm (ØxMA) 24x10 cm (ØxMA)
1000 ml 1200 ml 2350 ml 2700 ml
30056108 10013194 30056109 10013176
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 32,96 € csomag 37,36 € csomag 24,18 € csomag 27,70 €
8,24 € 9,34 € 12,09 € 13,85 €

VEGA
Porcelán készlet Pallais
A tányér hullámos széle, a csésze és kanna fülének láthatatlan átmenete harmonikus benyomást 
alkotnak ebben a teljesen sikeres porcelán kompozícióban, amelyet kizárólag nálunk vásárolhat. 
A porcelán különösen szép fehér árnyalata hangsúlyozza a tökéletesen megterített asztalának 
eleganciáját.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 26 cm: 653 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

év10
elérhetőség

sószóró
5x13.5 cm (ØxMA)
30056135
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

borsszóró
5x13.5 cm (ØxMA)
30056136
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

Lapos tányér  
Pallais

darabonként

472

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

Termékminta 
csomag
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lapos tányér
16x2.1 cm (ØxMA) 22x2.5 cm (ØxMA) 25x3 cm (ØxMA) 27x3.3 cm (ØxMA) 28.5x3.9 cm (ØxMA)
10013858 10013859 10081763 10081764 10013860
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 27,66 € csomag 33,60 € csomag 48,12 € csomag 56,70 € csomag 40,88 €
4,61 € 5,60 € 8,02 € 9,45 € 10,22 €

kávés-/ 
cappuccino-/
bögre alátét
15.5 cm (Ø)
4.1 cm (belső Ø)
10013168
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

kombi csészealj
23.5x19 cm (HxSZ)
4 cm (belső Ø)
30056117
db/csom. 6
csomag 36,90 €
6,15 €

tál
12x7.5 cm (ØxMA)
480 ml
10013863
db/csom. 6
csomag 30,96 €
5,16 €

mély tányér
22x4.9 cm (ØxMA) 33.5x4.8 cm (ØxMA)
810 ml 2035 ml
10013861 10013862
db/csom. 6 db/csom. 2
csomag 43,50 € csomag 40,24 €
7,25 € 20,12 €

fül nélküli kiöntő
3.5x5.5 cm (ØxMA) 5.5x8 cm (ØxMA)
40 ml 150 ml
30056113 30056112
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 26,34 € csomag 46,14 €
4,39 € 7,69 €

teáscsésze
10x5.5 cm (ØxMA)
200 ml
30056116
db/csom. 6
csomag 34,92 €
5,82 €

bögre
7.5x10 cm (ØxMA)
320 ml
10013192
db/csom. 6
csomag 33,60 €
5,60 €

füles kiöntő
6.2x11 cm (ØxMA)
280 ml
10013173
db/csom. 2
csomag 17,58 €
8,79 €

cukortartó  
fedővel
9.5x10 cm (ØxMA)
250 ml
10013172
db/csom. 2
csomag 21,54 €
10,77 €

kávéskanna 
fedővel
8x21 cm (ØxMA)
550 ml
10013171
db/csom. 2
csomag 32,98 €
16,49 €

teáskanna  
fedővel
5x9 cm (ØxMA)
500 ml
30056118
db/csom. 2
csomag 32,98 €
16,49 €

gyertyatartó
5x10 cm (ØxMA)
10013202
db/csom. 6
csomag 27,66 €
4,61 €

váza
6x14 cm (ØxMA)
10013204
db/csom. 6
csomag 35,58 €
5,93 €

tál
16x5.3 cm (ØxMA) 22x10 cm (ØxMA) 27.5x12 cm (ØxMA)
550 ml 2000 ml 4000 ml
10013864 10013865 10013866
db/csom. 6 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 39,54 € csomag 25,50 € csomag 40,46 €
6,59 € 12,75 € 20,23 €

VEGA
Porcelán készlet Ovalize
Az Ovalize avantgárd szállodai porcelán sorozatunk elsősorban a szabálytalan alakjával ragadja 
meg vendégei tekintetét!
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 830 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

év10
elérhetőség

Lapos tányér  
Ovalize

darabonként

461

Termékminta 
csomag
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lapos tányér
16 cm (Ø) 19 cm (Ø) 21 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
10013210 10013211 10013212 10013213 10013214 10013215
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 29,64 € csomag 34,92 € csomag 37,56 € csomag 50,76 € csomag 65,94 € csomag 64,20 €
4,94 € 5,82 € 6,26 € 8,46 € 10,99 € 16,05 €

ovális lapos tányér
15x12.5 cm (HxSZ) 19x15 cm (HxSZ)
10012919 10013227
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 27,66 € csomag 30,30 €
4,61 € 5,05 €

szögletes tányér
29x20.5 cm (HxSZ) 36x13.5 cm (HxSZ)
10012921 10012922
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 64,65 € csomag 60,69 €
21,55 € 20,23 €

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Porcelán készlet Contrast
Modern és divatos - ez a készlet tökéletes a kreatív vendéglátók számára. Exkluzív dizájn - csak 
nálunk elérhető!
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 720 g. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható! 10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

mély tányér
19x4.4 cm (ØxMA) 23x4.7 cm (ØxMA)
500 ml 800 ml
10013216 10013217
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 43,50 € csomag 51,42 €
7,25 € 8,57 €

tál
8x2.4 cm (ØxMA)
20 ml
10013228
db/csom. 6
csomag 19,74 €
3,29 €

tál kivágás nélkül
10x2.9 cm (ØxMA)
110 ml
10013229
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

kerek tál magas
8x12 cm (ØxMA)
85 ml
10013221
db/csom. 4
csomag 31,20 €
7,80 €

fül nélküli csésze
7x4.5 cm (ØxMA) 9x6.5 cm (ØxMA)
100 ml 190 ml
10013231 10013223
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 19,74 € csomag 25,02 €
3,29 € 4,17 €

kávéscsésze
9x6.5 cm (ØxMA)
160 ml
10082476
db/csom. 6
csomag 32,94 €
5,49 €

cappuccino  
csésze
9.5x7.1 cm (ØxMA)
210 ml
10082477
db/csom. 6
csomag 37,56 €
6,26 €

bögre
9.2x9.2 cm (ØxMA)
300 ml
10082487
db/csom. 6
csomag 38,88 €
6,48 €

eszpresszócsé-
sze-/csésze alj
12 cm (Ø)
10082491
db/csom. 6
csomag 28,32 €
4,72 €

kávés-/cappuccino- 
/bögre alátét
16 cm (Ø)
10082490
db/csom. 6
csomag 30,30 €
5,05 €

eszpresszó  
csésze
6.8x5.5 cm (ØxMA)
90 ml
10082486
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

szögletes tányér 
magas
28x15x3.2 cm 
(HxSZxMA)
10013230
db/csom. 3
csomag 60,69 €
20,23 €

Lapos tányér  
Contrast

darabonként

494

A pohártól a
teljes felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket: 

Contrast tálak o. 59
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Kiara
Az enyhén kiemelt relief hangsúlyozza az étterme klasszikus stílusát. A Kiara készlet ideális 
mindenki számára aki az egyszerű eleganciát keresi.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 850 g. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható! 10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

lapos tányér
19 cm (Ø) 22.5 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 30.5 cm (Ø)
13.5 cm  
(belső Ø)

16.5 cm  
(belső Ø)

18.5 cm  
(belső Ø)

19.6 cm  
(belső Ø)

22.5 cm  
(belső Ø)

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

ovális tányér
28x20 cm (HxSZ) 33x23 cm (HxSZ) 36x25 cm (HxSZ)
30002713 30002714 30002715
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 64,62 € csomag 79,14 € csomag 62,44 €
10,77 € 13,19 € 15,61 €

mély tányér
22.5x3.8 cm (ØxMA)
300 ml
30002712
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

eszpresszó 
csésze
6.7x6 cm (ØxMA)
80 ml
30002960
db/csom. 6
csomag 15,12 €
2,52 €

kávéscsésze
8.5x6 cm (ØxMA)
190 ml
30002932
db/csom. 6
csomag 18,42 €
3,07 €

bögre
8.6x9.4 cm (ØxMA)
300 ml
30002958
db/csom. 6
csomag 25,02 €
4,17 €

kávéscsésze-/ 
bögre alátét
14.5 cm (Ø)
4.7 cm (belső Ø)
30002959
db/csom. 6
csomag 13,14 €
2,19 €

eszpresszó 
csészealj
12 cm (Ø)
4.1 cm (belső Ø)
30002961
db/csom. 6
csomag 11,16 €
1,86 €

kerek tál
17x6.9 cm (ØxMA) 21x7.1 cm (ØxMA) 26x8.8 cm (ØxMA)
720 ml 1250 ml 2300 ml
30002716 30002717 30002718
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 50,10 € csomag 64,62 €
5,93 € 8,35 € 10,77 €

Eszpresszó csészealj 
Kiara

darabért csak

186

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Bellino
Attraktív fehér porcelán készlet dekoratív, fekete széllel.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 668 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér/fekete

lapos tányér
21 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
30053638 30053639 30053637
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 28,98 € csomag 43,50 € csomag 57,16 €
4,83 € 7,25 € 14,29 €

mély tányér
20x3.8 cm 
(ØxMA)
600 ml
30053640
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

tál
13x5.7 cm (ØxMA)
470 ml
30053641
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

eszpresszó 
csésze
6.2x5.5 cm (ØxMA)
100 ml
30053642
db/csom. 6
csomag 17,10 €
2,85 €

eszpresszó 
csészealj
12 cm (Ø)
30053643
db/csom. 6
csomag 13,14 €
2,19 €

kávéscsésze
9x5.5 cm (ØxMA)
220 ml
30053644
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

kávéscsésze 
alj
15 cm (Ø)
30053645
db/csom. 6
csomag 17,10 €
2,85 €

bögre
8.7x10 cm (ØxMA)
280 ml
30053646
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

Eszpresszó csészealj  
Bellino

darabért csak

219
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Lapos tányér  
Melbourne
darabonként

428

lapos tányér
17x17 cm (HxSZ) 19x19 cm (HxSZ) 21x21 cm (HxSZ) 25.5x25.5 cm (HxSZ) 28x28 cm (HxSZ) 32x32 cm (HxSZ)
10012192 10012011 10012191 10012012 10012013 10012014
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 2
csomag 25,68 € csomag 27,66 € csomag 29,64 € csomag 41,52 € csomag 50,10 € csomag 31,00 €
4,28 € 4,61 € 4,94 € 6,92 € 8,35 € 15,50 €

leveses  
csészealj
16.5x16.5 cm 
(HxSZ)
8.7 cm (belső Ø)
10012416
db/csom. 6
csomag 18,42 €
3,07 €

eszpresszó 
csészealj
12.5x12.5 cm 
(HxSZ)
5.5 cm (belső Ø)
10012190
db/csom. 6
csomag 13,80 €
2,30 €

kávéscsésze alj
15.5x15.5 cm 
(HxSZ)
7 cm (belső Ø)
10012188
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

szögletes tányér
28x19.5 cm (HxSZ) 32x22 cm (HxSZ)
10012193 10012194
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 114,12 € csomag 122,70 €
19,02 € 20,45 €

négyzetes tál
13x13x3.2 cm 
(HxSZxMA)

18.5x18.5x4 cm 
(HxSZxMA)

22.5x22.5x8.2 cm 
(HxSZxMA)

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

tál
10x10x4.8 cm 
(HxSZxMA)
190 ml
10013712
db/csom. 6
csomag 34,92 €
5,82 €

leveses csésze
10.5x5.7 cm 
(ØxMA)
330 ml
10012415
db/csom. 6
csomag 29,64 €
4,94 €

eszpresszó 
csésze
6.2x4.7 cm 
(ØxMA)
100 ml
10012189
db/csom. 6
csomag 15,78 €
2,63 €

kávéscsésze
8x6 cm (ØxMA)
180 ml
10012187
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

cukortartó 
fedővel
9.5x9.5x11.5 cm 
(HxSZxMA)
300 ml
10012197
db/csom. 6
csomag 40,86 €
6,81 €

kávéskanna 
fedővel
8.6x8.6x13.5 cm 
(HxSZxMA)
360 ml
10012199
db/csom. 6
csomag 63,30 €
10,55 €

teáskanna 
fedővel
11.2x11.2x13 cm 
(HxSZxMA)
450 ml
10012661
db/csom. 6
csomag 63,30 €
10,55 €

mély tányér
21.5x21.5x4.5 cm (HxSZxMA)
300 ml
10012015
db/csom. 6
csomag 34,26 €
5,71 €

tésztás tányér
27.5x27.5x6.5 cm (HxSZxMA)
600 ml
10012905
db/csom. 4
csomag 34,28 €
8,57 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Melbourne
A Melbourne szállodai porcelán készlet elvarázsolja az 
egyszerűségével és szélles peremével. A tányérok nagylelkű 
helyet kínálnak az ételei díszítéséhez.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya 25.5x25.5 cm: 800 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!
Szín: fehér

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu
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Lapos tányér 
Vilano

darabonként

4,

39

lapos tányér
19x19 cm 
(HxSZ)

23x23 cm 
(HxSZ)

27x27 cm 
(HxSZ)

32x32 cm 
(HxSZ)

12 cm (belső Ø) 15 cm (belső Ø) 19 cm (belső Ø) 22 cm (belső Ø)
10013720 10013721 10013722 10013723
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 2
csomag 26,34 € csomag 28,98 € csomag 46,80 € csomag 32,54 €
4,39 € 4,83 € 7,80 € 16,27 €

leveses  
csészealj
17x17 cm (HxSZ)
5.9 cm (belső Ø)
10013737
db/csom. 6
csomag 17,76 €
2,96 €

eszpresszó 
csészealj
12x12 cm (HxSZ)
3.3 cm (belső Ø)
10013732
db/csom. 6
csomag 13,80 €
2,30 €

kávéscsésze-/
bögre alátét
14.5x14.5 cm (HxSZ)
4.1 cm (belső Ø)
10013728
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

szögletes tányér
28x19 cm (HxSZ) 33x22.5 cm (HxSZ)
10013742 10013743
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 114,78 € csomag 82,24 €
19,13 € 20,56 €

tál
17.5x17.5x7.5 cm 
(HxSZxMA)

23x23x10 cm 
(HxSZxMA)

500 ml 1300 ml
10013746 10013747
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 51,42 € csomag 43,08 €
8,57 € 10,77 €

mély tányér
23x23x4 cm 
(HxSZxMA)
400 ml
10013724
db/csom. 6
csomag 31,62 €
5,27 €

leveses csésze
11.3x6.5 cm (ØxMA)
350 ml
10013736
db/csom. 6
csomag 29,64 €
4,94 €

füles kiöntő
8.1x7.7 cm (ØxMA)
200 ml
10013739
db/csom. 6
csomag 36,90 €
6,15 €

cukortartó 
fedővel
9x10.5 cm (ØxMA)
250 ml
10013738
db/csom. 6
csomag 40,20 €
6,70 €

kávéskanna 
fedővel
12.2x13 cm (ØxMA)
350 ml
10013740
db/csom. 6
csomag 63,96 €
10,66 €

eszpresszó 
csésze
5.5x5.8 cm 
(ØxMA)
100 ml
10013731
db/csom. 6
csomag 15,78 €
2,63 €

kávéscsésze
7.5x7.7 cm (ØxMA)
250 ml
10013727
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

bögre
8.3x9.2 cm 
(ØxMA)
300 ml
10013733
db/csom. 6
csomag 24,36 €
4,06 €

tál
14.5x14.5x6 cm 
(HxSZxMA)
400 ml
10013745
db/csom. 6
csomag 36,90 €
6,15 €

tojáscsésze
12x12 cm (HxSZ)
10013750
db/csom. 6
csomag 28,32 €
4,72 €

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Porcelán készlet Vilano
Klasszikusan elegáns tányérok purisztikus majdnem szögletes alakkal aláfestve harmonikusan 
kombinálhatóak és dekorálhatóak. A készlet széles választékot kínál a kávés csészéktől a 
főételekhez való porcelánig, a legigényesebbek elvárásait is kielégíti. A dizájn és a funkcionalitás 
összeolvadnak.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya 27x27 cm: 970 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

Evőeszköz készlet Salerno o. 107
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Termékminta 
csomagVEGA

Porcelán készlet Menuett
Az attraktív szállodai Menuett porcelán készletünkkel a kulináris művei minden érzék 
számára élményt nyújtanak! A filigrán relief kiemeli az étterme hagyományos stílusát.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 24.5 cm: 650 g. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható! 10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

év10
elérhetőség

mély tányér
19x3.8 cm (ØxMA) 22.5x3.8 cm (ØxMA)
200 ml 230 ml
10013610 10013075
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 22,38 € csomag 27,00 €
3,73 € 4,50 €

kerek tál 
12x5.3 cm (ØxMA)
300 ml
10013612
db/csom. 6
csomag 28,32 €
4,72 €

leveses csésze
10x5.4 cm (ØxMA)
300 ml
10013094
db/csom. 6
csomag 33,60 €
5,60 €

mártásos  
csésze
15.6x9.7x7.3 cm 
(HxSZxMA)
500 ml
10013092
db/csom. 4
csomag 38,24 €
9,56 €

eszpresszó 
csésze
7x5 cm (ØxMA)
100 ml
10013079
db/csom. 6
csomag 17,10 €
2,85 €

kávéscsésze
8.4x6 cm (ØxMA)
200 ml
10013076
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

teáscsésze
9.7x5 cm (ØxMA)
220 ml
10013603
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

bögre
8x9.7 cm (ØxMA)
300 ml
10013082
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

cappuccino 
csésze
8.9x6.7 cm (ØxMA)
250 ml
10013601
db/csom. 6
csomag 25,68 €
4,28 €

fül nélküli  
kiöntő
4.1x7.3 cm (ØxMA)
100 ml
10013086
db/csom. 6
csomag 32,94 €
5,49 €

cukortartó 
fedővel
9.6x9.5 cm (ØxMA)
250 ml
10013085
db/csom. 6
csomag 50,76 €
8,46 €

kávéskanna 
fedővel
7x16.5 cm (ØxMA)
500 ml
10013084
db/csom. 2
csomag 28,80 €
14,40 €

teáskanna 
fedővel
8x10 cm (ØxMA)
460 ml
10013606
db/csom. 2
csomag 28,80 €
14,40 €

váza
8x12 cm (ØxMA)
10013617
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

füles kiöntő
5x9.1 cm (ØxMA) 5.6x9.8 cm (ØxMA)
200 ml 250 ml
10013608 10013087
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,76 € csomag 56,70 €
8,46 € 9,45 €

tojáscsésze
12 cm (Ø)
10013097
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

borsszóró
5.5 cm (MA)
10013620
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

sószóró
5.5 cm (MA)
10013619
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

kerek tál
17x6 cm (ØxMA) 21x8 cm (ØxMA)
1000 ml 1700 ml
10013088 10013089
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 11,64 € csomag 19,12 €
5,82 € 9,56 €

kerek tál perem nélkül
16x5.3 cm (ØxMA) 24.5x7.5 cm (ØxMA)
450 ml 1600 ml
10013613 10013614
db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 23,28 € csomag 20,44 €
5,82 € 10,22 €

ovális tányér
26x19 cm (HxSZ) 29x21.5 cm (HxSZ) 36x26.5 cm (HxSZ)
10013090 10013091 10013611
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 50,76 € csomag 45,72 € csomag 37,16 €
8,46 € 11,43 € 18,58 €

lapos tányér
17 cm (Ø) 20.5 cm (Ø) 24.5 cm (Ø) 28 cm (Ø) 31.5 cm (Ø)
11.5 cm  
(belső Ø)

14 cm  
(belső Ø)

16.5 cm  
(belső Ø)

18.2 cm  
(belső Ø)

21 cm  
(belső Ø)

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

cappuccino-/
leveses  
csészealj
17 cm (Ø)
6.2 cm (belső Ø)
10013096
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

cappuccino-/
leveses  
csészealj
17 cm (Ø)
6.2 cm (belső Ø)
10013096
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

mártásos  
csészealj
22.5x17 cm (HxSZ)
8.6 cm (belső Ø)
10013093
db/csom. 4
csomag 29,44 €
7,36 €

eszpresszó 
csészealj
11.5 cm (Ø)
4.2 cm (belső Ø)
10013081
db/csom. 6
csomag 13,80 €
2,30 €

kávés-/teás-/
bögre alátét
14.5 cm (Ø)
5 cm (belső Ø)
10013078
db/csom. 6
csomag 17,10 €
2,85 €

Lapos tányér  
Menuett

darabonként

329
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VEGA
Porcelán készlet Amely
Az Amely visszaviszi vendégeit a régi időkbe. A vintage sármjával ez a porcelán készlet mindig 
"chic" és egyben időtálló. A nosztalgikus porcelánt decens relief díszíti és szabálytalan perem.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 26 cm: 657 g. Mosogatógépben mosható,  
mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

mély tányér
23x4.7 cm (ØxMA) 27x6.1 cm (ØxMA)
300 ml 500 ml
30018015 30018013
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 28,32 € csomag 29,00 €
4,72 € 7,25 €

leveses csésze
10.5x5.5 cm (ØxMA)
320 ml
30018025
db/csom. 6
csomag 28,32 €
4,72 €

eszpresszó csésze
7x4.5 cm (ØxMA)
100 ml
30018019
db/csom. 6
csomag 18,42 €
3,07 €

kávéscsésze
8.5x5.7 cm (ØxMA)
200 ml
30018020
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

eszpresszó csésze
6.7x6 cm (ØxMA)
100 ml
30018018
db/csom. 6
csomag 16,44 €
2,74 €

tejeskávés csésze
10.5x7.5 cm (ØxMA)
350 ml
30018024
db/csom. 6
csomag 25,68 €
4,28 €

kávéscsésze
8.5x7.4 cm (ØxMA)
200 ml
30018021
db/csom. 6
csomag 20,40 €
3,40 €

cukortartó  
fedővel
9x12 cm (ØxMA)
300 ml
30018026
db/csom. 4
csomag 30,76 €
7,69 €

kávéskanna  
fedővel
8x17 cm (ØxMA)
400 ml
30018035
db/csom. 4
csomag 43,08 €
10,77 €

kiöntő
7x10 cm (ØxMA)
250 ml
30018028
db/csom. 6
csomag 50,10 €
8,35 €

teáskanna fedővel
11.5x20 cm (ØxMA)
1000 ml
30018027
db/csom. 4
csomag 71,68 €
17,92 €

mártásos csésze
15.5x8x8.5 cm 
(HxSZxMA)
400 ml
30018031
db/csom. 4
csomag 36,48 €
9,12 €

borsszóró
7 cm (MA)
30018030
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

sószóró
7 cm (MA)
30018029
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

kerek tál
16x6.5 cm (ØxMA) 23x7.7 cm (ØxMA)
500 ml 1500 ml
30018036 30018037
db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 19,32 € csomag 20,44 €
4,83 € 10,22 €

bögre
8.5x10.5 cm (ØxMA) 9x12 cm (ØxMA)
300 ml 400 ml
30018033 30018034
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 25,02 €
3,62 € 4,17 €

ovális tányér
28x19 cm (HxSZ) 33x22.5 cm (HxSZ) 36x24.5 cm (HxSZ)
30018016 30018017 30018014
db/csom. 4 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 44,40 € csomag 29,68 € csomag 34,30 €
11,10 € 14,84 € 17,15 €

lapos tányér
19 cm (Ø) 22 cm (Ø) 26 cm (Ø) 28 cm (Ø) 30 cm (Ø) 32 cm (Ø)
12 cm  
(belső Ø)

14 cm  
(belső Ø)

17 cm  
(belső Ø)

18 cm  
(belső Ø)

19.5 cm 
(belső Ø)

21 cm  
(belső Ø)

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

leveses-/tejeskávés 
csészealj
17 cm (Ø)
5.5 cm (belső Ø)
30018038
db/csom. 6
csomag 17,10 €
2,85 €

leveses-/tejeská-
vés csészealj
17 cm (Ø)
5.5 cm (belső Ø)
30018038
db/csom. 6
csomag 17,10 €
2,85 €

eszpresszó  
csészealj
12 cm (Ø)
3.8 cm (belső Ø)
30018022
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

kávéscsésze alj
15 cm (Ø)
4.6 cm (belső Ø)
30018023
db/csom. 6
csomag 16,44 €
2,74 €

tojáscsésze
13 cm (Ø)
30018032
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €
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Lapos tányér  
Skyline

darabonként

4,

83
VEGA
Bone-China készlet Skyline
A meleg krémszínű tónusok helyezik a Skyline szettet az extra osztályba. A döntését 
megkönnyíti az a tény, hogy magas minőségű glazúrral és törésálló szélekkel rendelkezik.
Anyag: Bone-China porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 25.5 cm: 585 g. Robusztus és 
ellenálló! Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 10 év pótlási 
garanciával!
Szín: krémfehér

év10
elérhetőség

mély tányér
23x4.1 cm (ØxMA)
350 ml
10013305
db/csom. 6
csomag 47,46 €
7,91 €

gourmet tányér
20x5 cm (ØxMA)
270 ml
10013496
db/csom. 6
csomag 50,10 €
8,35 €

tésztás tányér
27x5 cm (ØxMA)
370 ml
10013499
db/csom. 4
csomag 57,16 €
14,29 €

tojáscsésze
12 cm (Ø)
10013328
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

leveses csésze
11x6.7 cm (ØxMA)
300 ml
10013318
db/csom. 6
csomag 43,50 €
7,25 €

mártásos csésze
15.5x11x9 cm (HxSZxMA)
600 ml
10013326
db/csom. 4
csomag 40,00 €
10,00 €

eszpresszó  
csésze
7x6 cm (ØxMA)
100 ml
10013308
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

kerek tál
13x4.5 cm (ØxMA)
100 ml
10013320
db/csom. 6
csomag 30,30 €
5,05 €

ovális alátét
22.5x15.5 cm (HxSZ)
10013498
db/csom. 6
csomag 40,20 €
6,70 €

lapos tányér
17 cm (Ø) 20 cm (Ø) 25.5 cm (Ø) 28 cm (Ø) 31 cm (Ø)
13 cm  
(belső Ø)

15 cm  
(belső Ø)

19.5 cm  
(belső Ø)

21.5 cm  
(belső Ø)

24 cm  
(belső Ø)

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

lapos tányér  
széles peremmel
31 cm (Ø)
11 cm (belső Ø)
10018092
db/csom. 6
csomag 118,08 €
19,68 €

leveses  
csészealj
17 cm (Ø)
6.8 cm (belső Ø)
10013319
db/csom. 6
csomag 24,36 €
4,06 €

mártásos  
csészealj
23.5x16 cm (HxSZ)
8.5 cm (belső Ø)
10013327
db/csom. 4
csomag 30,32 €
7,58 €

eszpresszó  
csészealj
12 cm (Ø)
3.7 cm (belső Ø)
10013309
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

mély tányér  
széles peremmel
31x3.5 cm (ØxMA)
11 cm (belső Ø)
120 ml
10018093
db/csom. 6
csomag 129,30 €
21,55 €
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 finom mintázat

 sokoldalúan használható 

 34 rész 

twin kínáló
18x9.5x4 cm (HxSZxMA)
120 ml
10013495
db/csom. 4
csomag 47,92 €
11,98 €

kerek tál
17.5x6 cm (ØxMA) 20x7 cm (ØxMA) 23.5x8.5 cm (ØxMA)
300 ml 550 ml 1000 ml
10013321 10013329 10013322
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 64,62 € csomag 54,96 € csomag 62,44 €
10,77 € 13,74 € 15,61 €

kávéscsésze
8.8x7 cm (ØxMA)
200 ml
10013306
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

bögre
9.3x10 cm (ØxMA)
300 ml
10013312
db/csom. 6
csomag 30,96 €
5,16 €

tejeskávés 
csésze
10.2x7.2 cm (ØxMA)
280 ml
10013310
db/csom. 6
csomag 32,28 €
5,38 €

kiöntő
7.7x8 cm (ØxMA)
250 ml
10013317
db/csom. 6
csomag 46,80 €
7,80 €

cukortartó  
fedővel
9.8x10 cm (ØxMA)
300 ml
10013315
db/csom. 6
csomag 48,78 €
8,13 €

kávéskanna 
fedővel
10x14.5 cm (ØxMA)
420 ml
10013313
db/csom. 6
csomag 96,96 €
16,16 €

ovális tányér
26x18 cm (HxSZ) 29x20 cm (HxSZ) 33.5x23.5 cm (HxSZ)
10013323 10013324 10013325
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 85,74 € csomag 100,26 € csomag 86,20 €
14,29 € 16,71 € 21,55 €

kávéscsésze-/
bögre alátét
15 cm (Ø)
5.1 cm (belső Ø)
10013307
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

tejeskávés 
csészealj
16.5 cm (Ø)
5.6 cm (belső Ø)
10013311
db/csom. 6
csomag 25,68 €
4,28 €

Kristálypohár készlet Vinzenza o. 120
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GARANCIA 
 a szélek csorbulására

 tartós és robusztus 

 helytakarékos 
tárolás 

A Premiora és Quadrati porcelán készlet kiválasz-
tott darabjaira 10 év csorbulási garanciát vállalunk. 
Ez a hoszszúkás tányérokra, csészealjakra illetve 
lapos és mély tányérokra vonatkozik. A 
jótállás az új és első osztályú termékekre vonatko-
zik a vásárlástól számítva és csak eredeti fizetési 
bizonylattal vehető igénybe. A jótállás a csorbult 
peremekre vonatkozik, melyek a porcelánnal való 
professzionális manipuláció során keletkeztek 
(raktározás, használat, hűtés, mosás). A szélek 
károsodására, mely a szakszerűtlen kezelés során 
keletkezet és a széttört tányérokra a jótállás nem 
vonatkozik.

*A csorbulásra vonatkozó 
garancia feltételei

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Prémium porcelán készlet Quadrati
Porcelán készlet tiszta, időtálló dizájnban. Különösen karcolás és csorbulásálló prémium 
porcelán a magas ellenállóképességű széleivel. A porcelán robusztus és hosszú élettartamú 
- pénzt és időt spórol vele.
Anyag: prémium porcelán. Lapos tányér súlya 26.5x26.5 cm: 875 g. Egymásba rakható, 
tárolása helytakarékos. 10 év csorbulási garanciával!* Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható! 10 év pótlási garanciával!
Szín: krémfehér

tál
18.5x18.5x9.8 cm (HxSZxMA) 26x26x10.3 cm (HxSZxMA)
1800 ml 3500 ml
30037195 30037196
db/csom. 6 db/csom. 1
csomag 93,66 € darab 19,13 €
15,61 € 19,13 €

mély tányér
20.5x20.5x4.2 cm (HxSZxMA)
600 ml
30037188
db/csom. 12
csomag 87,00 €
7,25 €

lapos tányér
21x21 cm (HxSZ) 24x24 cm (HxSZ) 26.5x26.5 cm (HxSZ) 30x30 cm (HxSZ)
30037191 30037194 30037193 30037192
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 100,20 € csomag 114,72 € csomag 129,24 € csomag 215,04 €
8,35 € 9,56 € 10,77 € 17,92 €

szögletes tányér
27x16 cm (HxSZ) 35x20.5 cm (HxSZ)
30037190 30037189
db/csom. 6 db/csom. 12
csomag 100,26 € csomag 242,76 €
16,71 € 20,23 €

Lapos tányér  
Quadrati

darabonként

835

A MI

tippünk
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 az egyik legkönnyebb 
porcelán tányérunk 

 tartós és robusztus 

 helytakarékos 
tárolás

VEGA 
Termékminta 

csomag

év10
elérhetőség

Prémium porcelán készlet Premiora
Porcelán készlet tiszta, időtálló dizájnban. Különösen karcolás és csorbulásálló prémium 
porcelán a magas ellenállóképességű széleivel. A porcelán robusztus és hosszú élettartamú - 
pénzt és időt spórol vele.
Anyag: prémium porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 25 cm: 495 g. Egymásba rakható, tárolása 
helytakarékos. 10 év csorbulási garanciával.* Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható! 10 év pótlási garanciával!
Szín: krémfehér

Lapos tányér  
Premiora

darabonként

593

ovális tányér
26.5x18.5 cm (HxSZ) 32x22 cm (HxSZ) 38.5x26.5 cm (HxSZ)
30037217 30037218 30037219
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 242,76 € csomag 290,28 € csomag 369,48 €
20,23 € 24,19 € 30,79 €

mély tányér
24x5 cm (ØxMA)
16.5 cm (belső Ø)
370 ml
30037207
db/csom. 12
csomag 100,20 €
8,35 €

eszpresszó 
csészealj
12.5 cm (Ø)
3.5 cm (belső Ø)
30037209
db/csom. 12
csomag 44,76 €
3,73 €

kávéscsésze-/bögre 
alátét
16 cm (Ø)
4.8 cm (belső Ø)
30037200
db/csom. 12
csomag 51,36 €
4,28 €

eszpresszó 
csésze
6.3x5 cm (ØxMA)
100 ml
30037201
db/csom. 12
csomag 54,00 €
4,50 €

 kávéscsésze
8.2x6 cm (ØxMA)
220 ml
30037211
db/csom. 12
csomag 64,56 €
5,38 €

eszpresszó 
csésze
6.3x5.4 cm (ØxMA)
100 ml
30037208
db/csom. 12
csomag 54,00 €
4,50 €

 kávéscsésze
8.3x6.9 cm (ØxMA)
220 ml
30037210
db/csom. 12
csomag 64,56 €
5,38 €

bögre
9x8.7 cm (ØxMA)
350 ml
30037212
db/csom. 12
csomag 80,40 €
6,70 €

tál
15x4.4 cm (ØxMA) 19x6.4 cm (ØxMA) 27x8.7 cm (ØxMA)
130 ml 400 ml 1200 ml
30037221 30037220 30037222
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6
csomag 100,20 € csomag 143,76 € csomag 138,54 €
8,35 € 11,98 € 23,09 €

tésztás tányér
30x6.5 cm (ØxMA)
18.4 cm (belső Ø)
650 ml
30037216
db/csom. 12
csomag 290,28 €
24,19 €

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

lapos tányér
18.5 cm (Ø) 21 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 30.5 cm (Ø)
12.2 cm  
(belső Ø) 

14 cm  
(belső Ø) 

16.2 cm  
(belső Ø) 

18.5 cm  
(belső Ø) 

20.5 cm  
(belső Ø) 

30037204 30037205 30037206 30037202 30037203
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 71,16 € csomag 87,00 € csomag 114,72 € csomag 129,24 € csomag 200,52 €
5,93 € 7,25 € 9,56 € 10,77 € 16,71 €
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Újdonság

VEGA 
Termékminta 

csomag

Tányérkészlet Skady
Színt hoz az asztalára! Trendi Skady tányérok többféle tetszetős színben, matt felülettel, 
tetszés szerint kombinálhatók. A még sokoldalúbb használathoz választhat a magas és az 
alacsony peremű tányérok közül.
Anyag:  kőcserép (kőcserép edény). Rakásolható!  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

tányér magas peremmel matt
13.5x3 cm (ØxMA), 250 ml

krémfehér sötétkék világosszürke fekete
30107457 30107461 30107452 30107456
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 23,72 € csomag 23,72 € csomag 23,72 € csomag 23,72 €
5,93 € 5,93 € 5,93 € 5,93 €

tányér alacsony peremmel matt
13.5x2 cm (ØxMA)

krémfehér sötétkék világosszürke fekete
30107467 30107477 30107470 30107476
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 19,32 € csomag 19,32 € csomag 19,32 € csomag 19,32 €
4,83 € 4,83 € 4,83 € 4,83 €

tányér magas peremmel matt
20.5x4 cm (ØxMA), 750 ml

krémfehér sötétkék világosszürke fekete
30107451 30107454 30107460 30107459
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 33,40 € csomag 33,40 € csomag 33,40 € csomag 33,40 €
8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 €

tányér alacsony peremmel matt
20.5x2.5 cm (ØxMA)

krémfehér sötétkék világosszürke fekete
30107464 30107472 30107466 30107474
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 29,00 € csomag 29,00 € csomag 29,00 € csomag 29,00 €
7,25 € 7,25 € 7,25 € 7,25 €

tányér magas peremmel matt
26x4.5 cm (ØxMA), 1250 ml

krémfehér sötétkék világosszürke fekete
30107458 30107453 30107450 30107455
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 47,92 € csomag 47,92 € csomag 47,92 € csomag 47,92 €
11,98 € 11,98 € 11,98 € 11,98 €

tányér alacsony peremmel matt
26x2.5 cm (ØxMA)

krémfehér sötétkék világosszürke fekete
30107473 30107462 30107468 30107471
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 43,08 € csomag 43,08 € csomag 43,08 € csomag 43,08 €
10,77 € 10,77 € 10,77 € 10,77 €

tányér alacsony peremmel matt
30x2.5 cm (ØxMA)

krémfehér sötétkék világosszürke fekete
30107469 30107463 30107475 30107465
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 31,22 € csomag 31,22 € csomag 31,22 € csomag 31,22 €
15,61 € 15,61 € 15,61 € 15,61 €

Tányér alacsony peremmel 
Skady

darabonként

483

 trendi és modern

remekül kombinálható a Snug készlettel
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Tányér alacsony peremmel  
Snug

darabonként

6,

59

TRENDI
 színekben

VEGA 
Termékminta 

csomag

Tányérkészlet Snug 
Trendi tányérok két színben, matt glazúrral és tetszetős 
mintázattal. Válasszon a magas vagy az alacsony peremű 
tányérok közül.
A Snug tányérkészlet tökéletesen kombinálható a trendi Skady 
készletünkkel.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény). Mosogatógépben 
mosható, mikrohullámú sütőben használható!

tányér magas peremmel
13.5x3 cm (ØxMA), 250 ml

türkizkék barna
30108589 30108594
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 30,76 € csomag 30,76 €
7,69 € 7,69 €

tányér alacsony peremmel
13.5x2 cm (ØxMA)

türkizkék barna
30108591 30108595
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 26,36 € csomag 26,36 €
6,59 € 6,59 €

tányér magas peremmel
20.5x4 cm (ØxMA), 750 ml

türkizkék barna
30108592 30108599
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 39,56 € csomag 39,56 €
9,89 € 9,89 €

tányér alacsony peremmel
20.5x2.5 cm (ØxMA)

türkizkék barna
30108598 30108590
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 35,16 € csomag 35,16 €
8,79 € 8,79 €

tányér magas peremmel
26x4.5 cm (ØxMA), 1250 ml

türkizkék barna
30108593 30108588
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 54,96 € csomag 54,96 €
13,74 € 13,74 €

tányér alacsony peremmel
26x2.5 cm (ØxMA)

türkizkék barna
30108597 30108596
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 48,36 € csomag 48,36 €
12,09 € 12,09 €
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VEGA 
Porcelán tálca Jenna
Eredeti ötletet keres a stílusos burger & beef tálalásához? Ezek a tálaló 
tálcák úgy néznek ki mint az amerikai rendszámtábla - kis különbséggel: 
minőségi szállodai porcelánból készülnek. Vigye át vendégeit a határtalan 
lehetőségek földjére!
Anyag: porcelán. Tálca súlya 29.0x13.0x1.5 cm: 470 g. Mosogatógépben 
mosható, mikrohullámú sütőben használható! Színezett zománc!
Szín: színes

VEGA
Porcelán tányér Druk
Választhat az újságpapír megjelenésű fekete-fehér változat, vagy a több 
árnyalatú, természetes fa megjelenésű változat között. Mindkettővel 
rendkívüli módon tudja felszolgálni a kulináris alkotásait!
Anyag: porcelán. A tányér súlya: 917 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
Színezett zománc!

24x13x1.5 cm (HxSZxMA)
30026300
db/csom. 4
csomag 42,64 €
10,66 €

29x13x1.5 cm (HxSZxMA) 35.5x26.5x2 cm (HxSZxMA)
30002706 30026301
db/csom. 4 db/csom. 3
csomag 47,92 € csomag 64,65 €
11,98 € 21,55 €

lapos tányér  
fa minta
28.5x3.9 cm (ØxMA)
barna
10006131
db/csom. 4
csomag 47,92 €
11,98 €

lapos tányér  
újságpapír minta
28.5x3.9 cm (ØxMA)
fehér/fekete
10006132
db/csom. 4
csomag 47,92 €
11,98 €

Tányér  
Druk

darabért csak

1198

Tálca  
Jenna

darabonként

1066

 szabálytalan forma
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VEGA 
Porcelán tálca San Marino
Szállodai porcelán. A szögletes tálcák sok változatot kínálnak az ételei 
bemutatásához.
Anyag: porcelán. Tálca súlya 31x24 cm: 1010 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

VEGA
Porcelán tálca Ankara
Porcelán tálcák többféle használatra.
Anyag: porcelán. Tálca súlya 25.5x25.5 cm: 930 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

24x13x1.5 cm (HxSZxMA) 29x13x1.5 cm (HxSZxMA)
10010373 10010372
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 22,40 € csomag 26,80 €
5,60 € 6,70 €

31x24x2 cm (HxSZxMA) 35.5x26.5x2 cm (HxSZxMA)
10012149 10012148
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 36,60 € csomag 51,12 €
12,20 € 17,04 €

11x11x1.5 cm (HxSZxMA) 17x17x1.5 cm (HxSZxMA)
10010371 10010370
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 27,66 €
2,41 € 4,61 €

20.5x20.5x1.2 cm (HxSZxMA) 25.5x25.5x1.3 cm (HxSZxMA)
10012972 10012971
db/csom. 4 db/csom. 3
csomag 23,28 € csomag 26,04 €
5,82 € 8,68 €

31x31x1.9 cm (HxSZxMA)
10012970
db/csom. 2
csomag 28,58 €
14,29 €

Tálca  
San Marino
darabonként

5,

60

Tálca  
Ankara

darabonként

2,

41
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Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Lapos tányér  
Noon

darabonként

5,

38

Lapos tányér  
Algier

darabonként

461

 széles perem

 rendkívül könnyű 

VEGA
Porcelán készlet Noon
Ha azt kívánja, hogy az ételei kompozícióját semmi se zavarja, úgy a Noon tányér szett a helyes 
választás. A széles perem még jobban kiemeli alkotását.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 620 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

VEGA
Porcelán készlet Algier
Sokszor kevés is elég ahhoz, hogy az összes tekintet az Ön asztalán legyen. A legjobb példa az 
Algier készlet. A modern csepp formája elragadó és ideális egyedi és kreatív készítményekhez!
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 30 cm: 800 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

lapos tányér
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (belső Ø) 15.3 cm (belső Ø) 19.2 cm (belső Ø)
10013672 10013673 10013674
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 32,28 € csomag 46,80 € csomag 58,92 €
5,38 € 7,80 € 14,73 €

lapos tányér
22 cm (Ø) 30 cm (Ø)
11 cm (belső Ø) 18 cm (belső Ø)
10012203 10012202
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 27,66 € csomag 45,48 €
4,61 € 7,58 €

mély tányér
23x4.3 cm (ØxMA) 27x5.5 cm (ØxMA)
260 ml 380 ml
10013675 10013699
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 40,20 € csomag 54,08 €
6,70 € 13,52 €

mély tányér tésztás tányér tál
24x4 cm (ØxMA) 26.5x6 cm (ØxMA) 19x6.5 cm (ØxMA)
16.5 cm (belső Ø) 18 cm (belső Ø) 400 ml
400 ml 750 ml 10012211
10012204 10012212 db/csom. 6
db/csom. 6 db/csom. 6 csomag 36,90 €
csomag 34,26 € csomag 52,08 € 6,15 €
5,71 € 8,68 €

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.
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Tálca  
Schiff

darabonként

296

Tálca  
Damaskus
darabonként

373

VEGA
Porcelán tálca Damaskus
Minőséges szállodai porcelán, széles szegéllyel alkalmas a dekoráláshoz.
Anyag: porcelán. Tálca súlya 26x26 cm: 950 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

VEGA 
Porcelán tálca Schiff
Ezek az extravagáns tálcák sok lehetőséget kínálnak az ételek tálalásához.
Anyag: porcelán. Tálca súlya 30.5x16.0x4.0 cm: 510 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

négyzetes tálca
22x22x3 cm (HxSZxMA) 26x26x2.4 cm (HxSZxMA) 31x31x2.4 cm (HxSZxMA)
10012635 10012967 10015073
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 48,78 € csomag 43,08 € csomag 31,22 €
8,13 € 10,77 € 15,61 €

négyzetes tálca
12x12x1.8 cm (HxSZxMA) 17x17x2.6 cm (HxSZxMA) 19x19x2.7 cm (HxSZxMA)
10012632 10012633 10012634
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 22,38 € csomag 32,28 € csomag 41,52 €
3,73 € 5,38 € 6,92 €

szögletes tálca
29.5x16x2.7 cm (HxSZxMA) 31x19x2.5 cm (HxSZxMA)
10015071 10012979
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 32,52 € csomag 36,04 €
8,13 € 9,01 €

16x7.5x2.4 cm (HxSZxMA) 21x10x3.5 cm (HxSZxMA)
10013532 10012533
db/csom. 12 db/csom. 6
csomag 35,52 € csomag 25,02 €
2,96 € 4,17 €

25x13x4 cm (HxSZxMA) 30.5x16x4 cm (HxSZxMA) 35.5x18x4 cm (HxSZxMA)
10012534 10012535 10012536
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 32,94 € csomag 32,08 € csomag 38,68 €
5,49 € 8,02 € 9,67 €

ELEGÁNS
prezentálás
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Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomagVEGA

Porcelán készlet Pike
Kiváló minőségű szállodai porcelán megmunkált mintázattal.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 680 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

VEGA
Porcelán készlet Taifun
Ezek a minőségi szállodai porcelánból készült tányérok lenyűgözik az extravagáns 
mintázatukkal. Széles peremmel rendelkeznek.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 660 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

lapos tányér
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (belső Ø) 15.3 cm (belső Ø) 19.2 cm (belső Ø)
10082850 10082851 10082852
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 38,88 € csomag 55,38 € csomag 70,36 €
6,48 € 9,23 € 17,59 €

lapos tányér
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (belső Ø) 15.3 cm (belső Ø) 19.2 cm (belső Ø)
10030358 10010300 10010306
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 38,88 € csomag 55,38 € csomag 70,36 €
6,48 € 9,23 € 17,59 €

mély tányér
23x4.3 cm (ØxMA) 27x5.5 cm (ØxMA)
13.7 cm (belső Ø) 14.7 cm (belső Ø)
260 ml 380 ml
10082853 10082854
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 47,46 € csomag 64,64 €
7,91 € 16,16 €

mély tányér
23x4.3 cm (ØxMA) 27x5.5 cm (ØxMA)
12.8 cm (belső Ø) 14.8 cm (belső Ø)
260 ml 380 ml
10030360 10010319
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 47,46 € csomag 64,64 €
7,91 € 16,16 €

Lapos tányér  
Pike

darabonként

6,

48 Lapos tányér  
Taifun

darabonként

648

 kalapált minta  extravagáns mintázat 
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VEGA
Porcelán készlet Bilbero
A Bilbero porcelán készlet a rombusz alakú mintájával eleganciát varázsol a megterített asztalra. 
Minőségi szállodai porcelánból készült és alkalmas mosogatógépbe illetve mikrohullámú 
sütőbe.A harmonikus megjelenés létrehozásához kombinálja a Bilbero tányérokat a Brilio 
étkészlettel és a Divida poharakkal, amelyek követik a tányérok mintázatát.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 620 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

VEGA
Porcelán készlet Assalto
A széles peremen kiválóan mutat az ecsetvonásos dekoráció. Mivel mindegyik tányér egyedi így 
lehetséges egy kis színeltérés.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 27 cm: 670 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: szürke/fehér

lapos tányér
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (belső Ø) 15.3 cm (belső Ø) 19.2 cm (belső Ø)
30002008 30002002 30002023
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 35,58 € csomag 50,10 € csomag 62,44 €
5,93 € 8,35 € 15,61 €

lapos tányér
23 cm (Ø) 27 cm (Ø) 31 cm (Ø)
12.8 cm (belső Ø) 15.3 cm (belső Ø) 19.2 cm (belső Ø)
10013944 10013946 10013947
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 38,88 € csomag 55,38 € csomag 70,36 €
6,48 € 9,23 € 17,59 €

mély tányér
23x4.3 cm (ØxMA) 27x5.5 cm (ØxMA)
12.6 cm (belső Ø) 14.2 cm (belső Ø)
260 ml 380 ml
30002032 30001997
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 43,50 € csomag 57,16 €
7,25 € 14,29 €

mély tányér
23x4.3 cm (ØxMA) 27x5.5 cm (ØxMA)
9 cm (belső Ø) 10 cm (belső Ø)
260 ml 380 ml
10013948 10013949
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 47,46 € csomag 64,20 €
7,91 € 16,05 €

Lapos tányér  
Bilbero

darabonként

593

Lapos tányér  
Assalto

darabonként

648

 széles perem 

 exkluzív minta 

dekor ecsetvonás hatással
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VEGA
Pizzás és tésztás tányér Base
A porcelán tányér egyszerű, időtálló kialakítása sok teret hagy az eredeti tálalás számára.
Anyag: porcelán. A Ø 27 cm tésztás tányér súlya: 760 g.  Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

VEGA 
Termékminta 

csomag

Porcelán készlet Lissabon
Robusztus, perem nélküli tányérok.
Anyag: porcelán. Lapos tányér súlya - Ø 25 cm: 750 
g. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!
Szín: fehér

VEGA
Pizzás és tésztás tányér Masca
Kerámia megjelenésű porcelán tányérok. Fekete 
matt glazúr tökéletes alapot kínál a színes 
kreációkhoz.
Anyag: porcelán. A Ø 30.5 cm tésztás tányér 
súlya: 932 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható!
Szín: fekete

VEGA 
Pizzás tányér Margherita
Az egyenes alapnak köszönhetően 
sokféle kreációhoz felhasználható.
Anyag: porcelán. A tányér súlya: 
1050 g. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

pizzás tányér
31 cm (Ø) 34 cm (Ø)
30038743 30038754
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 29,00 € csomag 36,04 €
7,25 € 9,01 €

tésztás tányér
30.5x6.5 cm (ØxMA)
850 ml
30037528
db/csom. 6
csomag 85,74 €
14,29 €

31 cm (Ø)
10013018
db/csom. 6
csomag 34,26 €
5,71 €

tésztás tányér perem nélkül
25.5x6 cm (ØxMA)
400 ml
30037526
db/csom. 6
csomag 79,14 €
13,19 €

pizzás tányér
28 cm (Ø) 32 cm (Ø)
10010716 10010717
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 79,14 € csomag 100,26 €
13,19 € 16,71 €

tésztás tányér
27x5 cm (ØxMA) 33x6 cm (ØxMA)
550 ml 900 ml
30038755 30038746
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 29,00 € csomag 43,08 €
7,25 € 10,77 €

mély tányér
20x3.7 cm (ØxMA)
10012984
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

év10
elérhetőség

Pizzás tányér  
Base

darabonként

7,

25

Lapos tányér  
Lissabon

darabonként

252

Pizzás tányér  
Margherita

darabért csak

571

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

lapos tányér
15 cm (Ø)
10012989
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €
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VEGA 

év10
elérhetőség

Pizzás és tésztás tányér Alessia
Porcelán készlet elegáns alakban, szabálytalan foltokkal.
Anyag: porcelán. A tésztás tányér súlya: 1142 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 
10 év pótlási garanciával!

VEGA
Lapos tányér Haiti
Háromszög alakú tányérok.
Anyag: porcelán.  
A 27x27 cm-es tányér súlya: 800 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!
Szín: fehér

VEGA
Tésztás tányér Metz
Nem csak olasz specialitásokhoz. Salátát, főételt és desszertet 
is tálalhat benne.
Anyag: porcelán.  
A tányér súlya: 985 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!
Szín: fehér

VEGA
Pizzás tányér Atessa
Egyszerű lapos tányér - nem csak pizza tálalásához.
Anyag: porcelán.  
A tányér súlya: 975 g.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!
Szín: fehér

VEGA
Pizzás tányér Atessa Basilico e Pomodoro
Stílusos tányér többféleképpen használható, legyen szó 
pizzáról, tésztáról vagy salátáról.
Szín: fehér

tésztás tányér
bézs türkizkék szürke
29.5x5.7 cm (ØxMA) 29.5x5.7 cm (ØxMA) 29.5x5.7 cm (ØxMA)
400 ml 400 ml 400 ml
30036981 30036982 30036980
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 42,87 € csomag 42,87 € csomag 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 €

pizzás tányér
bézs türkizkék szürke
34 cm (Ø) 34 cm (Ø) 34 cm (Ø)
30036989 30036987 30036988
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 60,69 € csomag 60,69 € csomag 60,69 €
20,23 € 20,23 € 20,23 €

18.5x18.5 cm (HxSZ) 23x23 cm (HxSZ) 27x27 cm (HxSZ)
10012205 10012206 10012207
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,70 € csomag 30,30 € csomag 40,20 €
3,95 € 5,05 € 6,70 €

30x6.5 cm (ØxMA)
550 ml
30003473
db/csom. 4
csomag 28,56 €
7,14 €

31.5 cm (Ø)
10010360
db/csom. 4
csomag 22,84 €
5,71 €

31.5 cm (Ø)
10010361
db/csom. 4
csomag 30,76 €
7,69 €

Tésztás tányér  
Alessia

darabért csak

1429

Lapos tányér  
Haiti

darabonként

395

Tésztás tányér  
Metz

darabért csak

714

Pizzás tányér  
Atessa

darabért csak

571

Pizzás tányér  
Atessa Basilico e 

Pomodoro
darabért csak

769

054-055_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   55 15.02.22   18:58



56 Mobil +36 70 886 5856

Lapos tányér  
Mela

darabonként

494

Lapos tányér  
Myla

darabonként

197

VEGA
Edzett üveg készlet Mela
Robusztus edzett üvegből készült készlet, modern szögletes alakban. Az üveg a speciális 
keménykedési folyamatnak köszönhetően nagyobb ütésállósággal rendelkezik, és ellenáll a 
hőmérsékleti sokkoknak is.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható.
Anyag: edzett üveg. A 26 cm lapos tányér súlya: 790g.
Szín: fehér

VEGA
Edzett üveg készlet Myla
Edzett üvegből készült étkészlet egyszerű de elegáns dizájnban. A speciális keményedési 
folyamat miatt nagyobb ütésállóság jellemzi.
Anyag: edzett üveg. A tányér súlya - Ø 27 cm: 417 g.
Szín: fehér

lapos tányér
19x19 cm (HxSZ) 26x26 cm (HxSZ)
30089841 30089839
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 29,64 € csomag 36,24 €
4,94 € 6,04 €

lapos tányér
19 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø)
12 cm (belső Ø) 16.5 cm (belső Ø) 18 cm (belső Ø)
30089870 30089871 30089869
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,82 € csomag 12,48 € csomag 13,80 €
1,97 € 2,08 € 2,30 €

mély tányér
20x20x5.5 cm 
(HxSZxMA)
500 ml
30089840
db/csom. 6
csomag 32,94 €
5,49 €

mély tányér
20.5x4.2 cm (ØxMA)
16.2 cm (belső Ø)
700 ml
30089872
db/csom. 6
csomag 13,14 €
2,19 €

tál
24x24x8.2 cm (HxSZxMA)
1700 ml
30089843
db/csom. 6
csomag 46,14 €
7,69 €

tál
20x5.5 cm (ØxMA) 27x9.6 cm (ØxMA)
980 ml 3400 ml
30089866 30089867
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,16 € csomag 23,70 €
1,86 € 3,95 €

szögletes tányér
35x26 cm (HxSZ)
30089842
db/csom. 6
csomag 54,06 €
9,01 €

tál
14x14x4.9 cm (HxSZxMA)
330 ml
30089844
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

tál
16x4.6 cm (ØxMA)
480 ml
30089868
db/csom. 6
csomag 6,54 €
1,09 €

Edzett  üveg: 
5-6x kemé-
nyebb mint a 

hagyományos üveg így 
ütés- és karcolásállóbb, 
könnyű, mikrohullámú 
sütőben használható.
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Lapos tányér  
Ashley

darabonként

208

VEGA 
Edzett üveg készlet Ashley
A keménységének és az ütésállóságának köszönhetően tartósabb a normál üveghez képest. Fehér és szürke színben 
kapható!
Anyag: edzett üveg. A tányér súlya - Ø 27 cm: 500 g. 
Robusztus és ütésálló! Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 

lapos tányér
fehér szürke fehér szürke fehér szürke
19 cm (Ø) 19 cm (Ø) 25 cm (Ø) 25 cm (Ø) 27 cm (Ø) 27 cm (Ø)
30051159 30051155 30051156 30051160 30051163 30051164
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 12,48 € csomag 12,48 € csomag 15,12 € csomag 15,12 € csomag 17,10 € csomag 17,10 €
2,08 € 2,08 € 2,52 € 2,52 € 2,85 € 2,85 €

mély tányér
fehér szürke
20 cm (Ø) 20 cm (Ø)
400 ml 400 ml
30051153 30051158
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 13,14 € csomag 13,14 €
2,19 € 2,19 €

kerek tál
fehér fehér
18x6.9 cm (ØxMA) 26x6.9 cm (ØxMA)
1300 ml 2800 ml
30051162 30051161
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 34,92 € csomag 46,14 €
5,82 € 7,69 €

tésztás tányér
fehér
28.5x4.5 cm (ØxMA)
1150 ml
30051152
db/csom. 6
csomag 32,94 €
5,49 €

pizzás tányér
fehér
32 cm (Ø)
30051157
db/csom. 6
csomag 29,64 €
4,94 €

hosszúkás tányér
fehér
34x24 cm (HxSZ)
30051154
db/csom. 6
csomag 34,92 €
5,82 €

ATTRAKTÍV
szervírozás A pohártól a teljes  

felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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négyzetes tál négyzetes tál
szürke/fehér szürke/világoskék szürke/türkizkék szürke/fehér szürke/világoskék szürke/türkizkék
17.5x17.5x6 cm 
(HxSZxMA)

17.5x17.5x6 cm 
(HxSZxMA)

17.5x17.5x6 cm 
(HxSZxMA)

18x18x7.5 cm 
(HxSZxMA)

18x18x7.5 cm 
(HxSZxMA)

18x18x7.5 cm 
(HxSZxMA)

1000 ml 1000 ml 1000 ml 1400 ml 1400 ml 1400 ml
30046477 30047017 30047019 30046479 30047018 30047016
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 47,92 € csomag 47,92 € csomag 47,92 € csomag 52,76 € csomag 52,76 € csomag 52,76 €
11,98 € 11,98 € 11,98 € 13,19 € 13,19 € 13,19 €

négyzetes tál
szürke/fehér szürke/világoskék szürke/türkizkék
14.5x14.5x5 cm 
(HxSZxMA)

14.5x14.5x5 cm 
(HxSZxMA)

14.5x14.5x5 cm 
(HxSZxMA)

600 ml 600 ml 600 ml
30046483 30047010 30047009
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 €

kerek tál kerek tál kerek tál
szürke/fehér szürke/világoskék szürke/türkizkék szürke/fehér szürke/világoskék szürke/türkizkék szürke/fehér szürke/világoskék szürke/türkizkék
13x8 cm (ØxMA) 13x8 cm (ØxMA) 13x8 cm (ØxMA) 18.5x6 cm (ØxMA) 18.5x6 cm (ØxMA) 18.5x6 cm (ØxMA) 18x9 cm (ØxMA) 18x9 cm (ØxMA) 18x9 cm (ØxMA)
900 ml 900 ml 900 ml 1100 ml 1100 ml 1100 ml 1900 ml 1900 ml 1900 ml
30046480 30047022 30047024 30046482 30047028 30047029 30046478 30047030 30047027
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 29,00 € csomag 29,00 € csomag 29,00 € csomag 23,96 € csomag 23,96 € csomag 23,96 € csomag 31,00 € csomag 31,00 € csomag 31,00 €
7,25 € 7,25 € 7,25 € 11,98 € 11,98 € 11,98 € 15,50 € 15,50 € 15,50 €

kerek tál
szürke/fehér szürke/világoskék szürke/türkizkék
15x5.5 cm 
(ØxMA)

15x5.5 cm 
(ØxMA)

15x5.5 cm 
(ØxMA)

650 ml 650 ml 650 ml
30046481 30047023 30047025
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 38,68 € csomag 38,68 € csomag 38,68 €
9,67 € 9,67 € 9,67 €

18x8.5 cm (ØxMA) 24x12 cm (ØxMA) 28x13 cm (ØxMA)
550 ml 1070 ml 1500 ml
10012906 10012900 10012907
db/csom. 4 db/csom. 3 db/csom. 2
csomag 27,68 € csomag 35,94 € csomag 33,42 €
6,92 € 11,98 € 16,71 €

20.5x16x7.5 cm (HxSZxMA) 26x20.8x9 cm (HxSZxMA) 31x25x11.2 cm (HxSZxMA)
500 ml 1000 ml 1800 ml
10012306 10012305 10012304
db/csom. 4 db/csom. 3 db/csom. 2
csomag 29,00 € csomag 35,94 € csomag 31,22 €
7,25 € 11,98 € 15,61 €

VEGA
Tál készlet Nessa
Attraktív kétszínű porcelán tálak, különböző méretben és 
formában. Belül fényes, kívül matt.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható!

VEGA
Tál Aleria
Szállodai porcelán. A ferde alakjával ideális nem mindennapi ételek tálalásához.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

VEGA
Tál Amsterdam
Szállodai porcelán tartós minőségben.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

Tál  
Nessa

darabonként

725

   északi stílusú tálak

 belül fényes, kívül matt 

Tál  
Aleria

darabonként

692

Tál  
Amsterdam
darabonként

725
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ovális tál
antracit fehér fehér
17x15x8.2 cm (HxSZxMA) 20.5x18.5x9 cm (HxSZxMA) 24x20.5x10 cm (HxSZxMA)
470 ml 900 ml 1300 ml
10010265 10013219 10012920
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 47,92 € csomag 45,72 € csomag 33,42 €
11,98 € 11,43 € 16,71 €

kerek tál ovális tál
fehér antracit fehér
16x17x9.3 cm (HxSZxMA) 16x17x9.5 cm (HxSZxMA) 17x15x8.2 cm (HxSZxMA)
300 ml 300 ml 470 ml
10013220 10010266 10013218
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 39,56 € csomag 47,92 € csomag 38,24 €
9,89 € 11,98 € 9,56 €

20x16.5x7.5 cm (HxSZxMA) 23x19.5x9.5 cm (HxSZxMA) 25.5x22x9.5 cm (HxSZxMA)
600 ml 850 ml 1300 ml
10010247 10010248 10010249
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 2
csomag 50,10 € csomag 62,00 € csomag 38,04 €
8,35 € 15,50 € 19,02 €

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

VEGA
Tál Contrast
Porcelán tálak modern alakban.
Exkluzív dizájn - csak nálunk kapható.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!

VEGA
Tál Grown
Porcelán tálak ideálisak desszertekre, köretekre, tésztákra és salátákra.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

VEGA
Tál Bevel
Modern tálak ferdén ívelt peremmel.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fehér

Tál  
Contrast

darabonként

956

Tál  
Grown

darabonként

8,

35

Tál  
Bevel

darabonként

725

év10
elérhetőség
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VEGA
Tál Mixor
Ezek a porcelán tálak ideálisan kombinálhatóak egymással - akár a pöttyös, mintás, vagy a sima 
fehér.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

tetszőlegesen egymással kombinálható

tál tál pöttyös tál mintás
fehér fehér/kék fehér/kék
13x5.7 cm (ØxMA) 13x5.7 cm (ØxMA) 13x5.7 cm (ØxMA)
470 ml 470 ml 470 ml
30026758 30027759 30031243
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
4,83 € 5,93 € 5,93 €

Tál  
Mixor

darabonként

483

14x7 cm (ØxMA)
400 ml
30037527
db/csom. 6
csomag 57,36 €
9,56 €

VEGA 
Tál Masca
Porcelán tál kerámia kinézettel, matt fekete színben. A Masca 
tökéletes alapot kínál a színes ételek tálalásához.
Anyag: porcelán.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: fekete

stabil

VEGA 
Tál Palana
Modern színek, szabálytalan 
szélek - ezzel nyűgözik le Önt a 
Palana tálak.
Anyag: kőcserép (kőcserép 
edény). Mosogatógépben 
mosható, mikrohullámú 
sütőben használható.

Tál  
Palana

darabért csak

1077

szürke türkizkék sárgászöld
15x8.8 cm (ØxMA) 15x8.8 cm (ØxMA) 15x8.8 cm (ØxMA)
950 ml 950 ml 950 ml
30003276 30003280 30003282
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 64,62 € csomag 64,62 €
10,77 € 10,77 € 10,77 €

Tál  
Masca

darabért csak

9,

56

VEGA
Tál Gretje
Különböző színű és méretű porcelán tálak, amelyek szépen kombinálhatóak. Új élmények 
létrehozására a vendégei számára újra és újra!
Anyag: porcelán. Rakásolható, helytakarékos tárolás!  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

kék zöld piros fekete
10.2x5.1 cm (ØxMA) 10.2x5.1 cm (ØxMA) 10.2x5.1 cm (ØxMA) 10.2x5.1 cm (ØxMA)
200 ml 200 ml 200 ml 200 ml
30037518 30037516 30037511 30037514
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 € 4,83 €

kék zöld piros fekete
16x8 cm (ØxMA) 16x8 cm (ØxMA) 16x8 cm (ØxMA) 16x8 cm (ØxMA)
550 ml 550 ml 550 ml 550 ml
30037513 30037521 30037515 30037517
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 € csomag 57,36 €
9,56 € 9,56 € 9,56 € 9,56 €

kék zöld piros fekete
12.5x6.4 cm (ØxMA) 12.5x6.4 cm (ØxMA) 12.5x6.4 cm (ØxMA) 12.5x6.4 cm (ØxMA)
350 ml 350 ml 350 ml 350 ml
30037506 30037512 30037508 30037510
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 € 5,93 €

Tál  
Gretje

darabonként

483

060-061_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   60 15.02.22   19:26



61www.gasztro-palazzo.hu

Újdonság

Újdonság

 P
O

R
C

E
L

Á
N

 &
 É

T
E

LE
K

 T
Á

L
A

L
Á

S
A

 

VEGA
Tál Nano
Tálak két modern színben. A reaktív glazúrnak köszönhetően minden darab egyedi.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény).  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

fekete zöld fekete zöld
15x8.8 cm (ØxMA) 15x8.8 cm (ØxMA) 29.5x8 cm (ØxMA) 29.5x8 cm (ØxMA)
950 ml 950 ml 2250 ml 2250 ml
30109457 30109458 30109459 30109455
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 1 db/csom. 1
csomag 65,94 € csomag 65,94 € 20,89 € 20,89 €
10,99 € 10,99 €

Tál  
Nebro

darabonként

989

Tál  
Nano

darabonként

10,

99

16x6.4 cm (ØxMA) 20.5x9 cm (ØxMA)
700 ml 1500 ml
30026690 30026688
db/csom. 4 db/csom. 3
csomag 33,40 € csomag 29,01 €
8,35 € 9,67 €

VEGA 
Tál Limaro
Modern porcelán tálak. A színes él figyelem 
felkeltő.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható!
Szín: barna

VEGA 
Tál Ossora
Ossora készletünk minőséges és dizájnos. 
Mindegyik része különösen hatásos és 
csodálatosan kombinálható.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény). 
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható!

Tál  
Limaro

darabonként

835

Tál  
Ossora

darabért csak

8,

35

kézzel festett

bézs sötét szürkésbarna
15.5x6.5 cm (ØxMA) 15.5x6.5 cm (ØxMA)
450 ml 450 ml
30003435 30003434
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 33,40 € csomag 33,40 €
8,35 € 8,35 €

VEGA
Tál Nebro
Színes tálak rusztikus megjelenésben. A szabálytalan fröcskölésnek köszönhetően minden 
darab egyedi.
Anyag: prémium porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

sárga kék szürke piros
17x6.5 cm (ØxMA) 17x6.5 cm (ØxMA) 17x6.5 cm (ØxMA) 17x6.5 cm (ØxMA)
480 ml 480 ml 480 ml 480 ml
30108470 30108483 30108485 30108490
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 59,34 € csomag 59,34 € csomag 59,34 € csomag 59,34 €
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

sárga kék szürke piros
22x7 cm (ØxMA) 22x7 cm (ØxMA) 22x7 cm (ØxMA) 22x7 cm (ØxMA)
750 ml 750 ml 750 ml 750 ml
30108501 30108503 30108504 30108498
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 42,87 € csomag 42,87 € csomag 42,87 € csomag 42,87 €
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €
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Újdonság

Tálaló deszka  
Prescot

darabonként

11,

76

Tálaló deszka  
Vesper

darabonként

17,

81

Tálaló deszka  
Arbia

darabonként

38,

49

VEGA
Tálaló deszka Prescot
Rusztikus fa tálaló deszkák az ételei egyedi bemutatásához. Az összes méret fogantyú nélkül 
van feltüntetve. Mosogatógépben nem mosható!
Szín: barna

VEGA
Tálaló deszka Vesper
A Vesper tálaló deszkáknál egyesült a funkcionalitás és a dizájn. Az ételeit rusztikusan és 
egyidejűleg stílusosan tálalhatja. Elérhető 2 kivitelezésben: a kör kivágású deszka Ø 6,2 
cm ideális a mini tálkákhoz; a sima deszka univerzálisan használható. Mosogatógépbe nem 
alkalmas!
Anyag: diófa. Karbantartási utasítás mellékelve van! Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre! 
Szín: dió

VEGA
Tálaló deszka Arbia
Az Arbia tálaló deszkával mindig stílusosan tálalhat. Kétféle képen használható, vagy felhajtott 
fogantyúkkal tálaló tálcaként vagy lehajtott rozsdamentes lábakkal kis asztalkaként. A méretek 
fogantyú nélkül vannak megadva. Magasság asztalkaként: kicsi és közepes tálaló deszka: 9,2 
cm; nagy tálaló deszka: 12,2 cm. Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: olajozott tölgyfa. Fogantyúk: króm-nikkel acél 18/10. Alkalmas az élelmiszerekkel való 
közvetlen érintkezésre.
Szín: tölgy

szögletes tálaló deszka nyomtatás nélkül
30x14.5x1.5 cm (HxSZxMA) 34x19.5x1.5 cm (HxSZxMA)
30024925 30024924
db/csom. 1 db/csom. 1
11,76 € 13,08 €

tálaló deszka kivágás nélkül tálaló deszka kivágással
33x20x1.5 cm (HxSZxMA) 33x20x1.5 cm (HxSZxMA)
10051317 10051319
db/csom. 1 db/csom. 1
17,81 € 18,91 €

30x15x1.8 cm (HxSZxMA) 42x15x1.8 cm (HxSZxMA)
30108006 30108010
db/csom. 1 db/csom. 1
38,49 € 43,99 €

54x19x1.8 cm (HxSZxMA)
30108008
db/csom. 1
54,99 €

szögletes tálaló deszka nyomtatással
30x14.5x1.5 cm (HxSZxMA) 34x19.5x1.5 cm (HxSZxMA)
30024923 30024921
db/csom. 1 db/csom. 1
14,18 € 15,39 €

kerek tálaló deszka nyomtatás nélkül
30.5x1.5 cm (ØxMA)
30024922
db/csom. 1
17,81 €

kerek tálaló deszka nyomtatással
30.5x1.5 cm (ØxMA)
30024926
db/csom. 1
20,12 €

alkalmas az élelmiszerekkel 
való közvetlen érintkezésre
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Tálaló deszka  
Rusty

darabonként

472

Tálaló bárd  
Graham

darabonként

3299

VEGA
Tálaló bárd Graham
Lepje meg vendégeit a Graham trendi vintage stílusú extravagáns tálaló bárdal. A széles pengéje 
ideális az ötletes ételek tálalására. Csúszásmentes gumi talpakkal van ellátva. Mosogatógépben 
nem mosható!
Anyag: rozsdamentes acél 18/10. Fogantyú: tömör antik fa. Csúszásmentes gumi talpakkal.
Szín: barna/rozsdamentes acél

VEGA
Tálaló deszka Rusty 
Ha éttermének finomságait stílusosan kívánja felszolgálni, akkor 
a Rusty fa tálaló deszkák az ideális választás. Az összes méretet 
fogantyú nélkül mérjük. Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: olajozott akácfa vagy bükkfa. Alkalmas az élelmiszerekkel való 
közvetlen érintkezésre!

41x16.5x2.7 cm (HxSZxMA) 49x20x3.5 cm (HxSZxMA)
0.679 kg 1 kg
30001912 30101307
db/csom. 1 db/csom. 1
32,99 € 41,79 €

alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre

több méretben

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

SELLER
Bestszögletes tálaló deszka

akác barna bükk
18.5x11.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

18.5x11.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

30014802 10026989
db/csom. 1 db/csom. 1
8,35 € 4,72 €

szögletes tálaló deszka
akác barna bükk
25.5x13.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

25.5x13.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

30014803 10026991
db/csom. 1 db/csom. 1
10,44 € 5,93 €

szögletes tálaló deszka
akác barna bükk
32.5x19.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

32.5x19.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

30014801 10026990
db/csom. 1 db/csom. 1
13,08 € 7,58 €

szögletes tálaló deszka
akác barna bükk
28.5x24.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

28.5x24.5x1.2 cm 
(HxSZxMA)

30014804 10026992
db/csom. 1 db/csom. 1
13,96 € 8,35 €

szögletes tálaló deszka
akác barna bükk
58x15.5x1.5 cm (HxSZxMA) 58x15.5x1.5 cm (HxSZxMA)
30014806 10026984
db/csom. 1 db/csom. 1
20,12 € 13,08 €

szögletes tálaló deszka
akác barna bükk
28.5x17x1.5 cm (HxSZxMA) 28.5x17x1.5 cm (HxSZxMA)
30014808 30014809
db/csom. 1 db/csom. 1
17,81 € 10,66 €

kerek tálaló deszka
akác barna bükk
35x1.9 cm (ØxMA) 35x1.9 cm (ØxMA)
30014807 30001446
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 €

kerek tálaló deszka
akác barna
30x1.5 cm (ØxMA)
30014799
db/csom. 1
17,81 €

kerek tálaló deszka
akác barna
24.5x1.5 cm (ØxMA)
30014798
db/csom. 1
15,39 €
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akác barna akác barna
35.4x21x2.8 cm (HxSZxMA) 43x27x2.8 cm (HxSZxMA)
30045823 30045829
db/csom. 1 db/csom. 1
17,59 € 24,19 €

31.1x15.1x0.8 cm (HxSZxMA) 33.1x26.1x0.8 cm (HxSZxMA)
10040053 10040054
db/csom. 1 db/csom. 1
12,09 € 16,49 €

olajozott 

alkalmas az élelmiszerekkel 
való közvetlen érintkezésre

VEGA
Kétoldalú tálaló deszka Aria 
FA tálaló deszka steakek, hamburgerek & Co. felszolgálására. Az egyik 
oldalán barázdával, amely megakadályozza a szaft lecsorgását, a másik 
oldalon kivágással mely a Sidina, Jenna, San Marino, Masca és Remi 
porcelán tálcákhoz volt tervezve. Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: olajozott fa. VEGA saját dizájn – csak nálunk elérhető! Alkalmas 
az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre! Nedves ruhával 
törölhető!

VEGA
Tálca
Tálcák különféle méretben az ételek stílusos bemutatásához 
az Aria tálaló deszkán.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható!

VEGA
Tálca Pereti 
A tálcákon hamburgerek, sült krumpli, szendvics és még sok 
minden más stílusosan elkészíthető és tálalható.  
Rakásolható!  
Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst

VEGA
Tálaló deszka Haragi 
Stílusosak és dekoratívak. A praktikus barázda mellett, 
amely megakadályozza a szaft lecsorgását, további rafinált 
részleteket tartalmaznak, kör alakú kivágást 9,5 cm-es 
átmérővel, melyben elférnek a hasábburgonyás kosarak vagy 
mini poharak. Így a köreteket tényleg vonzó módon tudja 
tálalni. Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: olajozott tölgy illetve diófa. Alkalmas az élelmiszerekkel 
való közvetlen érintkezésre!

Tálaló deszka 
Aria

darabonként

1759

Tálca  
Pereti

darabonként

1209

Tálca 
darabonként

1913

Tálaló deszka  
Haragi

darabonként

24,

19

szögletes tálca
Masca
fekete
27x21 cm (HxSZ)
10006099
db/csom. 6
csomag 114,78 €
19,13 €

szögletes tálca
Sidina
bézs türkizkék szürke
27x21 cm (HxSZ) 27x21 cm (HxSZ) 27x21 cm (HxSZ)
10006102 10006110 30001482
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 114,78 € csomag 114,78 € csomag 114,78 €
19,13 € 19,13 € 19,13 €

tálca tálca tálca
Remi Jenna San Marino
barna sokszínű fehér
35x26x2.4 cm (HxSZxMA) 35.5x26.5x2 cm (HxSZxMA) 35.5x26.5x2 cm (HxSZxMA)
30037259 30026301 10012148
db/csom. 2 db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 48,38 € csomag 64,65 € csomag 51,12 €
24,19 € 21,55 € 17,04 €

szögletes tálca
Sidina
bézs türkizkék szürke
35x26 cm (HxSZ) 35x26 cm (HxSZ) 35x26 cm (HxSZ)
30003416 30003419 30003417
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 48,38 € csomag 48,38 € csomag 48,38 €
24,19 € 24,19 € 24,19 €

tölgy dió
37x25x2 cm (HxSZxMA) 37x25x2 cm (HxSZxMA)
10029947 10029948
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 27,49 €

Fritőz kosarak Niragua o. 69
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tölgy tölgy
25x18x3 cm (HxSZxMA) 38x27x3.5 cm (HxSZxMA)
30043573 10009357
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 49,49 €

tölgy/fekete tölgy/fekete
25x18x3 cm (HxSZxMA) 38x27x3.5 cm (HxSZxMA)
30108435 30108436
db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 49,49 €

akác barna akác barna
25x18x3 cm (HxSZxMA) 38x27x3.5 cm (HxSZxMA)
30043588 30043587
db/csom. 1 db/csom. 1
12,09 € 21,88 €

VEGA
Tálaló tálca Wantage 
Amennyiben kimondottan stílusosan szeretné a hamburgereit 
tálalni vintage lookkal, akkor a legjobb választás a Wantage 
tálcák. Alkalmasak élelmiszer tálalásához, biztosan felhívják 
a figyelmet a burgerre. A tálcák összeszerelve vannak 
kézbesítve. Nedves ronggyal törölhetők.  
Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: lakkozott tölgy vagy akácfa.

45.6x20.8x11.6 cm (HxSZxMA)
30107988
db/csom. 1
93,49 €

Grill nyárs 
Arroscia

darabért csak

879

alkalmas az élelmiszerekkel 
való közvetlen érintkezésrealkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre

olajozott

VEGA
Tálaló deszka Arrano 
Az új Arrano tálalódeszkánk abszolút csúcspontot jelent 
az asztalán. Fekve és állva is eredeti módon tálalhatja 
vendégeinek grillezett nyársait hússal, zöldséggel stb. Minden 
GN 1/3 méretű tálcánk illeszkedik a mélyedésbe. Magasság 
álló nyárstartóval: 37,2 cm. Tartó maximum 6 nyárshoz. A 
nyársak és a tálcák nem részei a szállításnak, ezeket kérjük 
rendelje meg külön.
Anyag: olajozott tölgyfa. Tartó: rozsdamentes króm-nikkel acél 
18/10. Tálaló deszka mosogatógépben nem mosható.
Szín: tölgy

VEGA
Grill nyárs Arroscia 
A 6 részes grillnyárs készlettel finom alkotásokat varázsolhat 
az asztalra. A különféle húsdarabok mellett a nyársak 
friss zöldségek grillezésére is alkalmasak. Az Arrano 
tálaló deszkánkkal együtt a frissen sült ételeit igazán 
figyelemfelkeltően találhatja vendégeinek.
Anyag nyárs: krómacél 18/0. Fogantyú: keményfa. 
Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre. 
Mosogatógépben nem mosható.

VEGA
Zsírálló burger papír Pergamo
Stílusos, praktikus és higiénikus: hamburger, sült krumpli és 
egyéb étel számára. 

piros/fehér fekete/natúr zöld/fehér
38x31 cm (HxSZ) 38x31 cm (HxSZ) 34x28 cm (HxSZ)
30051796 30052372 30051803
db/csom. 1000 db/csom. 1000 db/csom. 1000
csomag 40,00 € csomag 40,00 € csomag 30,00 €
0,04 € 0,04 € 0,03 €

piros/fehér zöld/fehér fekete/natúr
14x13 cm (HxSZ) 14x13 cm (HxSZ) 14x13 cm (HxSZ)
30051801 30051802 30052373
db/csom. 1000 db/csom. 1000 db/csom. 1000
csomag 20,00 € csomag 20,00 € csomag 20,00 €
0,02 € 0,02 € 0,02 €

piros/fehér zöld/fehér fekete/natúr
16.5x16 cm (HxSZ) 16.5x16 cm (HxSZ) 16.5x16 cm (HxSZ)
30051797 30051798 30052378
db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 500
csomag 10,00 € csomag 10,00 € csomag 10,00 €
0,02 € 0,02 € 0,02 €

piros/fehér zöld/fehér fekete/natúr
18x17 cm (HxSZ) 18x17 cm (HxSZ) 18x17 cm (HxSZ)
30051799 30051800 30052374
db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 1000
csomag 15,00 € csomag 15,00 € csomag 30,00 €
0,03 € 0,03 € 0,03 €

Burger papír  
Pergamo

darabért csak

0,

04

Tasak  
Pergamo

darabonként

0,

02
VEGA
Tasak Pergamo
Stílusos, praktikus és higiénikus: két oldalról nyitott tasak 
hamburger, sült krumpli és egyéb étel számára. Zsírálló a 
tiszta tálalásért.

Melamin készlet Brandon o. 178

50 cm (H)
30108150
db/csom. 6
csomag 52,74 €
8,79 €
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szögletes palakő alátét fogantyú nélkül
22x13x0.5 cm (HxSZxMA) 30x25x0.5 cm (HxSZxMA)
10049616 10049609
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 21,32 € csomag 32,54 €
10,66 € 16,27 €

szögletes palakő alátét fogantyú nélkül
32x12x0.5 cm (HxSZxMA) 40x30x0.5 cm (HxSZxMA)
10049610 10049611
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 30,56 € csomag 57,18 €
15,28 € 28,59 €

szögletes palakő alátét fogantyúval
27x20x0.5 cm (HxSZxMA) 40x15x0.5 cm (HxSZxMA)
30001354 30001355
db/csom. 1 db/csom. 1
15,39 € 21,22 €

kerek palakő alátét fogantyú nélkül
15x0.5 cm (ØxMA) 30x0.5 cm (ØxMA)
10049613 10049614
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 17,58 € csomag 48,38 €
8,79 € 24,19 €

négyzetes palakő alátét fogantyú nélkül
25x25x0.5 cm (HxSZxMA) 35x35x0.5 cm (HxSZxMA)
30025875 30025874
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 30,78 € csomag 57,18 €
15,39 € 28,59 €

VEGA
Palakő alátét Patara
A palakő alátétek (vastagság 0,5 cm) gumi talpakkal vannak 
ellátva. Időnként szükséges kifényezni olívaolajjal, hogy 
megőrizzék ragyogásukat. Praktikus fogantyúval (hossza 8 
cm) az ételek tálalásához vagy falra való felakasztáshoz.
Szín: fekete

Adjon termékeinknek személyes jellegze-
tességet, és kínáljon vendégeinek valami 
egészen különlegeset! 

Megszemélyesítés

www.gasztro-palazzo.hu

Szívesen segítünk:

az Ön által kért motívummal
az Ön által kért felirattal
az Ön által kért színnel

Palakő alátét 
Patara

darabonként

8,

79
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VEGA
Asztali készlet Ruby
A Ruby asztali készlet praktikus segítő a megterített asztalon. A rozsdamentes keretbe különféle akácfából készült tálakat 
helyezhet. Így sokoldalú kiegészítőt kap a tálalásnál és a büfében egyaránt, melyet nagyon rugalmasan használhat például mint: 
evőeszköztartó, kenyérkosár vagy asztali patika tartó. A patina hatás trendi vintage megjelenést kölcsönöz a keretnek.
Anyag keret: króm-nikkel acél 18/10. Mosogatógépben mosható!  
Anyag fa részek: akácfa. Mosogatógépben nem mosható!

keret rövid keret hosszú
ezüst ezüst
22x10.8x6.8 cm (HxSZxMA) 32x10.8x6.8 cm (HxSZxMA)
30026380 30026379
db/csom. 1 db/csom. 1
30,79 € 32,99 €

box rövid box hosszú
barna barna
20x10x4 cm (HxSZxMA) 30x10x4 cm (HxSZxMA)
30026381 30026388
db/csom. 1 db/csom. 1
7,69 € 9,89 €

alátét rövid alátét hosszú
barna barna
20x10 cm (HxSZ) 30x10 cm (HxSZ)
30033011 30033006
db/csom. 1 db/csom. 1
3,62 € 4,72 €

kocka kicsi kocka nagy
barna barna
10x10x8 cm (HxSZxMA) 10x10x10 cm (HxSZxMA)
30026387 30026389
db/csom. 1 db/csom. 1
7,69 € 8,79 €

Eredeti

 MEGOLDÁSOK

Asztali készlet 
Ruby

darabonként

362
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VEGA
Konzervdoboz Botelio
Nosztalgikus tárolók domborzattal alkalmasak az ételek prezentálásához.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Nem rakásolható. Mosogatógépben mosható! 
Vízálló! Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre!
Szín: ezüst

13x10.5 cm (ØxMA) 13x14 cm (ØxMA) 13x16 cm (ØxMA)
1100 ml 1500 ml 1700 ml
30024488 30024490 30024487
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 35,60 € csomag 42,64 € csomag 44,84 €
8,90 € 10,66 € 11,21 €

7.1x4.4 cm (ØxMA) 7.1x6.2 cm (ØxMA) 7.1x8.2 cm (ØxMA) 16x8 cm (ØxMA)
170 ml 240 ml 300 ml 1300 ml
30024491 30024492 30024489 30024493
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 32,28 € csomag 34,26 € csomag 35,58 € csomag 37,80 €
5,38 € 5,71 € 5,93 € 9,45 €

Konzervdoboz  
Botelio

darabonként

538

VEGA
Hasábburgonya kínálók Malino
Eredeti tálalási ötletek hasábburgonya és egyéb köretekhez.
Anyag: rozsdamentes acél 18/0. Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst

mini tálaló vödör tálaló vödör snack kínáló snack kínáló 
matt

snack kínáló 
fényes

snack kínáló 
barázdált

bögre matt tejeskanna

7x6.5 cm (ØxMA) 9x8.5 cm (ØxMA) 13x12 cm (ØxMA) 14.5x9.5x5 cm (HxSZxMA) 8.5x8.5 cm (ØxMA) 9.5x10 cm (ØxMA) 9.5x9.5 cm (ØxMA) 7.5x9 cm (ØxMA) 4.5x5 cm (ØxMA) 7.5x10 cm (ØxMA)
200 ml 400 ml 1000 ml 500 ml 450 ml 500 ml 400 ml 300 ml 100 ml 500 ml
30052679 30052680 30052673 30052674 30052678 30052685 30052677 30052892 30052675 30052676
db/csom. 4 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 4 db/csom. 1
csomag 14,48 € 7,14 € 10,66 € 8,35 € 5,93 € 7,14 € 8,35 € 11,76 € csomag 15,36 € 9,89 €
3,62 € 3,84 €

Snack kínáló 
Malino

darabonként

593

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

vintage trend

vízálló

Aria tálaló deszka o. 64

Ypsila karaff o. 131

az Ön logója
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VEGA
Hasábburgonya porcelán tálaló Ellis
Tálaljon forró hasábburgonyát, amerikai sült krumplit vagy 
hagymakarikákat porcelán poharakban!
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható! Rakásolható! Sütőálló 300 °C-ig.
Szín: fehér

VEGA
Papír tölcsér tasak News
Papírból készült hasábburgonya tölcsér tasak, alkalmas 
a Namu tölcsér tálalóhoz. Biológiailag lebomló, sütőbe 
nem alkalmas, mikrohullámú sütőbe nem alkalmas, 
újrahasznosítható, zsír- és olajálló, komposztálható.
Szín: fekete/fehér

VEGA
Papír tölcsér tasak natúr
Papírból készült hasábburgonya tölcsér tasak, alkalmas 
a Namu tölcsér tálalóhoz. Biológiailag lebomló, sütőbe 
nem alkalmas, mikrohullámú sütőbe nem alkalmas, 
újrahasznosítható, zsír- és olajálló, komposztálható.
Szín: natúr

VEGA
Hasábburgonya tölcsér Namu
Vendégeit biztosan lenyűgözi a hasábburgonya tálalása ebben 
a fekete poracél felületű tölcsérben.
Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: fém.
Szín: fekete

8.5x8x12.5 cm (HxSZxMA) 10.5x10x15.5 cm (HxSZxMA)
130 ml 280 ml
10010365 10010366
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 19,32 € csomag 21,52 €
4,83 € 5,38 €

24x17 cm (HxSZ) 29.5x21 cm (HxSZ)
30108246 30108243
db/csom. 250 db/csom. 250
csomag 10,00 € csomag 15,00 €
0,04 € 0,06 €

24x17 cm (HxSZ) 29.5x21 cm (HxSZ)
30108244 30108245
db/csom. 200 db/csom. 200
csomag 12,00 € csomag 14,00 €
0,06 € 0,07 €

12x16.5 cm (ØxMA)
10027980
db/csom. 1
7,14 €

Fritőz kosár  
Niragua

darabonként

945

Hasábburgonya 
tölcsér   
Namu

darabért csak

7,

14

Papír tölcsér tasak 
News

darabonként

004

Papír tölcsér tasak  
natúr

darabonként

006

VEGA
Fritőz kosár Niragua
Tálalja a forró hasábburgonyát, az amerikai sült krumplit vagy 
a csirkeszárnyakat kis fritőz kosarakban.
Szín: ezüst

fritőz kosár 
kerek kicsi

fritőz kosár 
kerek

fritőz kosár 
szögletes

fritőz kosár 
szögletes

fritőz kosár 
négyzetes

fritőz kosár 
szögletes lapos

9x8.5 cm (ØxMA) 12x11.5 cm 
(ØxMA)

10.5x9x5.5 cm 
(HxSZxMA)

13x10.5x9 cm 
(HxSZxMA)

13x13x10 cm 
(HxSZxMA)

21.5x10x4.5 cm 
(HxSZxMA)

10030383 10006244 10027860 10006241 30024211 10006242
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,66 € 11,76 € 9,45 € 10,66 € 11,76 € 15,39 €

VEGA
Kosár Berena fogantyú nélkül
A Berena fémkosarunk mindenhez kiválóan illik, amit dekoratív 
módon szeretne tálalni. További kivitelezések a www.gasztro-
palazzo.hu oldalon találhatóak.
Anyag: fekete lakkozott acél. Mosogatógépben nem mosható! 
Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre!
Szín: fekete

26.5x15.5x10 cm 
(HxSZxMA)
30001723
db/csom. 1
8,35 €

Kosár  
Berena

darabért csak

835
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szögletes négyzetes
31.5x20.5x5 cm (HxSZxMA) 14.5x14.5x3.8 cm (HxSZxMA)
2200 ml 500 ml
30051532 30051760
db/csom. 2 db/csom. 3
csomag 21,54 € csomag 11,19 €
10,77 € 3,73 €

kerek
22x3 cm (ØxMA)
800 ml
30051534
db/csom. 4
csomag 22,84 €
5,71 €

négyzetes kerek
19.5x19.5x4 cm (HxSZxMA) 12.5x2 cm (ØxMA)
1000 ml 120 ml
30051761 30051533
db/csom. 3 db/csom. 6
csomag 17,79 € csomag 13,14 €
5,93 € 2,19 €

27x15.5x4.5 cm (HxSZxMA)
900 ml
10012746
db/csom. 3
csomag 25,05 €
8,35 €

21.5x12x4 cm (HxSZxMA) 23.3x13.2x4 cm (HxSZxMA)
500 ml 650 ml
10012744 10012745
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 16,80 € csomag 20,76 €
5,60 € 6,92 €

VEGA
Tart formák Backi
Különböző méretekben.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható! 300 °C-ig sütésre alkalmas!
Szín: fehér

VEGA 
Sütőtál Kalumi
Porcelán sütőtálak az ideális választás az ételek készítéséhez vagy 
tálalásához.
Anyag: porcelán.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
300 °C-ig sütésre alkalmas.
Szín: fehér

VEGA
Kőcserép tálak Ferry
Praktikus és robusztus, sokféle 
méretben, fehér vagy fekete 
színben, füllel vagy anélkül, matt 
kivitelezésben. Ideálisak ételek 
besütésére és tálalására.
Anyag: kőcserép edény. 
Mosogatógépben mosható, 
Mikrohullámú sütőben használható! 
Sütésálló 280 °C-ig!

szögletes tál fogantyúval
13x10x4.5 cm (HxSZxMA), 330 ml

fehér fekete
10081692 10081699
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 17,76 €
2,96 € 2,96 €

kerek tál fogantyú nélkül
6x2.5 cm (ØxMA), 40 ml

fehér fekete
10081720 10081712
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,82 € csomag 11,82 €
1,97 € 1,97 €

kerek tál fogantyúval
12x3 cm (ØxMA), 150 ml

fehér fekete
10081715 10081706
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 15,12 € csomag 15,12 €
2,52 € 2,52 €

kerek tál fogantyúval
14x3 cm (ØxMA), 200 ml

fehér fekete
10081716 10081707
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 18,42 € csomag 18,42 €
3,07 € 3,07 €

kerek tál fogantyúval
17x4 cm (ØxMA), 340 ml

fehér fekete
10081717 10081708
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,04 € csomag 23,04 €
3,84 € 3,84 €

kerek tál fogantyúval
19x4.5 cm (ØxMA), 600 ml

fehér fekete
10081718 10081709
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 26,34 € csomag 26,34 €
4,39 € 4,39 €

kerek tál fogantyúval
22x5 cm (ØxMA), 1000 ml

fehér fekete
10025075 10025074
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 37,56 € csomag 37,56 €
6,26 € 6,26 €

kerek tál fogantyú nélkül
8x2.5 cm (ØxMA), 80 ml

fehér fekete
10081725 10081713
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 13,14 € csomag 13,14 €
2,19 € 2,19 €

kerek tál fogantyú nélkül
10x2.5 cm (ØxMA), 120 ml

fehér fekete
10081726 10081714
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 13,80 € csomag 13,80 €
2,30 € 2,30 €

szögletes tál fogantyúval
14.5x13x4 cm (HxSZxMA), 350 ml

fehér fekete
10081693 10081700
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,04 € csomag 23,04 €
3,84 € 3,84 €

szögletes tál fogantyúval
17.5x11x4.5 cm (HxSZxMA), 450 ml

fehér fekete
10081694 10081701
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 26,34 € csomag 26,34 €
4,39 € 4,39 €

szögletes tál fogantyúval
23.5x13x4.5 cm (HxSZxMA), 700 ml

fehér fekete
10081695 10081702
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 20,20 € csomag 20,20 €
5,05 € 5,05 €

szögletes tál fogantyúval
28.5x18.5x6 cm (HxSZxMA), 1700 ml

fehér fekete
10081696 10081703
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 18,90 € csomag 18,90 €
9,45 € 9,45 €

szögletes tál fogantyúval
33.5x21.5x6.5 cm (HxSZxMA), 2500 ml

fehér fekete
10081697 10081704
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 23,30 € csomag 23,30 €
11,65 € 11,65 €

Tál  
Ferry

darabonként

197

Sütőtál 
Kalumi

darabonként

560

070-071_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   70 15.02.22   20:12



71www.gasztro-palazzo.hu

 P
O

R
C

E
L

Á
N

 &
 É

T
E

LE
K

 T
Á

L
A

L
Á

S
A

 

Makapa Cuillere Teresina Curitiba
10.2x4.1x3.3 cm (HxSZxMA) 12.5 cm (H) 22.5x11x5.9 cm (HxSZxMA) 10.6x6x4 cm (HxSZxMA)
10 ml 10 ml 200 ml 115 ml
10010889 10012666 10012663 10012902
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,04 € csomag 21,00 € csomag 26,34 € csomag 13,14 €
1,42 € 1,75 € 4,39 € 2,19 €

Eos Coari Velho Base
14.8x8.5x5.8 cm (HxSZxMA) 10x8x5.8 cm (HxSZxMA) 9x5.2x3.5 cm (HxSZxMA) 7.2x4 cm (ØxMA)
195 ml 80 ml 30 ml 100 ml
10012901 10012903 10012880 30038744
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 12 db/csom. 6
csomag 15,78 € csomag 13,80 € csomag 21,00 € csomag 14,46 €
2,63 € 2,30 € 1,75 € 2,41 €

Enzo Stan
8.5x4 cm (ØxMA) 7x7x2 cm (HxSZxMA)
170 ml 60 ml
10012208 10012640
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 18,36 € csomag 21,00 €
1,53 € 1,75 €

VEGA 
Fingerfood kínáló
Ideálisak a fingerfood, snack és egyéb falatkák tálalásához.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
300 °C-ig sütésre alkalmas.
Szín: fehér

VEGA
Melamin mini tálak
Tálak különféle trendi színekben 
és formákban apró falatok, ételek 
bemutatására. -30°C és +70°C 
között használható.

Fiora
5.6x5.6x2.8 cm (HxSZxMA), 40 ml

krémfehér olívazöld fekete
30108018 30108023 30108020
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 5,22 € csomag 5,22 € csomag 5,22 €
0,87 € 0,87 € 0,87 €

Imagna
12.8x4.7 cm (ØxMA), 390 ml

krémfehér olívazöld fekete
30108021 30108028 30108025
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 16,44 € csomag 16,44 € csomag 16,44 €
2,74 € 2,74 € 2,74 €

Fella
5.9x2.8 cm (ØxMA), 42 ml

krémfehér olívazöld fekete
30108019 30108026 30108016
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 4,56 € csomag 4,56 € csomag 4,56 €
0,76 € 0,76 € 0,76 €

Ippari
10.1x10.1x3.6 cm (HxSZxMA), 200 ml

krémfehér olívazöld fekete
30108029 30108031 30108030
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 16,44 € csomag 16,44 € csomag 16,44 €
2,74 € 2,74 € 2,74 €

Fiastra
7.3x3 cm (ØxMA), 60 ml

krémfehér olívazöld fekete
30108017 30108022 30108024
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 8,52 € csomag 8,52 € csomag 8,52 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

Foglia
8.6x2.3 cm (ØxMA), 65 ml

krémfehér olívazöld fekete
30108027 30108013 30108014
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 9,84 € csomag 9,84 € csomag 9,84 €
1,64 € 1,64 € 1,64 €

Fingerfood kínáló 
darabonként

142

Melamin mini tálak  
darabonként

076

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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További színek:
www.gasztro-palazzo.hu

VEGA
Mini kínálók
Mini kínálók különböző trendi színekben falatkák és kis előételek tálalására.
Anyag: porcelán. 300 ºC-ig sütésre alkalmas.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

Odara
5x3 cm (ØxMA), 30 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012667 30110258 30110259 30110264 30110262 10013694
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

 Pise
8.8x5.2 cm (ØxMA), 40 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012871 30110319 30110318 30110308 30110302 30110278
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Tropfen
8.8x6.8x6.3 cm (HxSZxMA), 60 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012872 30110277 30110309 30110303 30110281 10013696
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Ara 
7x3 cm (ØxMA), 85 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10013651 30110205 30110203 30110204 30110206 30110207
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Mini kínáló  
darabonként

175
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VEGA
Oroszlánfejes tál Lowi
A népszerű oroszlánfejes tál új színekben és méretekben!
Anyag: porcelán. 300 ºC-ig sütésre alkalmas!  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

Boot
10.5x5x3 cm (HxSZxMA), 70 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012642 30110256 30110255 30110257 30110260 30110263
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Telco
7x7x3 cm (HxSZxMA), 70 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012639 30110298 30110316 30110313 30110307 30110296
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Ubatuba
6x6x4.7 cm (HxSZxMA), 90 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10013653 30110276 30110286 30110311 30110287 10013523
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Siga
7x3.8 cm (ØxMA), 90 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012697 30110327 30110332 30110331 30110324 10010459
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 22,32 € csomag 22,32 € csomag 22,32 € csomag 22,32 € csomag 22,32 € csomag 22,32 €
1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

Siga
9x4.2 cm (ØxMA), 165 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012698 30110329 30110330 30110326 30110325 30110322
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,82 € csomag 11,82 € csomag 11,82 € csomag 11,82 € csomag 11,82 € csomag 11,82 €
1,97 € 1,97 € 1,97 € 1,97 € 1,97 € 1,97 €

Saxo
7.5x7.5x3.5 cm (HxSZxMA), 50 ml

fehér világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
10012399 30110300 30110280 30110289 30110293 10013524
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 € csomag 21,00 €
1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €

Oroszlánfejes tál 
Lowi

darabonként

186

5.5x4.5 cm (ØxMA), 60 ml

világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
30110304 30110273 30110295 30110314 30110288
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 22,32 € csomag 22,32 € csomag 22,32 € csomag 22,32 € csomag 22,32 €
1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

6.5x5.5 cm (ØxMA), 130 ml

világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
30110275 30110305 30110297 30110310 30110284
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 17,76 € csomag 17,76 € csomag 17,76 € csomag 17,76 €
2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 €

10.8x9 cm (ØxMA), 550 ml

világosszürke sötétkék bézs olívazöld fekete
30110306 30110315 30110290 30110279 30110292
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 27,00 € csomag 27,00 € csomag 27,00 € csomag 27,00 € csomag 27,00 €
4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 €
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Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

Chiller  
Alida

darabért csak

494

Mini pohár  
Elja

darabért csak

120

11x9 cm (ØxMA)
580 ml
10039895
db/csom. 12
csomag 59,28 €
4,94 €

VEGA
Chiller Alida
2-részes készlet, üvegtálból (580 ml) és talp nélküli 
koktélpohárból áll (200 ml). Mogyorótálként illetve teamécses 
tartóként egyaránt használható.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

Heily Agnesa Elaine Jael Cucino Dila Dila
5.1x6.1 cm (ØxMA) 5.4x10.2 cm (ØxMA) 6.3x8.1 cm (ØxMA) 4.9x6.1 cm (ØxMA) 7.1x6.4 cm (ØxMA) 10.9x5.5 cm (ØxMA) 7.5x6.2 cm (ØxMA)
65 ml 150 ml 205 ml 80 ml 120 ml 130 ml 115 ml
30055881 30055870 30055878 30055884 10039578 30025733 10039978
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 7,86 € csomag 7,20 € csomag 7,20 € csomag 6,54 € csomag 10,50 € csomag 16,48 € csomag 9,44 €
1,31 € 1,20 € 1,20 € 1,09 € 1,75 € 8,24 € 4,72 €

Carine Elja Adriane
5x6.2 cm (ØxMA) 6.9x3.8 cm (ØxMA) 4.6x6.1 cm (ØxMA)
80 ml 68 ml 95 ml
30055871 30055879 30055872
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 6,54 € csomag 7,20 € csomag 7,86 €
1,09 € 1,20 € 1,31 €

VEGA
Mini üvegpoharak
Ezekkel a poharakkal az ételeit és italait kreatívan tálalhatja.
Anyag: üveg, boroszilikát üveg vagy kristályüveg. Sokoldalúan használható! 
Mosogatógépben mosható!

kristályüveg

boroszilikát üveg

dupla falú szigetelés
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Mini pohár  
Bubble Ball
darabért csak

175

Mini pohár  
Ines

darabért csak

1,

86

PULSIVA 
Pohár Bodega
Modern poharak elegáns alakban. Kiváló 
minőség. Kétféle méretben kapható
- tökéletesek pl. a desszertek tálalásához. 
Rakásolható. Mosogatógépben mosható.

Bubble Ball Bubblino Bubblino
7x8 cm (ØxMA) 6.6x5.9 cm (ØxMA) 9.8x9 cm (ØxMA)
400 ml 40 ml 120 ml
10030117 30051385 30051386
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6
csomag 21,00 € csomag 22,32 € csomag 15,12 €
1,75 € 1,86 € 2,52 €

8.2x5.9 cm (ØxMA) 8.5x9.5 cm (ØxMA)
220 ml 366 ml
20060439 20060440
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 17,04 € csomag 18,36 €
1,42 € 1,53 €

Ines Cujaba Casablanca Casablanca Nele Gargote
4.9x6.2 cm (ØxMA) 4.6x9 cm (ØxMA) 4.9x5.5 cm (ØxMA) 7x7.6 cm (ØxMA) 7x5.8 cm (ØxMA) 5.5x6.2 cm (ØxMA)
60 ml 95 ml 37 ml 140 ml 90 ml 120 ml
30002550 10039471 10039896 10039765 30026905 10039789
db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 22,32 € csomag 9,18 € csomag 10,44 € csomag 11,76 € csomag 9,84 € csomag 10,50 €
1,86 € 1,53 € 0,87 € 0,98 € 1,64 € 1,75 €

Mini pohár  
Bubblino

darabonként

186

Pohár  
Bodega

darabonként

142

különösen stabil

strukturált dizájn kristályüveg
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kávéscsésze 
csészealjjal
8.5x7 cm (ØxMA)
195 ml
30045476
db/csom. 6
csomag 27,66 €
4,61 €

kávéscsésze 
csészealjjal
8.8x6.1 cm (ØxMA)
290 ml
30045551
db/csom. 6
csomag 30,30 €
5,05 €

eszpresszó csésze 
csészealjjal
6x5.5 cm (ØxMA)
80 ml
30045475
db/csom. 12
csomag 23,64 €
1,97 €

7x5.8 cm (ØxMA)
90 ml
30026905
db/csom. 6
csomag 9,84 €
1,64 €

13.5x13.5 cm (ØxMA)
1300 ml
30107495
db/csom. 1
16,49 €

7.4x9.5 cm (ØxMA)
260 ml
30024873
db/csom. 12
csomag 23,64 €
1,97 €

9.7x8.6 cm (ØxMA)
340 ml
30026924
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

14x16x5.5 cm (HxSZxMA)
30107507
db/csom. 1
12,09 €

eszpresszó csésze 
csészealjjal
6.8x4.6 cm (ØxMA)
110 ml
30045552
db/csom. 6
csomag 27,00 €
4,50 €

bögre
10.4x11.2 cm (ØxMA)
250 ml
30045477
db/csom. 12
csomag 32,88 €
2,74 €

teás pohár
8.6x12 cm (ØxMA)
460 ml
30045550
db/csom. 6
csomag 25,02 €
4,17 €

bögre
11.2x14.8 cm (ØxMA)
385 ml
30045478
db/csom. 12
csomag 38,16 €
3,18 €

VEGA
Kávés és teás pohár Louise
Különösen robusztus és tartós. A négyzet alakú fogantyú biztosítja a poharak kényelmes fogását.
Anyag: keményített üveg. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

VEGA
Teás pohár Emilia
Használható teára, forralt borra és más forró italra.
Anyag: keményített üveg. Rakásolható! Mércével 0,2 l-nél! 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Mini pohár Nele
Tökéletes eszpresszóra, desszert 
pohárként vagy vizes pohárként.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

Bohemia Cristal
Teáskanna Evita
Élvezze teája finom aromáit a kiváló minőségű, rozsdamentes 
acél szitával ellátott boroszilikát üvegből készült 
teáskannánkban. Kiválóan illik hozzá a Benja melegítőnk 
(cikkszám 30107507), amely kellemesen melegen tartsa 
teáját.

VEGA
Teás pohár Melina
Szélesen formázott füllel.
Anyag: keményített üveg. 
Mosogatógépben mosható!

Bohemia Cristal
Melegítő Benja
Az acélból készült teamécses 
teáskannamelegítőnkkel mindig 
kellemesen melegen tarthatja a 
felszolgált teát. Tökéletesen illik az 
Evita teáskannához.

VEGA
Kávés és teás pohár Nini
A vékony és elegáns üveg alkalmas hideg és meleg italok 
készítésére. Könnyen ellenáll a hőmérsékleti ingadozásoknak 
130 ° C-ig.
Anyag: boroszilikát üveg. Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben használható!

A feltüntetett poharak tartalma mindig 
a max. tartalmat jelzi (a felső szélig). Ez 
nem a felszolgálásra vonatkozó tartalom.

Tartalom

Teás pohár  
Emilia

darabért csak

197

Teáskanna  
Evita

darabért csak

1649

Melegítő  
Benja

darabért csak

1209

Mini pohár  
Nele

darabért csak

164

Teás pohár 
Melina

darabért csak

373

boroszilikát üveg

edzett üveg

edzett üveg

mércével

 edzett üveg

Eszpresszó csésze 
Louise

darabonként

197

Teás pohár  
Nini

darabonként

4,

17

076-077_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   76 15.02.22   20:31



77www.gasztro-palazzo.hu

 P
O

R
C

E
L

Á
N

 &
 É

T
E

LE
K

 T
Á

L
A

L
Á

S
A

 

7.6x14.6 cm (ØxMA)
230 ml
30030993
db/csom. 6
csomag 15,12 €
2,52 €

6.7x12.8 cm (ØxMA)
160 ml
10049184
db/csom. 1
2,52 €

7.5x14 cm (ØxMA)
330 ml
10049598
db/csom. 1
3,51 €

15.6x24 cm (ØxMA)
1750 ml
30107238
db/csom. 1
38,49 €

VEGA
Ír kávés pohár Isa
Klasszikus ír kávéhoz és más forró italhoz. Robusztus.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

PULSIVA
Cukortartó Nilo 
Préselt üveg krómozott 
acél fedővel 18/0. 
Mosogatógépben nem 
mosható!
Anyag: üveg. 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Cukortartó Kamala
Üvegből, zárható fedővel 
(rozsdamentes króm-nikkel 
acél 18/10).
Anyag: üveg. 
Mosogatógépben mosható!

Nude
Dekantáló O2
Ezzel a kiváló minőségű dekantálóval stílusosan 
és elegánsan kínálhatja borait. Kézzel készült, 
kristályüvegből, tökéletesen kihozza a borok teljes íz és 
illat világát.

Ír kávés pohár 
Isa

darabért csak

252

Dekantáló  
O2

darabért csak

3849

boroszilikát üveg

dupla falú szigetelés

1x15 cm (ØxH) 1x20 cm (ØxH) 1x23 cm (ØxH)
30043867 30043866 30043868
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,57 € 9,67 € 10,22 €

VEGA
Üveg szívószál Liya 7db szett
Újrahasználható, rendkívül tartós, hőálló és szilárd. 
Megszemélyesítés lehetősége: a reklám helye. Tisztítókefe a 
csomag része.
Anyag: boroszilikát üveg. Környezetbarát!  
Mosogatógépben mosható!

boroszilikát üveg

Üveg szívószál  
Liya

csomag

857

Kávés és 
teás pohár 

Dila
darabonként

472

Boroszilikát üveg: megtartja a hőmérsékleti  

különbséget kb. 130 ° C-ig: az alacsony törékeny-

ségnek köszönhetően pénzt takaríthat meg.

Az Ön előnyei

kerek mini pohár
7.5x6.2 cm (ØxMA)
115 ml
10039978
db/csom. 2
csomag 9,44 €
4,72 €

kávéscsésze
8.6x11.3 cm (ØxMA)
310 ml
10039891
db/csom. 2
csomag 13,62 €
6,81 €

juice és teás pohár
7.8x11.3 cm (ØxMA)
290 ml
30025756
db/csom. 2
csomag 13,62 €
6,81 €

füles teás pohár
8.5x11.1 cm (ØxMA)
320 ml
10029968
db/csom. 2
csomag 13,84 €
6,92 €

teás pohár
9.3x11 cm (ØxMA)
350 ml
10039893
db/csom. 2
csomag 14,28 €
7,14 €

cappuccino csésze
12x8.3 cm (ØxMA)
420 ml
10039892
db/csom. 2
csomag 15,38 €
7,69 €

eszpresszó csésze
6.7x8 cm (ØxMA)
130 ml
10039890
db/csom. 2
csomag 11,64 €
5,82 €

VEGA
Kávés és teás pohár Dila
Hideg és meleg italokhoz alkalmas. Probléma nélkül ellenáll akár 130 °C-os hőmérséklet ingadozásoknak. Az üvegfalak 
közötti üreg megakadályozza a belső és külső párásodást. Az italok hosszabb ideig megtartják a hőmérsékletüket és a 
vendégei kezei védve vannak a hőszigetelésnek köszönhetően.
Anyag: boroszilikát üveg. Semmi kondenzáció!  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
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eszpresszó 
csészealj
11.5 cm (Ø)
4.5 cm (belső Ø)
10013181
db/csom. 6
csomag 7,86 €
1,31 €

eszpresszó 
csészealj
11.5x1.8 cm 
(ØxMA)
4.3 cm (belső Ø)
10012682
db/csom. 6
csomag 7,86 €
1,31 €

kávés-/cappuccino 
csészealj
13 cm (Ø)
6.5 cm (belső Ø)
10013183
db/csom. 6
csomag 11,16 €
1,86 €

kávés-/cappuccino 
csészealj
14x2 cm (ØxMA)
4.7 cm (belső Ø)
10012684
db/csom. 6
csomag 10,50 €
1,75 €

tejeskávés  
csészealj
15 cm (Ø)
7.2 cm (belső Ø)
10013185
db/csom. 6
csomag 12,48 €
2,08 €

tejeskávés  
csészealj
15x2.2 cm (ØxMA)
4.6 cm (belső Ø)
10012686
db/csom. 6
csomag 11,82 €
1,97 €

kávés-/cappucci-
no csésze
8.2x6.5 cm (ØxMA)
180 ml
10013182
db/csom. 6
csomag 18,42 €
3,07 €

kávés-/cappuccino 
csésze
7.2x10.2 cm (ØxMA)
250 ml
10012683
db/csom. 6
csomag 18,42 €
3,07 €

tejeskávés  
csésze
9.8x8.3 cm (ØxMA)
300 ml
10013184
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

tejeskávés  
csésze
7.8x11.2 cm 
(ØxMA)
300 ml
10012685
db/csom. 6
csomag 25,02 €
4,17 €

eszpresszó 
csésze
6x5.5 cm (ØxMA)
80 ml
10013180
db/csom. 6
csomag 13,80 €
2,30 €

eszpresszó 
csésze
6x8.2 cm (ØxMA)
100 ml
10012681
db/csom. 6
csomag 12,48 €
2,08 €

VEGA
Kávéskészlet Bebida
Kávés, eszpresszó, tejeskávés csészék.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

VEGA
Kávéskészlet Bistro
Elegáns vékony és magas csészék kávéra, eszpresszóra.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

Kávás-/cappuccino 
csésze  
Bebida

darabért csak

307

Kávés-/cappuccino csésze  
Bistro

darabért csak

307

8.4x12.2 cm (ØxMA) 8.7x13 cm (ØxMA)
8.4 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
360 ml 400 ml
10039251 10039252
db/csom. 12 db/csom. 24
csomag 14,40 € csomag 34,08 €
1,20 € 1,42 €

VEGA 
Pohár készlet Casablanca
Univerzálisan használható. Speciális keményített 
üvegből. Különösen időtálló és szilárd.
Anyag: keményített üveg. Rakásolható! 
Mosogatógépben mosható!

Pasabahce 
Pohár készlet  
Inessa
Trendi univerzális 
pohár készlet, csiszolt 
megjelenéssel. Edzett 
üvegből készült, forró 
italokhoz is tökéletesen 
alkalmas. Rakásolható! 
Mosogatógépben mosható! 
Robusztus.

Pohár  
Casablanca
darabonként

120

Pohár  
Inessa

darabonként

395

edzett üveg

whiskys pohár long drink pohár long drink pohár
9.2x9.6 cm (ØxMA) 7.9x14.7 cm (ØxMA) 8.5x15.9 cm (ØxMA)
9.2 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.)
355 ml 360 ml 470 ml
30101297 30101298 30101296
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,70 € csomag 28,32 € csomag 31,62 €
3,95 € 4,72 € 5,27 €
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eszpresszó 
csészealj
16x14.5 cm (HxSZ)
3.8 cm (belső Ø)
10013763
db/csom. 6
csomag 30,96 €
5,16 €

eszpresszó 
csészealj
12.5 cm (Ø)
3.3 cm (belső Ø)
10082971
db/csom. 6
csomag 7,86 €
1,31 €

kávéscsésze
8x6 cm (ØxMA)
  200 ml
10082968
db/csom. 6
csomag 12,48 €
2,08 €

kávéscsésze/ 
bögre alátét
24x20 cm (HxSZ)
4.6 cm (belső Ø)
10013761
db/csom. 6
csomag 43,50 €
7,25 €

tejeskávés  
csésze
10x6.3 cm (ØxMA)
300 ml
10082972
db/csom. 6
csomag 16,44 €
2,74 €

kávéscsésze-/
bögre alátét
15 cm (Ø)
4.4 cm (belső Ø)
10082969
db/csom. 6
csomag 11,16 €
1,86 €

kávéscsésze/
bögre
6.8x10.5 cm (ØxMA)
200 ml
10013760
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

teáscsésze
10x4.6 cm (ØxMA)
250 ml
30038742
db/csom. 6
csomag 17,76 €
2,96 €

bögre
8x9 cm (ØxMA)
300 ml
10082973
db/csom. 6
csomag 13,14 €
2,19 €

eszpresszó 
csésze
5.4x8.2 cm (ØxMA)
100 ml
10013762
db/csom. 6
csomag 15,78 €
2,63 €

eszpresszó 
csésze
6x5.5 cm (ØxMA)
100 ml
10082970
db/csom. 6
csomag 9,84 €
1,64 €

leveses-/teás-/ 
tejeskávés  
csésze alátét
17 cm (Ø)
6.8 cm (belső Ø)
10082967
db/csom. 6
csomag 12,48 €
2,08 €

VEGA
Kávéskészlet Soreno
A csészealj ovális alakja időtálló karaktert nyújt a készletnek.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

VEGA 

év10
elérhetőség

Kávéskészlet Base
Egyszerű és időtlen porcelán készlet, amely alkalmas bármilyen ital felszolgálásához.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható.  
10 év pótlási garanciával!

Kávéscsésze/bögre 
Soreno

darabért csak

373

Kávéscsésze  
Base

darabért csak

208

VEGA
Pohár Eliana
Edzett üvegből készült poharak finom mintázattal. 
Forró italokhoz is alkalmas. Rakásolható!

VEGA
Pohár Eve
Edzett üvegből készült poharak attraktív 
mintázattal. Forró italokhoz is alkalmas. 
Rakásolható!

Pohár  
Eliana

darabonként

307

Pohár  
Eve

darabonként

395

whiskys pohár koktélos pohár
9.8x10.5 cm (ØxMA) 7.1x15.8 cm (ØxMA)
9.8 cm (Ø max.) 7.1 cm (Ø max.)
410 ml 300 ml
30107724 30107723
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 18,42 € csomag 19,74 €
3,07 € 3,29 €

whiskys pohár koktélos pohár
9.6x9.9 cm (ØxMA) 8.1x14.2 cm (ØxMA)
9.6 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.)
390 ml 345 ml
30107725 30107737
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,70 € csomag 25,02 €
3,95 € 4,17 €
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Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

078-079_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   79 15.02.22   20:38



80 Mobil +36 70 886 5856

Kávéscsésze  
Premiora

darabért csak

538

Kávéscsésze  
Skyline

darabért csak

4,

83

Bone-China készlet Skyline o. 42 Prémium porcelán készlet Premiora o. 45

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

VEGA
Kávéskészlet Pallais
A csésze és kanna fülének elegáns átmenete harmonikus benyomást alkotnak ebben a teljesen 
sikeres porcelán kompozícióban, amelyet kizárólag nálunk vásárolhat.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!
Szín: fehér

év10
elérhetőség

kávés-/cappucci-
no-/bögre alátét
15.5 cm (Ø)
4.1 cm (belső Ø)
10013168
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

kombi  
alátét
23.5x19 cm (HxSZ)
4 cm (belső Ø)
30056117
db/csom. 6
csomag 36,90 €
6,15 €

kávéscsésze
7.4x7 cm (ØxMA)
200 ml
10013167
db/csom. 6
csomag 31,62 €
5,27 €

teáscsésze
10x5.5 cm (ØxMA)
200 ml
30056116
db/csom. 6
csomag 34,92 €
5,82 €

cukortartó  
fedővel
9.5x10 cm (ØxMA)
250 ml
10013172
db/csom. 2
csomag 21,54 €
10,77 €

kávéskanna  
fedővel
8x21 cm (ØxMA)
550 ml
10013171
db/csom. 2
csomag 32,98 €
16,49 €

bögre
7.5x10 cm (ØxMA)
320 ml
10013192
db/csom. 6
csomag 33,60 €
5,60 €

kávéscsésze
8.7x6.7 cm (ØxMA)
200 ml
10013166
db/csom. 6
csomag 34,92 €
5,82 €

cappuccino 
csésze
9x7 cm (ØxMA)
250 ml
10013191
db/csom. 6
csomag 38,22 €
6,37 €

eszpresszó 
csésze
7x5 cm (ØxMA)
120 ml
30056115
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

eszpresszó 
csésze
6x6 cm (ØxMA)
100 ml
10013169
db/csom. 6
csomag 21,72 €
3,62 €

VEGA
Kávéskészlet Premiora
Porcelán készlet tiszta, időtálló dizájnban. Különösen karcolás és csorbulásálló prémium 
porcelán a magas ellenállóképességű széleivel. A porcelán robusztus és hosszú élettartamú.
Anyag: prémium porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!
Szín: krémfehér

év10
elérhetőség

eszpresszó  
csészealj
12.5 cm (Ø)
3.5 cm (belső Ø)
30037209
db/csom. 12
csomag 44,76 €
3,73 €

kávéscsésze-/
bögre alátét
16 cm (Ø)
4.8 cm (belső Ø)
30037200
db/csom. 12
csomag 51,36 €
4,28 €

eszpresszó  
csésze
6.3x5 cm (ØxMA)
100 ml
30037201
db/csom. 12
csomag 54,00 €
4,50 €

kávéscsésze
8.2x6 cm (ØxMA)
220 ml
30037211
db/csom. 12
csomag 64,56 €
5,38 €

eszpresszó  
csésze
6.3x5.4 cm (ØxMA)
100 ml
30037208
db/csom. 12
csomag 54,00 €
4,50 €

kávéscsésze
8.3x6.9 cm (ØxMA)
220 ml
30037210
db/csom. 12
csomag 64,56 €
5,38 €

bögre
9x8.7 cm (ØxMA)
350 ml
30037212
db/csom. 12
csomag 80,40 €
6,70 €

Kávéscsésze  
Pallais

darabonként

527

VEGA
Kávéskészlet Skyline
A meleg krémszínű tónusok helyezik a Skyline szettet az extra osztályba. A döntését 
megkönnyíti az a tény, hogy magas minőségű glazúrral és törésálló szélekkel rendelkezik.
Anyag: Bone-China porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 
10 év pótlási garanciával!
Szín: krémfehér

év10
elérhetőség

eszpresszó  
csésze
7x6 cm (ØxMA)
100 ml
10013308
db/csom. 6
csomag 22,38 €
3,73 €

kávéscsésze
8.8x7 cm (ØxMA)
200 ml
10013306
db/csom. 6
csomag 28,98 €
4,83 €

bögre
9.3x10 cm (ØxMA)
300 ml
10013312
db/csom. 6
csomag 30,96 €
5,16 €

tejeskávés  
csésze
10.2x7.2 cm (ØxMA)
280 ml
10013310
db/csom. 6
csomag 32,28 €
5,38 €

eszpresszó  
csészealj
12 cm (Ø)
3.7 cm (belső Ø)
10013309
db/csom. 6
csomag 14,46 €
2,41 €

kávéscsésze-/
bögre alátét
15 cm (Ø)
5.1 cm (belső Ø)
10013307
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

tejeskávés  
csészealj
16.5 cm (Ø)
5.6 cm 
10013311
db/csom. 6
csomag 25,68 €
4,28 €

Porcelán készlet Pallais o. 34
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Termékminta 
csomag
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VEGA
Kávéskészlet Bel Colore 
A készlet neve mindent elárul: minden része több divatos színben kapható. Így mindig új színes 
lehetőséget hozhat létre italai szervírozásánál. A készletet egy hozzáillő tál és tányér egészíti ki.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható.

Kávéscsésze  
Bel Colore
darabonként

2,

96

eszpresszó csésze
7x4.5 cm (ØxMA), 100 ml

fehér bézs rózsaszín piros szürke kék
30108383 30108399 30108385 30108384 30108408 30108409
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 13,14 € csomag 19,74 € csomag 19,74 € csomag 19,74 € csomag 19,74 € csomag 19,74 €
2,19 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 €

kávéscsésze
8.5x5.5 cm (ØxMA), 190 ml

fehér bézs rózsaszín piros szürke kék
30108396 30108387 30108375 30108382 30108406 30108391
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 €
2,96 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

bögre
8.5x8.5 cm (ØxMA), 340 ml

fehér bézs rózsaszín piros szürke kék
30108365 30108367 30108372 30108373 30108371 30108370
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 19,74 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 €
3,29 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

eszpresszó csészealj
11.5 cm (Ø), 4 cm  (belső Ø)

fehér bézs rózsaszín piros szürke kék
30108402 30108395 30108392 30108404 30108380 30108393
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 10,50 € csomag 13,14 € csomag 13,14 € csomag 13,14 € csomag 13,14 € csomag 13,14 €
1,75 € 2,19 € 2,19 € 2,19 € 2,19 € 2,19 €

kombi alátét
14 cm (Ø), 5 cm  (belső Ø)

fehér bézs rózsaszín piros szürke kék
30108413 30108415 30108411 30108410 30108414 30108412
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 12,48 € csomag 17,76 € csomag 17,76 € csomag 17,76 € csomag 17,76 € csomag 17,76 €
2,08 € 2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,96 €

lapos tányér
21.5 cm (Ø)

fehér bézs rózsaszín piros szürke kék
30108390 30108407 30108388 30108405 30108398 30108394
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 €
3,62 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

tál
13.5x7.5 cm (ØxMA), 460 ml

fehér bézs rózsaszín piros szürke kék
10012072 30108401 30108400 30108376 30108379 30108397
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 18,42 € csomag 25,68 € csomag 25,68 € csomag 25,68 € csomag 25,68 € csomag 25,68 €
3,07 € 4,28 € 4,28 € 4,28 € 4,28 € 4,28 €
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eszpresszó csésze
5.5x5.5 cm (ØxMA), 90 ml

bézs türkizkék szürke
30036975 30036977 30036976
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

kávéscsésze
9.3x6.8 cm (ØxMA), 240 ml

szürke türkizkék sárgászöld
30026369 30026370 30026371
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

kávéscsésze
7.5x6.3 cm (ØxMA), 190 ml

bézs türkizkék szürke
30036984 30036986 30036991
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

eszpresszó csésze
6.8x5.8 cm (ØxMA), 80 ml

fehér piros barna narancs
20050067 20050074 20050081 20050102
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 7,86 € csomag 11,16 € csomag 11,16 € csomag 11,16 €
1,31 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

kávéscsésze
9x7 cm (ØxMA), 230 ml

fehér piros barna narancs
20050069 20050076 20050083 20050104
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,82 € csomag 13,80 € csomag 13,80 € csomag 13,80 €
1,97 € 2,30 € 2,30 € 2,30 €

tejeskávés csésze
10.5x6.7 cm (ØxMA), 300 ml

fehér piros barna narancs
20050071 20050078 20050085 20050106
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 17,10 € csomag 17,10 € csomag 17,10 €
2,41 € 2,85 € 2,85 € 2,85 €

bögre
8x11 cm (ØxMA), 330 ml

fehér piros barna narancs
30001186 30001185 30001183 30001184
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 15,12 € csomag 18,42 € csomag 18,42 € csomag 18,42 €
2,52 € 3,07 € 3,07 € 3,07 €

tál
14x7.7 cm (ØxMA), 650 ml

fehér piros barna narancs
30001182 30001181 30001179 30001180
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 20,40 € csomag 22,38 € csomag 22,38 € csomag 22,38 €
3,40 € 3,73 € 3,73 € 3,73 €

bögre
8.5x10.5 cm (ØxMA), 300 ml

szürke türkizkék sárgászöld
30003257 30003261 30003263
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

bögre
7.5x10 cm (ØxMA), 320 ml

bézs türkizkék szürke
30036971 30036970 30036973
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 €

kombi alátét
15.5 cm (Ø), 4.8 cm (belső Ø)

bézs türkizkék szürke
30037034 30037033 30037035
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 € 5,93 €

kávéscsésze alj
14 cm (Ø), 4.9 cm (belső Ø)

fehér piros barna narancs
20050070 20050077 20050084 20050105
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 8,52 € csomag 11,16 € csomag 11,16 € csomag 11,16 €
1,42 € 1,86 € 1,86 € 1,86 €

eszpresszó csészealj
12.5 cm (Ø), 4 cm (belső Ø)

fehér piros barna narancs
20050068 20050075 20050082 20050103
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 6,54 € csomag 8,52 € csomag 8,52 € csomag 8,52 €
1,09 € 1,42 € 1,42 € 1,42 €

tejeskávés csészealj
16 cm (Ø), 6 cm (belső Ø)

fehér piros barna narancs
20050072 20050079 20050086 20050107
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 9,18 € csomag 11,82 € csomag 11,82 € csomag 11,82 €
1,53 € 1,97 € 1,97 € 1,97 €

lapos tányér
21 cm (Ø), 16.2 cm (belső Ø)

fehér piros barna narancs
30001205 30001204 30001202 30001203
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 26,34 € csomag 26,34 € csomag 26,34 €
2,41 € 4,39 € 4,39 € 4,39 €

kávéscsésze alj
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (belső Ø)

szürke türkizkék sárgászöld
30026375 30026376 30026377
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 € 4,83 €

VEGA
Kávéskészlet Alessia 
Az elegáns alak és a szabálytalan szöktetések kiegészítik a vintage karaktert. Praktikus: egy 
csészealj passzol minden nagyságú csésze alá. Minden csésze és bögre rakásolható!
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!  
10 év pótlási garanciával!

PULSIVA
Kávéskészlet Joy
Stabil színes porcelán csészék fehér belsővel. A színek szabadon kombinálhatók.  
Mikrohullámú sütőben használható és mosogatógépben mosható!

VEGA
Kávéskészlet Palana 
Ez a készlet elvarázsolja a trendi színeivel és vintage kinézetével. A szabálytalan foltok 
elhelyezésének köszönhetően és a szabálytalan széleivel minden darab egyedi.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény).  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

év10
elérhetőség

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

Kávéscsésze  
Joy

darabonként

197
 egymással kiválóan 
kombinálható

nagyon stabil

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag
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Újdonság

Újdonság

VEGA
Bögre készlet Nano
A készlet lenyűgözi trendi színvilágával. A szabálytalan széleinek köszönhetően hand made 
gyártás hatású. A reaktív glazúrnak köszönhetően minden darab egyedi.
Anyag: kőcserép (kőcserép edény).  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!

Kávéscsésze  
Nano

darabért csak

604

Porcelán készlet Aranda o. 31

Kőcserép készlet Nano o. 25

Termékminta 
csomag

 P
O

R
C

E
L

Á
N

 &
 É

T
E

LE
K

 T
Á

L
A

L
Á

S
A

 

bögre
8.5x10.5 cm (ØxMA), 300 ml

zöld fekete
30109468 30109466
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 49,44 € csomag 49,44 €
8,24 € 8,24 €

eszpresszó csészealj
12.4 cm (Ø), 3.8 cm (belső Ø)

zöld fekete
30109451 30109450
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,04 € csomag 23,04 €
3,84 € 3,84 €

kávéscsésze
9.3x6.8 cm (ØxMA), 240 ml

zöld fekete
30109464 30109462
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 36,24 € csomag 36,24 €
6,04 € 6,04 €

kávéscsésze alj
16.5 cm (Ø), 4.6 cm (belső Ø)

zöld fekete
30109448 30109447
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 29,64 € csomag 29,64 €
4,94 € 4,94 €

eszpresszó csésze
6.8x6.1 cm (ØxMA), 120 ml

zöld fekete
30109453 30109454
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 29,64 € csomag 29,64 €
4,94 € 4,94 €

kávés-/cappuccino 
csésze
10x6 cm (ØxMA)
340 ml
30108446
db/csom. 4
csomag 23,72 €
5,93 €

bögre
9x9 cm (ØxMA)
380 ml
30108447
db/csom. 4
csomag 32,96 €
8,24 €

kombi alátét
15.5 cm (Ø)
5.5 cm (belső Ø)
30108445
db/csom. 4
csomag 21,08 €
5,27 €

VEGA
Kávéskészlet Aranda 
Az Aranda készlet csészéi különleges dizájnban. Velük sejtelmes orientális hangulatot 
varázsolhat asztalára. A kombinált csészealj jól passzol a kávéscsészéhez és a bögréhez.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: kék

Kávés-/cappuccino csésze 
Aranda

darabért csak

593

Termékminta 
csomag
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VEGA
Kávéskészlet Purior
A Purior porcelán készlet a szabálytalan alakjával megragadja 
tekintetét. A teljes benyomást hangsúlyozzák a természetes 
színek is. Két fajta színvariációban kapható.
Anyag: porcelán.  
Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!

eszpresszó csésze
6.5x4.5 cm (ØxMA), 100 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030686 30030682
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 28,98 €
4,83 € 4,83 €

eszpresszó csészealj
12.5x11x2.1 cm (HxSZxMA), 3.7 cm (belső Ø)

fehér/barna fehér/petróleum
30030692 30030693
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 22,38 € csomag 22,38 €
3,73 € 3,73 €

kávéscsésze
8.5x6 cm (ØxMA), 200 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030685 30030683
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 €

bögre
8.5x10.4 cm (ØxMA), 300 ml

fehér/barna fehér/petróleum
30030687 30030684
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 43,50 € csomag 43,50 €
7,25 € 7,25 €

kávés-/bögre alátát
15.5x14x2.3 cm (HxSZxMA), 4.8 cm (belső Ø)

fehér/barna fehér/petróleum
30030690 30030691
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 32,28 € csomag 32,28 €
5,38 € 5,38 €

Kávéscsésze 
Purior

darabért csak

593

Kávéscsésze  
Liron

darabért csak

3,

73

bögre cukortartó fedővel
10x8 cm (ØxMA) 8x12 cm (ØxMA)
400 ml 200 ml
30047652 30051062
db/csom. 4 db/csom. 6
csomag 19,32 € csomag 35,58 €
4,83 € 5,93 €

kávéscsésze kávéscsésze alj
9x7 cm (ØxMA) 14.5 cm (Ø)
250 ml 6.5 cm (belső Ø)
30047626 30047620
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 14,92 € csomag 14,92 €
3,73 € 3,73 €

VEGA
Kávéskészlet Liron
Ez a porcelán készlet a nagyon népszerű retro dizájnt viseli. A vintage jellegének hangsúlyozása érdekében apró foltok vannak 
elhelyezve a porcelán szélén és külső felületén.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: krémfehér/fekete

Kávéscsésze  
Limaro

darabért csak

593

VEGA
Kávéskészlet Limaro
Kávés készlet modern circle dizájnban. 
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
Szín: barna

eszpresszó  
csésze

eszpresszó  
csészealj

kávéscsésze bögre kávéscsésze-/
bögre alátét

6.5x4.6 cm (ØxMA) 11.5 cm (Ø) 8.5x6 cm (ØxMA) 8.5x10.4 cm (ØxMA) 14 cm (Ø)
90 ml 3.8 cm (belső Ø) 200 ml 300 ml 4.8 cm (belső Ø)
30026694 30026692 30026691 30101868 30026684
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 17,76 € csomag 35,58 € csomag 43,50 € csomag 28,98 €
3,62 € 2,96 € 5,93 € 7,25 € 4,83 €

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Porcelán készlet Liron o. 30

Porcelán készlet Limaro o. 26

Porcelán készlet Purior o. 27
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Kávéscsésze  
Mixor

darabonként

2,

96

Kávéscsésze 
Sidina

darabért csak

659

VEGA
Kávéskészlet Mixor
Ennél a készletnél minden részt tetszése szerint kombinálhat - 
színtől és dekortól függetlenül.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható!

eszpresszó csészealj
12 cm (Ø), 3.4 cm (belső Ø)

fehér fehér/kék kék/fehér
30026770 30030991 30031325
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,16 € csomag 14,46 € csomag 14,46 €
1,86 € 2,41 € 2,41 €

kávéscsésze alj
15 cm (Ø), 4.7 cm (belső Ø)

fehér fehér/kék kék/fehér
30026766 30030996 30031415
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 22,38 € csomag 22,38 €
2,41 € 3,73 € 3,73 €

eszpresszó csésze
6.2x5.5 cm (ØxMA), 100 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026759 30027952 30031328
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 21,72 € csomag 21,72 €
2,41 € 3,62 € 3,62 €

kávéscsésze
9.5x5.5 cm (ØxMA), 220 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026763 30030971 30031327
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 28,98 € csomag 28,98 €
2,96 € 4,83 € 4,83 €

bögre
8.7x10 cm (ØxMA), 280 ml

fehér fehér/kék kék/fehér
30026764 30031060 30031642
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 25,68 € csomag 32,28 € csomag 32,28 €
4,28 € 5,38 € 5,38 €

VEGA
Kávéskészlet Sidina
A Sidina készlet az enyhén szabálytalan széleknek köszönhetően érdekes jelleget és a kézimunka érzését kölcsönzik. 
A természetes jelleget még jobban alátámassza a bézs, szürke és a türkiz szín. Minden elemet kombinálhatunk, így az 
asztaldíszítésben sok lehetőséget teremt.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 3 év pótlási garanciával!

kávéscsésze
9.5x5.5 cm (ØxMA), 200 ml

bézs türkizkék szürke terrakotta
10010588 10010615 30001493 10010711
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 39,54 € csomag 39,54 € csomag 39,54 € csomag 39,54 €
6,59 € 6,59 € 6,59 € 6,59 €

kávéscsésze alj
16 cm (Ø), 6.2 cm (belső Ø)

bézs türkizkék szürke terrakotta
10010589 10010616 30001479 10010712
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 30,96 € csomag 30,96 € csomag 30,96 € csomag 30,96 €
5,16 € 5,16 € 5,16 € 5,16 €

bögre
7.5x10 cm (ØxMA), 260 ml

bézs türkizkék szürke terrakotta
10010587 10010614 30001490 10010710
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 €

Kávéscsésze  
Fungio

darabért csak

483

VEGA
Kávéskészlet Fungio
Kávés készlet trendi vintage stílusban. Fehér, dekoratív fekete széllel.
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható! 
Szín: fehér/fekete

eszpresszó  
csésze

eszpresszó  
csészealj

kávéscsésze kávéscsésze alj bögre

6x5.5 cm (ØxMA) 11.5 cm (Ø) 8x7.5 cm (ØxMA) 14 cm (Ø) 10x7.8 cm (ØxMA)
100 ml 4 cm (belső Ø) 200 ml 5 cm (belső Ø) 300 ml
30037539 30037533 30037535 30037542 30037536
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 14,46 € csomag 28,98 € csomag 22,38 € csomag 35,58 €
3,62 € 2,41 € 4,83 € 3,73 € 5,93 €

Porcelán készlet Sidina  
o. 22-23

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Porcelán készlet Mixor o. 28

Porcelán készlet Fungio o. 29
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sóőrlő
6x13.5 cm (ØxMA) 4.5x16.5x4.5 cm 

(SZxMAxMÉ)
6.1x23.5 cm 
(ØxMA)

10045117 10045115 10045119
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,14 € 9,45 € 11,76 €

borsőrlő
6x13.5 cm (ØxMA) 4.5x16.5x4.5 cm 

(SZxMAxMÉ)
6.1x23.5 cm 
(ØxMA)

10045118 10045116 10045120
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,14 € 9,45 € 11,76 €

só és borsőrlő 
szett
4.2x6.5 cm (ØxMA)
10051238
db/csom. 1
11,76 €

VEGA
Só és borsőrlő Walker
Különböző alakban és magasságban! Tartalom nélkül 
kézbesítjük.
Szín: transzparens

4.2x10 cm (ØxMA)
10049215
db/csom. 1
11,54 €

3.6x9.5x3.6 cm  
(SZxMAxMÉ)

4.5x16.5x4.5 cm  
(SZxMAxMÉ)

10051239 10045123
db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 10,99 €

VEGA
Borsőrlő sószóróval Alma
A borsőrlő rendszer a 10045123 cikkszámú terméknél 
karbon acélból készült, a 10051239 cikkszámú 
terméknél kerámiából. Tartalom nélkül kézbesítjük.
Anyag: akril.
Szín: transzparens

VEGA
Sószóró és borsőrlő szett Lio
Tartalom nélkül kézbesítjük.
Anyag: akril.
Szín: transzparens

Sószóró és borsőrlő  
Lio

szett csak

1154

mini só és borsőrlő 
szett
4x8.5 cm (ØxMA)
10051241
db/csom. 1
11,76 €

sóőrlő borsőrlő
4.8x18.5 cm (ØxMA) 4.8x18.5 cm (ØxMA)
10045014 10045015
db/csom. 1 db/csom. 1
18,91 € 18,91 €

VEGA
Só és borsőrlő Moreno
A mini szett kerámiadarálóval van felszerelve. Tartalom nélkül kézbesítjük.
Szín: ezüst, ezüst/transzparens

Mini só és borsőrlő 
szett  

Moreno
szett csak

1176

2.7x15.5 cm (ØxMA)
10051240
db/csom. 1
24,19 €

VEGA
Só és borsőrlő szett Botto 
Minőségi só és bors őrlő készlet Botto acélból, 
stílusával és minimalista dizájnjával felkelti a figyelmet 
minden modern környezetben. Az egyedisége 
a funkcionalitásában rejlik, mivel a belső őrlő acél 
mechanizmus egyszerű gombnyomással működik. 
Tartalom nélkül kézbesítjük.
Anyag: rozsdamentes acél 18/10

Só és borsőrlő szett  
Botto

szett csak

2419

sóőrlő borsőrlő
5.9x18 cm (ØxMA) 5.9x18 cm (ØxMA)
10051226 10051243
db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 18,69 €

VEGA
Só és borsőrlő Preto
Klasszikus megjelenés, rozsdamentes acélból. A 
fűszerőrlő tartalmát "S" vagy "P" betű jelöli.
Anyag: rozsdamentes acél.
Szín: ezüst

4.5x5 cm (ØxMA) 5x8.5 cm (ØxMA)
30052968 30052969
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 15,78 € csomag 19,74 €
2,63 € 3,29 €

VEGA
Só és borsszóró Salti
Só és borsszóró praktikus füllel.
Anyag: üveg és rozsdamentes acél.
Szín: ezüst/transzparens

Só és borsszóró  
Salti

darabonként

263
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sóőrlő borsőrlő
5.5x16.5 cm (ØxMA) 6.1x22 cm (ØxMA) 5.5x16.5 cm (ØxMA) 6.1x22 cm (ØxMA)
30107415 30107414 30107417 30107416
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 21,99 € 18,69 € 21,99 €

VEGA
Só és borsszóró szett Kayu
A só és borsszóró készlet bükkfából készült, a sótartó 
részben fehérre a borstartó részben feketére van lakkozva.
Anyag: fa.
Szín: bükk

VEGA
Gyorsadagoló só és borsőrlők feltöltéséhez 
Curone 
Ezzel a gyorstöltővel pillanatok alatt megtöltheti őrlőit és szóróit 
sóval, borssal vagy cukorral. Ezzel a termékkel megszűnik a 
nehézkes töltés és felesleges szétszórás. Egyszerű adagoló 
rendszer, porálló fedéllel és 2 különböző adagoló nyílással. 5 
különböző fokozattal (durva só, finom só, durva bors, finom bors, 
cukor) a tartalom egyszerű azonosítása érdekében.
Anyag: műanyag! Mosogatógépben mosható.
Szín: transzparens/ezüst

VEGA
Só és borsőrlő Omea
Rozsdamentes acélból 18/10 kalapált megjelenésel. Modern és időtálló. Az Omea őrlőkön 
tetszetős kontrasztot alkot a tömör fa és az antik megjelenés. A tartalom "S" vagy "P" betűvel 
van jelölve a beállító csavaron.
Szín: ezüst

VEGA
Só és borsőrlő Koba
Kalapácsolt megjelenésben és enyhén ovális formában. A Koba őrlők a vintage stílusú tömör fa 
és réz színű kalapácsolt fém kombinációja. A tartalom "S" vagy "P" betűvel van jelölve a beállító 
csavaron.
Szín: réz

VEGA
Só és borsőrlő Cesano
A Cesano fa őrlőinkel - exkluzív VEGA dizájnban - mindig tiszták maradnak asztalai. A sóőrlő 
tetején kiváló minőségű kerámiából készült daráló található rozsdamentes acéllemez kupakkal. 
A fejjel lefelé fordított technológiának köszönhetően hatékonyan elkerülheti a sómorzsákat az 
asztalon. Az őrlők használatakor az alsó része kényelmesen fogható.
Szín: natúr

VEGA
Só és borsőrlő Juki
Az akrilból készült Juki őrlőinkel - exkluzív VEGA dizájnban - mindig tiszták maradnak asztalai. 
A sóőrlő tetején kiváló minőségű kerámiából készült daráló található rozsdamentes acéllemez 
kupakkal. A fejjel lefelé fordított technológiának köszönhetően hatékonyan elkerülheti a 
sómorzsákat az asztalon. Az őrlők használatakor az alsó része kényelmesen fogható.
Szín: ezüst/transzparens

10x34x10.4 cm  
(SZxMAxMÉ)
30108727
db/csom. 1
82,49 €

sóőrlő borsőrlő
5.7x20.3 cm (ØxMA) 5.7x20.3 cm (ØxMA)
30107353 30107352
db/csom. 1 db/csom. 1
16,49 € 16,49 €

sóőrlő borsőrlő
4.8x19.4 cm (ØxMA) 4.8x19.4 cm (ØxMA)
30001730 30001739
db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 23,09 €

5x9.1 cm (ØxMA)
30001749
db/csom. 1
11,76 €

sóőrlő borsőrlő
5.5x19.4 cm (ØxMA) 5.5x19.4 cm (ØxMA)
30001729 30001740
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 €

Só és borsőrlő  
Koba

darabért csak

2419

Só és borsszóró 
szett  
Kayu

szett csak

1176

Só és borsőrlő  
Cesano

darabonként

1869

VEGA
Só és borsszóró szett Juki
Só és borsszóró szett.
Anyag: akril és rozsdamentes acél.
Szín: ezüst/transzparens

3.7x10.5 cm (ØxMA)
30051134
db/csom. 1
9,34 €
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3.5x18.6 cm (ØxMA)
220 ml
30107243
db/csom. 1
37,38 €

asztali patika  
3 részes szett

asztali patika 
5 részes szett

11.4x22x5.3 cm (SZxMAxMÉ) 10.9x22x10.5 cm (SZxMAxMÉ)
200 ml 200 ml
30015159 30015158
db/csom. 1 db/csom. 1
9,45 € 11,76 €

VEGA
Asztali menage szett Melilla Neo
Üvegből és króm-acélból 17/0., 3 részes asztali patika készlet, 
ecet, olaj + állvány vagy 5 részes készlet ecetre, olajra, 
sótartóra, borstartóra + állvány. Tartalom nélkül kézbesítjük.
Anyag: krómacél 18/0 és üveg. Nem csepeg! 
Mosogatógépben mosható! Szín: ezüst/transzparens

Nude
Ecetes és olajos palackkészlet Elana 
Minőségi ecetes és olajos palack szett a legfinomabb 
kristályüvegből. Minden étkezőasztal kiemelt eleme. 
Szín: transzparens

Vajtartó  
Amari

darabért csak

461

VEGA
Fa rekesz Madita
Ez a tömör fából készült masszív tálca, vintage stílusban, 
többfunkciós: Tálalja az italait másként például a 
sörkóstolásnál. Szintén alkalmas fűszerekre, ecetre és olajra. 
A tálca minden asztalon felkelti a figyelmet. A mélyedések 
mérete: 6,7x6,7 cm.  
Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: natúr tölgy vagy lakkozott akácfa.

tölgy akác barna
 16.4x16.4x20.2 cm 
(HxSZxMA)

 16.4x16.4x20.2 cm 
(HxSZxMA)

30002956 30043586
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 21,99 €

Fa rekesz  
Madita

darabonként

2199

Fűszertartó tálca  
Valley

darabonként

2199

VEGA
Fűszertartó tálca Valley szilikonbetéttel
Rugalmasan használható tálca, minőséges rozsdamentes 
acélból, 22 cm hosszú fogantyúval. Kerek illetve szögletes 
alakban, a palackok, asztali patikák, szalvéták illetve étlapok 
biztonságos hordozásához alkalmas. Kivehető szilikon alátét 
biztosítja a stabilitást. Tartalom nélkül kézbesítjük.
Anyag: rozsdamentes acél.  
A szilikonbetét alkalmas mosogatógépbe!
Szín: ezüst

univerzális tálca  
szögletes

univerzális tálca 
kerek

22x17x23 cm (HxSZxMA) 19.5x23 cm (ØxMA)
10080694 10080695
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 21,99 €

VEGA
Tojáscsésze Base és Cherie
Reggeli tojás tálalása: tojáscsésze széllel.

tojáscsésze Cherie tojáscsésze Base
ezüst fehér
8.5 cm (Ø) 12 cm (Ø)
10070509 10082990
db/csom. 2 db/csom. 6
csomag 3,28 € csomag 14,46 €
1,64 € 2,41 €

Tojáscsésze  
Cherie

darabonként

164

VEGA
Vajtartó Amari
       Vajtartó cloche-val. Belső Ø: 5,3 cm. 
Anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható!
Szín: fehér

5.9x10.2 cm (ØxMA)
205 ml
30002570
db/csom. 4
csomag 8,76 €
2,19 €

VEGA
Vizespohár Iva 
Sokoldalúan használható pohár klasszikus alakban. 
Tökéletesen passzol a Madita fa rekeszünkbe. 
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható.

9.5 cm (Ø)
10012394
db/csom. 6
csomag 27,66 €
4,61 €

VEGA
Pékáru kosár Kaiman 
A két különböző színű kosarat kivehető belső anyag egészíti 
ki. A kosarak félmatt műbőrből készültek krokodil mintával, 
könnyen karbantarthatók. A jellegzetes mintázat és a finom 
poliuretán felület adja a kosarak csillogó fényét.  
Anyag: műbőr. Huzat: 65% pamut, 35 % poliészter.  
40°C-on mosható!

pékáru kosár
14x12 cm (ØxMA)
barna/fekete fekete/szürkésbarna
10070561 10070603
db/csom. 1 db/csom. 1
17,59 € 17,59 €

pékáru kosár
20x12 cm (ØxMA)
barna/fekete fekete/szürkésbarna
10070566 10070604
db/csom. 1 db/csom. 1
20,89 € 20,89 €

Vizespohár  
Iva

darabért csak

219

Pékáru kosár 
Kaiman

darabonként

1759

Só és borsszóró  
Battuda
szett csak

439

PULSIVA
Só és borsszóró Battuda 3 részes
Robusztus és minőségi só és borsszóró üvegből, 
rozsdamentes króm acél 18/0 kupakkal.  
Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst/transzparens

8.5x12x6 cm (SZxMAxMÉ)
30000948
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €
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VEGA
Pékáru kosár Larina
Természetes megjelenésű 
polipropilén kosarak. Alkalmasak 
az élelmiszerekkel való közvetlen 
érintkezésre. Vízállóak és 
mosogatógépben moshatóak, 
hosszú élettartamúak. Kiválóan 
használhatók a gasztronómiában.
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pékáru kosár Igato
Polipropilénből készült, szinte megkülönböztethetetlen a természetes 
kosaraktól. Alkalmas közvetlenül az ételek tálalására, vízálló, alkalmas 
mosogatógépbe. Hosszú életű. Kiválóan használhatók a gasztronómiában.
Mosogatógépben mosható!

négyzetes kosár
15x15x9 cm (HxSZxMA)
fekete natúr
30045830 30045831
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 22,40 € csomag 22,40 €
5,60 € 5,60 €

kerek kosár
16x8 cm (ØxMA)
szürke barna fekete bézs
10082795 10095655 10095656 10095654
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 26,36 € csomag 26,36 € csomag 26,36 € csomag 26,36 €
6,59 € 6,59 € 6,59 € 6,59 €

szögletes kosár
40x30x10 cm (HxSZxMA)
szürke barna fekete bézs
10082801 10095673 10095674 10095672
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
17,04 € 17,04 € 17,04 € 17,04 €

ovális kosár
25x19x6.5 cm (HxSZxMA)
szürke barna fekete bézs
10082798 10095658 10095659 10095657
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 14,28 € csomag 14,28 € csomag 14,28 € csomag 14,28 €
7,14 € 7,14 € 7,14 € 7,14 €

evőeszköztartó kosár
25x10x6 cm (HxSZxMA)
barna fekete bézs
30109227 30109222 30109225
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
3,29 € 3,29 € 3,29 €

büfé kosár
46x31x15 cm (HxSZxMA)
barna fekete bézs
30109220 30109215 30109218
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 18,69 € 18,69 €

kerek kosár
22x5 cm (ØxMA)
barna fekete bézs
30109079 30109051 30109070
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,04 € 6,04 € 6,04 €

kerek kosár
29x5 cm (ØxMA)
barna fekete bézs
30109064 30109076 30109059
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,59 € 6,59 € 6,59 €

szögletes kosár
28x15x10 cm (HxSZxMA)
fekete natúr
30045834 30045835
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 16,70 € csomag 16,70 €
8,35 € 8,35 €

négyzetes kosár
19x19x9.5 cm (HxSZxMA)
fekete natúr
30045836 30045837
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 14,28 € csomag 14,28 €
7,14 € 7,14 €

négyzetes kosár
23x23x10 cm (HxSZxMA)
fekete natúr
30045839 30045838
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 18,90 € csomag 18,90 €
9,45 € 9,45 €

16x16x14 cm (HxSZxMA)
30107345
db/csom. 1
10,99 €

VEGA
Pékáru kosár Adrian
Ezzel a mosható papírból készült kosárral különösen 
fenntartható módon prezentálhat kenyeret, péksüteményeket 
vagy egyéb pékárukat. A kosár foltálló, könnyen tisztítható és 
vízálló. 
Anyag: mosható papír. Könnyen tisztítható! 30°-on mosható!
Szín: barna

Pékáru kosár  
Igato

darabonként

329

Pékáru kosár  
Adrian

darabért csak

10,

99
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kosár fogantyúval
26.5x16x10 cm (HxSZxMA) 31x20x14 cm (HxSZxMA)
30001724 30001725
db/csom. 1 db/csom. 1
10,66 € 14,18 €

20x10 cm (ØxMA) 25x13 cm (ØxMA) 30x16 cm (ØxMA)
30108578 30108579 30108577
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 10,99 € 14,29 €

12x8.5 cm (ØxMA) 16x8 cm (ØxMA) 20x9.3 cm (ØxMA)
10027704 10027703 10027074
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,45 € 10,66 € 11,76 €

16x5 cm (ØxMA) 20x5.5 cm (ØxMA)
10029346 10029347
db/csom. 1 db/csom. 1
4,72 € 7,14 €

kosár fogantyú nélkül
26.5x15.5x10 cm (HxSZxMA)
30001723
db/csom. 1
8,35 €

VEGA
Kosár Berena
A vintage stílus elválaszthatatlan része a modern gasztronómiának! A mi Berena fémkosarunk 
sok mindenre alkalmas, amit dekoratívan szeretne prezentálni. Fekete lakkozott acélból készült, 
két változatban: ovális fogantyú nélkül vagy praktikus fogantyúkkal két különböző nagyságban.
Anyag: fekete lakkozott acél. Mosogatógépben nem mosható!  
Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre!
Szín: fekete

VEGA
Pékáru/gyümölcs kosár Marty
Enyhén ferde felső résszel.
Anyag: króm-nikkel acél 14/4. Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst

VEGA
Pékáru kosár Cestino
Enyhén ferde felső résszel.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst

VEGA
Pékáru/gyümölcs kosár Magra
Modern kosár mely minden asztal dísze lesz.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/8! Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst

Kosár  
Berena

darabonként

8,

35

Pékáru/gyümölcs kosár  
Magra

darabonként

989

Pékáru/gyümölcs 
kosár  
Marty

darabonként

472

Pékáru kosár  
Cestino

darabonként

945
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15x8 cm (ØxMA) 28x26 cm (ØxMA) 30x20.5 cm (ØxMA)
30047206 30047208 30047207
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,94 € 12,09 € 12,09 €

29.5x15 cm (ØxMA)
30055875
db/csom. 1
24,19 €

VEGA
Pékáru kosár Alpena
Elegáns, fekete kosarak lejtős felső résszel a svédasztalra 
vagy a reggelizőasztalokra.
Anyag: poracél. Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen 
érintkezésre! Könnyen tisztítható!  
Mosogatógépben nem mosható.
Szín: fekete

VEGA
Kosár szett Indianola
Elegáns, trendi 2 kosaras szett, dupla falú, porszórt dróthúrból. A kosarak méretei  
(átmérő x magasság): 29,5 x 15 cm és 24,5 x 12,5 cm. 
Mosogatógépben nem mosható.
Szín: fekete

VEGA 
Pékáru kosár Fraser
Elegáns kenyérkosarak.
Anyag: poracél. Alkalmas az 
élelmiszerekkel való közvetlen 
érintkezésre! Könnyen tisztítható!  
Mosogatógépben nem mosható.

Pékáru kosár  
Fraser

darabonként

604

Kosár szett  
Indianola
szett csak

2419

Pékáru kosár  
Alpena

darabonként

494

15x8 cm (ØxMA) 25x14 cm (ØxMA)
fekete fekete
30107162 30047209
db/csom. 1 db/csom. 1
6,04 € 12,09 €

28x8 cm (ØxMA) 28x8 cm (ØxMA) 28x8 cm (ØxMA)
fekete mentazöld vén rózsaszín
30047210 30056017 30056018
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
12,09 € 12,09 € 12,09 €
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VEGA
Tányéralátét és aztali futó Spuno
Tányéralátétek és asztali futók textilszerű anyagból. Ez az anyag puha, tartós és szilárd. Törölhető és nedvességálló. Minden 
tekercs 40 db asztali futót tartalmaz, melynek szélessége 40 cm, perforált hosszúsága pedig 1,2 m. Tekercs hossza: 48 m.
Anyag: gyapjú (60 g/m²). Alkalmas beltéri és kültéri használathoz!

VEGA
Papír tányéralátét City
Nyomtatott motívummal.
Anyag: nyomtatott papír (60 g/m²).
Szín: sokszínű

VEGA
Papír tányéralátét
Valódi csomagolópapírból készült tányéralátét, 
autentikus vintage kinézettel.
Anyag: papír (60 g/m²).
Szín: natúr

VEGA
Papír tányéralátét Clara
Tányéralátétek egyedi kockás, nosztalgikus dizájnban. Mindkét 
motívum, a kockás széle és a vászonszerű közepe adják meg a 
tányéralátétek egyediségét.
Anyag: nyomtatott papír (60 g/m²).
Szín: piros/fehér

tányéralátét
30x40 cm (SZxH)

szürke piros kiwi narancs rózsaszín
30051781 30051784 30051790 30051782 30051788
db/csom. 200 db/csom. 200 db/csom. 200 db/csom. 200 db/csom. 200
csomag 16,00 € csomag 16,00 € csomag 16,00 € csomag 16,00 € csomag 16,00 €
0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 €

tányéralátét
30x40 cm (SZxH)

natúr bordó lila sötétkék barna fekete
30051770 30051789 30051791 30051780 30051786 30051787
db/csom. 200 db/csom. 200 db/csom. 200 db/csom. 200 db/csom. 200 db/csom. 200
csomag 16,00 € csomag 16,00 € csomag 16,00 € csomag 16,00 € csomag 16,00 € csomag 16,00 €
0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 €

asztali futó
40x120 cm (SZxH)

natúr bordó lila sötétkék barna fekete
30051769 30051767 30051774 30051771 30051775 30051765
db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40
tekercs 13,08 € tekercs 13,08 € tekercs 13,08 € tekercs 13,08 € tekercs 13,08 € tekercs 13,08 €
0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 €

asztali futó
40x120 cm (SZxH)

szürke piros kiwi narancs rózsaszín
30051779 30051772 30051766 30051776 30051773
db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40
tekercs 13,08 € tekercs 13,08 € tekercs 13,08 € tekercs 13,08 € tekercs 13,08 €
0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 €

30x40 cm (SZxH)
10059687
db/csom. 500
csomag 22,00 €
0,04 €

30x40 cm (SZxH)
10049867
db/csom. 500
csomag 45,00 €
0,09 €

30x40 cm (SZxH)
10059369
db/csom. 500
csomag 45,00 €
0,09 €

Tányéralátét 
Spuno

darabonként

008

Papír tányéralátét  
City

darabért csak

009

Papír tányéralátét  
darabért csak

004

Papír tányéralátét  
Clara

darabért csak

009
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VEGA
Papír tányéralátét Calligraf
Tálaljon vendégeinek egyedi módon, 
különleges asztali szetteken. Fekete 
vagy barna tányéralátét francia 
idézetekkel.
Anyag: nyomtatott papír (60 g/m²).

VEGA
Papír tányéralátét Banda
Csíkos dizájnban.
Anyag: nyomtatott papír (60 g/m²).

VEGA
Szalvéta és asztali futó Luxury
Textilhatású és szövet mintázatú kialakításbán. Az anyaga különlegessége, hogy tartósabb és 
erősebb, mint a papír. Az asztali futó alja csúszásgátló felülettel van ellátva. Minden tekercs 
20 darab, 40 cm szélességű 120 cm hosszúságú asztali futót tartalmaz. Nem mosható. A 
tekercs hossza: 24 m.
Anyag: 70 % cellulóz és 30 % szintetikus szálak (65 g/m²).

30x40 cm (SZxH) 30x40 cm (SZxH)
fekete barna
10027655 10027759
 db/csom. 500  db/csom. 500
csomag 45,00 € csomag 45,00 €
0,09 € 0,09 €

30x40 cm (SZxH) 30x40 cm (SZxH) 30x40 cm (SZxH) 30x40 cm (SZxH)
fekete/fehér sokszínű bordó padlizsánlila
10059759 10027460 10059758 10027541
db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 500
csomag 45,00 € csomag 45,00 € csomag 45,00 € csomag 45,00 €
0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 €

Szalvéta  
Luxury

darabért csak

035

szalvéta
40x40 cm (SZxH)

kiwi ezüst sötétszürke
10024139 10024134 10024135
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 17,50 € csomag 17,50 € csomag 17,50 €
0,35 € 0,35 € 0,35 €

szalvéta
40x40 cm (SZxH)

fehér krémfehér bézs
10024136 10024137 10024138
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 17,50 € csomag 17,50 € csomag 17,50 €
0,35 € 0,35 € 0,35 €

asztali futó
40x120 cm (SZxH)

kiwi ezüst sötétszürke
10024146 10024141 10024142
db/csom. 20 db/csom. 20 db/csom. 20
tekercs 28,40 € tekercs 28,40 € tekercs 28,40 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

asztali futó
40x120 cm (SZxH)

fehér krémfehér bézs
10024143 10024144 10024145
db/csom. 20 db/csom. 20 db/csom. 20
tekercs 28,40 € tekercs 28,40 € tekercs 28,40 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

Papír tányéralátét  
Banda

darabért csak

009

Papír tányéralátét  
Calligraf

darabért csak

009
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Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Papír tányéralátét  
Flino

darabért csak

007

Papír tányéralátét  
Steako

darabért csak

0,

07

Evőeszköztartó tasak 
Closed

darabért csak

013
Evőeszköztartó tasak 

Besta
darabért csak

017

VEGA
Papír tányéralátét Flino
Divatos tányéralátét csempe megjelenéssel.
Anyag: nyomtatott papír (70 g/m²).
Szín: sokszínű

VEGA
Evőeszköztartó tasak Closed
Zárt papír zacskó robusztus anyagkeverékből. 
A tasak külön csomagolt szalvétát tartalmaz, 
ezért különösen higiénikus.
Szín: natúr

VEGA
Evőeszköztartó tasak Besta
Evőeszköztartó tasakok robusztus anyagkeverékből. A csomag tartalmazza a beillesztett 
szalvétát is. Több vonzó színben kapható.

VEGA
Papír tányéralátét Steako
Tányéralátét szarvasmarha mintával - alkalmas steakek, burgerek és hasonló ételek tálalásához.
Anyag: nyomtatott papír (70 g/m²).
Szín: fekete/fehér

31x43 cm (SZxH)
30052375
db/csom. 500
csomag 35,00 €
0,07 €

11x25 cm (SZxH)
30107129
db/csom. 300
csomag 39,00 €
0,13 €

31x43 cm (SZxH)
30052376
db/csom. 500
csomag 35,00 €
0,07 €

evőeszköztartó tasak
11.2x22.5 cm (SZxH)

natúr fekete
30051518 30051515
db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 17,00 € csomag 17,00 €
0,17 € 0,17 €
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Papír tányéralátét  
Selection

darabonként

0,

03

Papírterítő  
Selection

darabonként

0,

08

VEGA
Papírterítő Selection 
Trendi és elegáns papírterítők szatén hatással.
Anyag: nyomtatott papír (60 g/m²), fehér (45 g/m²). Szatén hatással.

VEGA
Papír tányéralátét Selection
Trendi és elegáns szatén hatású tányéralátétek.
Anyag: nyomtatott papír (60 g/m²), fehér (45 g/m²). Szatén hatással.

papír tányéralátét
30x40 cm (SZxH)

fehér bézs piros bordó
30108065 10059684 10059617 10059614
db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 500
csomag 16,50 € csomag 22,00 € csomag 22,00 € csomag 22,00 €
0,03 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €

papír tányéralátét
30x40 cm (SZxH)

rózsaszín szilva barna
10027857 10027856 10059622
db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 500
csomag 22,00 € csomag 2200 € csomag 22,00 €
0,04 € 0,04 € 0,04 €

papír tányéralátét
30x40 cm (SZxH)

kiwi szürke fekete
10027290 10049747 10049746
db/csom. 500 db/csom. 500 db/csom. 500
csomag 22,00 € csomag 22,00 € csomag 22,00 €
0,04 € 0,04 € 0,04 €

70x70 cm (SZxH)

fehér bézs szürke
10059689 30115212 30115171
db/csom. 500 db/csom. 400 db/csom. 400
csomag 40,00 € csomag 52,80 € csomag 52,80 €
0,08 € 0,13 € 0,13 €

Papír tányéralátét  
Menulo

darabért csak

004

VEGA
Papír tányéralátét Menulo
Papír tányéralátét egyszeri felhasználásra.
Anyag: nyomtatott papír (48 g/m²).

31x43 cm (SZxH)

fekete/natúr fekete/fehér
30052405 30052404
db/csom. 500 db/csom. 500
csomag 22,00 € csomag 22,00 €
0,04 € 0,04 €
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Szalvéta  
Dubo

darabonként

002

szalvéta 39x39cm

fehér piros bordó sötétkék sötétzöld baracksárga
30051560 30051577 30051567 30051566 30051556 30051576
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 2,20 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 €
0,04 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €

szalvéta 39x39cm

lila szürkésbarna világoszöld narancs világosszürke krémfehér fekete szilva barna
30051575 30051563 30051536 30051569 30051565 30051562 30051527 30051539 30051543
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 € csomag 3,00 €
0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €

szalvéta 20x20cm

fehér fekete
30051548 30051559
db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 2,00 € csomag 2,20 €
0,02 € 0,02 €

VEGA
Szalvéta Dubo
Egyhasználatos szalvéták Double Point anyagból. Különböző vonzó színekben kapható. 1/4-re összehajtva, 2 rétegű.
Anyag: papír (18 g/m²).

Papír:
A papír a legegyszerűbb egyhasználatos 
anyag, melyet cellulóz alapon készítenek. 
Nagyon rugalmas és tartós. Ebből az 
anyagból készített szalvéták többrétegűek 
és nedvszívóak. A papírt különböző súlyban 
lehet előállítani, optimális nedvszívósággal.
 
Airlaid:
Az Airlaid szövet-szerű egyhasználatos 
anyag. Nagyon nedvszívó és ellenálló mind 
szárazon, úgy nedves állapotban is. Puha 
és nagyon kellemes tapintású. A műszál 
biológiailag nem lebontható. VEGA Airlaid 
termékek: Cotto, Arla.

Egyhasználatos szalvéták: felhasznált anyagok

Double Point:
A Double Point szalvéták valamivel jobb minő-
ségűek, mint a papír vagy az újrahasznosított 
papírból készült szalvéták. Ennek oka a gyár-
tási folyamat, amelynek során két réteg papírt 
mikrodarabok segítségével ragasztanak. Ez 
teszi a szalvétát lágyabbá és így a vendégei 
számára kellemesebbé. VEGA Double Point 
termékei: Rusto, Dubo és Vintio.
 
Spunbond gyapjú:
Az egyhasználatos Spunbond gyapjú tartó-
sabb és a folyadékkal szemben ellenállóbb, 
mint a hagyományos papír. VEGA Spunbond 
gyapjúból készült termékei: Spuno.

Spunlace gyapjú:
Ez az anyag a legminőségesebb, és úgy néz 
ki, mint az "igazi" szövet. Az egyhasználatos 
gyapjú 70 g/m² súlyú, viszkózból és cellulóz-
ból áll. Az anyag puha, kényelmes tapintású 
és nagyon homogén. A Spunlace nagyon 
ellenálló mind száraz, mind nedves állapot-
ban. Az anyag biológiailag teljesen lebont-
ható és komposztálható. VEGA Spunlace 
gyapjúból készült termékei: Lino, Leina.
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Szalvéta  
Recyclio

darabonként

0,

03

Az eldobható termékek környezetbarát előállításának egyik módja 
az újrahasznosított papír előállítása. A Recyclio asztali készletünk 
100%-ban újrahasznosított anyagokból áll, és komposztálható 
színnel van nyomtatva. Így a papír használat után teljesen kom-
posztálható, ezért nem szennyezi a környezetet. Újrahasznosított 
papírból készült asztalterítők és textíliák különösen akkor hasz-
nosak, ha gyorsan sok szalvéták vagy tányéralátétek kerülnek fel-
használásra, pl. vásárban, partin vagy fesztiválokon.

Újrahasznosított papír:

a környezetbarát alternatíva

VEGA
Asztali készlet Recyclio
Környezetbarát készletünk: szalvéták, tányéralátétek és asztalterítők mindennapi használatra. 
Anyag: 100% újrahasznosított papír (19 g/m²). Komposztálható!
Szín: natúr

PULSIVA
Evőeszköztartó tasak Naturell 
A Naturell evőeszköztartó tasak teljes egészében újrahasznosított anyagokból készül, így 
környezetbarát alternatívája a hagyományos papírszalvétáknak. A tasak nem fehérített, 
komposztálható színnel van nyomtatva. A tasak szalvétaként is használható.
Szín: natúr

szalvéta 1/4-re hajtva
25x25 cm (SZxH)
30051764
db/csom. 50
csomag 1,50 €
0,03 €

10x20 cm (SZxH)
30103828
db/csom. 50
csomag 3,00 €
0,06 €

szalvéta 1/4-re hajtva
39x39 cm (SZxH)
30051763
db/csom. 50
csomag 2,00 €
0,04 €

szalvéta 1/8-ra hajtva
40x40 cm (SZxH)
30054462
db/csom. 50
csomag 2,00 €
0,04 €

tányéralátét
31x43 cm (SZxH)
30051726
db/csom. 500
csomag 16,50 €
0,03 €

asztalterítő
120x10000 cm (SZxH)
30051727
db/csom. 1
tekercs 21,44 €
21,44 €

Evőeszköztartó tasak   
Naturell

darabért csak

006
papír tányéralátét Menulo o. 95
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VEGA
Szalvéta Leina
Szalvéták klasszikus konyharuha dizájnban. Tökéletesen illenek a trendi vintage és rusztikus 
stílushoz. 1/8-ra összehajtva.
Anyag: gyapjú (70 g/m²).

szalvéta 1/8-ra hajtva
45x45 cm (SZxH)

fehér/kék fehér/bordó fehér/szürke
30051541 30051542 30051540
db/csom. 25 db/csom. 25 db/csom. 25
csomag 6,50 € csomag 6,50 € csomag 6,50 €
0,26 € 0,26 € 0,26 €

Porcelán készlet Liron o. 30

Szalvéta  
Leina

darabért csak

0,

26

Szalvéta  
Arla

darabonként

0,

04

VEGA
Szalvéta és papír terítő Arla
Textil szalvéta és papír terítő szövetszerű gyapjúból: nagy nedvszívó képességű, szakadásálló és 
így ideális a mindennapi vendéglátóipari használatra. Több színben kapható.
Anyag: nem szőtt szövet (55 g/m²), fehér (45 g/m²).

szalvéta 1/4-re hajtva
20x20 cm (SZxH)

fehér fekete
30051546 30051545
db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 4,00 € csomag 6,00 €
0,04 € 0,06 €

szalvéta 1/8-ra hajtva
40x40 cm (SZxH)

fehér fekete
30051535 30051537
db/csom. 25 db/csom. 25
csomag 3,75 € csomag 5,00 €
0,15 € 0,20 €

papír terítő
120x120 cm (SZxH)

fehér krémfehér bordó
30107157 30107155 30107156
db/csom. 20 db/csom. 20 db/csom. 20
csomag 25,80 € csomag 34,60 € csomag 34,60 €
1,29 € 1,73 € 1,73 €

szalvéta 1/4-re hajtva
40x40 cm (SZxH)

bordó sötétzöld sötétkék krémfehér sárga
30051553 30051554 30051578 30051570 30051555
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 €
0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €

szalvéta 1/4-re hajtva
40x40 cm (SZxH)

fehér fekete
30051552 30051558
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 7,50 € csomag 9,00 €
0,15 € 0,18 €

szalvéta 1/4-re hajtva
40x40 cm (SZxH)

világosszürke kiwi sötétbarna szilva narancs
30051544 30051564 30051547 30051572 30051571
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 €
0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €
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Evőeszköztartó tasak 
Cotto

darabért csak

0,

18

VEGA
Szalvéta Lino
Szalvéták modern lenvászon megjelenésben. Több trendi színben kapható. 1/4-re összehajtva.
Anyag: gyapjú (70 g/m²).

VEGA
Szalvéta és evőeszköztartó tasak Cotto 
Szalvéta és evőeszköztartó tasak textil karakterrel. Szalvéta 1/4-re összehajtva, evőeszköztartó 
mérete 10x20 cm.
Anyag: nem szőtt textília (55g/m²)

szalvéta
40x40 cm (SZxH)

barna krémfehér lila fehér bordó
30051574 30051549 30051561 30051538 30051550
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 €
0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €

szalvéta
40x40 cm (SZxH)

világoszöld világosszürke rózsaszín kék
30051568 30051573 30051551 30051557
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 € csomag 10,50 €
0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €

szalvéta
40x40 cm (SZxH)

antracit barna bordó krémfehér szürke
30051520 30051709 30051708 30051707 30051710
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 7,50 € csomag 7,50 € csomag 7,50 € csomag 7,50 € csomag 7,50 €
0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €

evőeszköztartó tasak
10x20 cm (SZxH)

antracit barna bordó krémfehér szürke
30051719 30051721 30051724 30051720 30110671
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 € csomag 9,00 €
0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €

Szalvéta 
Lino

darabért csak

021

VEGA
Szalvéta Rusto
Szalvéták vintage stílusban. VEGA saját dizájn - csak nálunk 
kapható. 1/4-re összehajtva, 2 rétegű.
Anyag: kétrétegű papír (19 g/m²).
Szín: fehér/fekete

VEGA
Salvéta Vintio
Szalvéták vintage stílusban. VEGA saját dizájn - csak nálunk 
kapható. 1/4-re összehajtva, 2 rétegű.
Anyag: kétrétegű papír (18 g/m²).
Szín: fekete/fehér

20x20 cm (SZxH)
30052397
db/csom. 100
csomag 1,42 €
0,01 €

20x20 cm (SZxH)
30052396
db/csom. 100
csomag 2,40 €
0,02 €

Szalvéta  
Rusto

darabért csak

0,

01

Szalvéta  
Vintio

darabért csak

002
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evővilla evőkés pizza-/steak kés
19.4 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10029426 22.1 cm (H) 22.4 cm (H)
db/csom. 12 10029422 10029423
csomag 26,28 € db/csom. 12 db/csom. 12
2,19 € csomag 36,84 € csomag 39,48 €

3,07 € 3,29 €

evőkanál evővilla evőkés
20.8 cm (H) 20.6 cm (H) üreges fogantyú
10021032 10021033 23.6 cm (H)
db/csom. 6 db/csom. 6 10021034
csomag 35,58 € csomag 35,58 € db/csom. 6
5,93 € 5,93 € csomag 52,74 €

8,79 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14.8 cm (H) 12 cm (H) 15 cm (H)
10021035 10022034 10021036
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,70 € csomag 23,04 € csomag 25,68 €
3,95 € 3,84 € 4,28 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

18.6 cm (H) 19 cm (H) üreges fogantyú
10022035 10022036 20.8 cm (H)
db/csom. 6 db/csom. 6 10022037
csomag 35,58 € csomag 35,58 € db/csom. 6
5,93 € 5,93 € csomag 52,74 €

8,79 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
13.5 cm (H) 11.1 cm (H) 14.9 cm (H)
10029427 10029433 10029432
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 17,04 € csomag 17,04 € csomag 21,00 €
1,42 € 1,42 € 1,75 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

19 cm (H) 18.9 cm (H) mono. 13/0
10029428 10029429 20 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10029424
csomag 26,28 € csomag 26,28 € db/csom. 12
2,19 € 2,19 € csomag 32,88 €

2,74 €

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Spaten
A nevezetes Spaten dizájn teszi klasszikussá ezt az evőeszköz 
készletet. Tökéletesen illik a kínálatunkban lévő porcelán 
készletekhez.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 2.5 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben mosható! 
10 év pótlási garanciával!

VEGA 
Termékminta 

csomag

Evőeszköz készlet Marokko
Ezt a készletet a távoli Orient felejthetetlen érzéki benyomásai ihlették, rendkívüli evőeszköz 
készlet, a megterített asztal sztárja. A masszív és különösen értékesnek mutatkozó evőeszközök 
kerek nyelét finom dombornyomott minta díszíti.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Minden része üreges fogantyúval rendelkezik! 
Magasfényű polírozással! Mosogatógépben mosható!

anyagvastagság: 2.5 mm anyagvastagság: 3 mm

Evővilla  
Spaten

darabért csak

219

Evővilla  
Marokko

darabért csak

5,

93

evőkanál
19.8 cm (H)
10029425
db/csom. 12
csomag 26,28 €
2,19 €
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év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

 anyagvastagság: 3 mm

Evővilla  
Madrid

darabért csak

1,

64

VEGA
Evőeszköz készlet Madrid
Neutrális dizájn, bármilyen alkalomra használható, egyszerű, de mégis 
nagyon stílusos.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 3 mm 
(mérve az evővilla legvastagabb részén )!
Magasfényű polírozással! Mosogatógépben mosható! 
10 év pótlási garanciával!

SELLER
Best

evőkanál evővilla evőkés
19.3 cm (H) 19.5 cm (H) mono. 13/0
10021126 10021128 21.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10021127
csomag 19,68 € csomag 19,68 € db/csom. 12
1,64 € 1,64 € csomag 24,96 €

2,08 €

halkés fagylaltos kanál jégkrém/long drink kanál
19.9 cm (H) 13.7 cm (H) 22.3 cm (H)
10021136 10021139 10021138
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 19,68 € csomag 15,72 € csomag 18,36 €
1,64 € 1,31 € 1,53 €

előételes/desszert villa előételes/desszert kés
17.9 cm (H) mono. 13/0
10021134 19.5 cm (H)
db/csom. 12 10021133
csomag 19,68 € db/csom. 12
1,64 € csomag 22,32 €

1,86 €

vajkés mini villa mini kés
mono. 13/0 12.1 cm (H) mono. 13/0
18 cm (H) 10021149 13.5 cm (H)
30051460 db/csom. 12 10021148
db/csom. 12 csomag 14,40 € db/csom. 12
csomag 21,00 € 1,20 € csomag 15,72 €
1,75 € 1,31 €

szervírozó villa szervírozó villa tortalapát
22.3 cm (H) 18.6 cm (H) 22.5 cm (H)
30051462 10021145 10021146
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
3,84 € 3,29 € 6,81 €

eszpresszó kanál süteményes villa
10.8 cm (H) 14.5 cm (H)
10021135 10021130
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 13,08 € csomag 14,40 €
1,09 € 1,20 €

pizza-/steak villa pizza-/steak kés kávéskanál
20.5 cm (H) mono. 13/0 14 cm (H)
30051461 22.4 cm (H) 10021129
db/csom. 12 10021131 db/csom. 12
csomag 19,68 € db/csom. 12 csomag 14,40 €
1,64 € csomag 26,28 € 1,20 €

2,19 €

előételes/desszert 
kanál
18 cm (H)
10021132
db/csom. 12
csomag 19,68 €
1,64 €

halvilla
18.7 cm (H)
10021137
db/csom. 12
csomag 19,68 €
1,64 €

tojáskanál mártásos kanál dresszinges kanál
13.6 cm (H) 17.8 cm (H) 35 cm (H)
10021140 10021142 30051463
db/csom. 12 db/csom. 1 db/csom. 1
csomag 14,40 € 7,03 € 8,79 €
1,20 €

leveses kanál leveses merőkanál tálaló kanál
18 cm (H) 31 cm (H) 22.3 cm (H)
30051464 10021143 10021144
db/csom. 12 db/csom. 1 db/csom. 1
csomag 17,04 € 10,66 € 5,16 €
1,42 €
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anyagvastagság: 3 mm

Evővilla  
Baguette

darabért csak

2,

52

Az evőeszköz készleteinkre érvényes:

Az evőeszköz készleteink többsége 
króm-nikkel acélból 18/10 készül. Alkal-
masak mosogatógépbe, stabilak és rozs-
damentesek.

Az egyes evőeszközök súlya tökéletesen 
kiegyensúlyozott, minden szél és perem 
lekerekített. Így kényelmesen és biztonsá-
gosan kézben tarthatóak. 

A monoblokkos késeink egy darab 
acélból lettek készítve. Ez stabillá és ro-
busztussá teszi a késeket. Az átmenet a 
fogantyú és a kés éle között egyenletes.

Az üreges fogantyúkéseknél a fogantyú 
és az él összekötött. Eredmény: Kiváló 
minőségű pengeacél nemes, könnyű 
18/10 üreges fogantyúval, így a kés töké-
letesen kiegyensúlyozott. A kés így nem 
csúszik olyan könnyen le a tányérról.

A díszítőelemek és a felület precíz kidol-
gozású. Így alakul az esztétikus és az 
arányos végső benyomás.

Garantált minőség

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Baguette
Az elegancia és az időtlen megjelenés kombinálódik a kiváló minőséggel - 
a legjobb változat a gasztronómia igényeinek.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 3 mm 
(mérve az evővilla legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható! 10 év pótlási garanciával!

pizza-/steak kés kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa előételes/desszert kanál
mono. 13/0 14 cm (H) 11 cm (H) 15.2 cm (H) 18.5 cm (H)
23.3 cm (H) 10029370 10051347 10029371 10051348
10051346 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 19,20 € csomag 18,36 € csomag 21,00 € csomag 31,56 €
csomag 44,76 € 1,60 € 1,53 € 1,75 € 2,63 €
3,73 €

előételes/desszert villa előételes/desszert kés halvilla halkés vajkés
18.3 cm (H) mono. 13/0 18.3 cm (H) 19.8 cm (H) mono. 13/0
10051349 21.3 cm (H) 10051351 10051352 17.7 cm (H)
db/csom. 12 10051350 db/csom. 12 db/csom. 12 10051353
csomag 31,56 € db/csom. 12 csomag 31,56 € csomag 38,16 € db/csom. 12
2,63 € csomag 39,48 € 2,63 € 3,18 € csomag 35,52 €

3,29 € 2,96 €

evőkanál evővilla evőkés
20.5 cm (H) 20.1 cm (H) mono. 13/0
10029367 10029368 23.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10029369
csomag 30,24 € csomag 30,24 € db/csom. 12
2,52 € 2,52 € csomag 39,00 €

3,25 €

ELEGÁNS minőség
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anyagvastagság: 2.5 mm

Evővilla  
Chippendale
darabért csak

2,

30
VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Chippendale
Az időtlen és jól ismert alakjuk miatt a kiváló minőségű Chippendale 
készlet népszerű klasszikus. Kiváló jelölt a stílusos asztala legkedveltebb 
elem pozíciójára.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 2.5 
mm (mérve az evővilla legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható! 
10 év pótlási garanciával!

halvilla halkés fagylaltos kanál jégkrém/long drink 
kanál

dresszinges kanál mártásos kanál

18.5 cm (H) 19.8 cm (H) 13.9 cm (H) 19.9 cm (H) 35 cm (H) 17.9 cm (H)
10020839 10020840 10020978 10020979 30046152 10020984
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 1 db/csom. 1
csomag 30,24 € csomag 40,80 € csomag 24,96 € csomag 30,24 € 13,96 € 12,09 €
2,52 € 3,40 € 2,08 € 2,52 €

eszpresszó kanál süteményes villa
11.2 cm (H) 14.7 cm (H)
10020834 10020835
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 17,04 € csomag 21,84 €
1,42 € 1,82 €

pizza-/steak villa pizza-/steak kés kávéskanál leveses kanál gourmet kanál
20.5 cm (H) mono. 13/0 14.3 cm (H) 18.8 cm (H) 18.6 cm (H)
30046153 22.2 cm (H) 10020833 30046155 30046146
db/csom. 12 10020832 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 28,92 € db/csom. 12 csomag 19,20 € csomag 26,28 € csomag 26,28 €
2,41 € csomag 44,76 € 1,60 € 2,19 € 2,19 €

3,73 €

evőkés
mono. 13/0
22.6 cm (H)
10020831
db/csom. 12
csomag 39,48 €
3,29 €

evőkanál evővilla
20.4 cm (H) 20.2 cm (H)
10020829 10020830
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 27,60 € csomag 27,60 €
2,30 € 2,30 €

leveses merőkanál tálaló kanál tálaló kanál szervírozó villa tortalapát vajkés
27 cm (H) 22.4 cm (H) 22.2 cm (H) 18 cm (H) 21 cm (H) mono. 13/0
10020983 10020980 10020981 10020982 10020985 17.7 cm (H)
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 10020977
19,79 € 12,09 € 12,09 € 7,69 € 12,09 € db/csom. 12

csomag 36,84 €
3,07 €

előételes/desszert kés előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

(üreges fogantyú) 18.8 cm (H) 18.6 cm (H) mono. 13/0
21.2 cm (H) 10020836 10020837 21 cm (H)
30046144 db/csom. 12 db/csom. 12 10020838
db/csom. 12 csomag 28,92 € csomag 28,92 € db/csom. 12
csomag 60,60 € 2,41 € 2,41 € csomag 40,80 €
5,05 € 3,40 €

evőkés
(üreges fogantyú)
22.6 cm (H)
10020976
db/csom. 12
csomag 102,84 €
8,57 €
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VEGA
Evőeszköz készlet Tunis
A Tunis evőeszköz készlet mindenkit meggyőz stílusával és 
nagy választékával. Itt mindent megkaphat, amire szüksége 
lehet, a limonádés kanalaktól egészen a süteményes villáig. 
Ha mindent egységesen szeretne, akkor ez a készlet okos 
döntés.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 2.5 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben 
mosható! 10 év pótlási garanciával!

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

evővilla evőkés pizza-/steak kés
19.2 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10029439 22.1 cm (H) 22.5 cm (H)
db/csom. 12 10029434 10029435
csomag 24,96 € db/csom. 12 db/csom. 12
2,08 € csomag 32,88 € csomag 38,16 €

2,74 € 3,18 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14.2 cm (H) 11 cm (H) 14.5 cm (H)
10029440 10029448 10029449
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 15,72 € csomag 15,72 € csomag 19,68 €
1,31 € 1,31 € 1,64 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

18 cm (H) 17.7 cm (H) mono. 13/0
10029441 10029442 19.6 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10029436
csomag 24,96 € csomag 24,96 € db/csom. 12
2,08 € 2,08 € csomag 28,92 €

2,41 €

fagylaltos kanál jégkrém/long drink kanál vajkés
13.5 cm (H) 23 cm (H) mono. 13/0
10029445 10029447 17.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10029437
csomag 19,68 € csomag 23,64 € db/csom. 12
1,64 € 1,97 € csomag 28,92 €

2,41 €

anyagvastagság: 2.5 mm

Evővilla  
Tunis

darabért csak

208

evőkanál
19.5 cm (H)
10029438
db/csom. 12
csomag 24,96 €
2,08 €

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10022802 23.2 cm (H) 20.9 cm (H)
db/csom. 12 10022801 10022805
csomag 26,28 € db/csom. 12 db/csom. 12
2,19 € csomag 35,52 € csomag 35,52 €

2,96 € 2,96 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
13.6 cm (H) 11.7 cm (H) 15.4 cm (H)
10022803 10022809 10022804
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 17,04 € csomag 15,72 € csomag 21,00 €
1,42 € 1,31 € 1,75 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

17.2 cm (H) 17.4 cm (H) mono. 13/0
10022806 10022808 20.3 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10022807
csomag 26,28 € csomag 26,28 € db/csom. 12
2,19 € 2,19 € csomag 32,88 €

2,74 €

VEGA
Evőeszköz készlet San Remo
Egyszerű de mégis elegáns étkészlet. Ismerős, időtlen 
alakjával biztos helye van a porcelán mellett.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 3 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben 
mosható!

anyagvastagság: 3 mm

Termékminta 
csomag

Evővilla  
San Remo

darabért csak

219

evőkanál
19.5 cm (H)
10022800
db/csom. 12
csomag 26,28 €
2,19 €

Teljes választék:

www.gasztro-palazzo.hu
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VEGA
Evőeszköz készlet Liverpool
Egyszerre modern és elegáns készlet. Sima, keskeny dizájn, 
megvan a saját varázsa.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 7.5 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Kerek fogantyú! Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható! 10 év pótlási garanciával!

VEGA
Evőeszköz készlet Luano
Az egyszerű ám kellemes dizájnú készlet bármilyen 
alkalomra használható. Kiváló minőségű rozsdamentes acél 
ideális a mindennapokra.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 2.5 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben 
mosható! 10 év pótlási garanciával!

év10
elérhetőségév10

elérhetőség

Termékminta 
csomagTermékminta 

csomag

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10026802 21.2 cm (H) 21.8 cm (H)
db/csom. 12 10026801 10026805
csomag 30,24 € db/csom. 12 db/csom. 12
2,52 € csomag 39,48 € csomag 44,76 €

3,29 € 3,73 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14.1 cm (H) 12.5 cm (H) 14.6 cm (H)
10026803 10026809 10026804
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 19,20 € csomag 17,04 € csomag 22,32 €
1,60 € 1,42 € 1,86 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

17 cm (H) 18.3 cm (H) mono. 13/0
10026806 10026808 19.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10026807
csomag 30,24 € csomag 30,24 € db/csom. 12
2,52 € 2,52 € csomag 38,16 €

3,18 €

anyagvastagság: 2.5 mm

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14 cm (H) 11.5 cm (H) 15.5 cm (H)
10022005 10022008 10022009
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 20,52 € csomag 19,20 € csomag 23,64 €
1,71 € 1,60 € 1,97 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

18 cm (H) 18 cm (H) mono. 13/0
10022010 10022011 20 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10022012
csomag 30,24 € csomag 30,24 € db/csom. 12
2,52 € 2,52 € csomag 39,48 €

3,29 €

Evővilla  
Luano

darabért csak

252
Evővilla  

Liverpool
darabért csak

2,

52

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10022002 22.2 cm (H) 22.2 cm (H)
db/csom. 12 10022003 10022006
csomag 30,24 € db/csom. 12 db/csom. 12
2,52 € csomag 39,48 € csomag 43,44 €

3,29 € 3,62 €

evőkanál
19.8 cm (H)
10026800
db/csom. 12
csomag 30,24 €
2,52 €

evőkanál
20 cm (H)
10022001
db/csom. 12
csomag 30,24 €
2,52 €

vajkés
mono. 13/0
17.5 cm (H)
10022014
db/csom. 12
csomag 30,24 €
2,52 €

  anyagvastagság: 7.5 mm

 minden része kovácsolt
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Újdonság

A modern design találkozik

CHALET-CHIC

Kezelési útmutató:
Az evőeszközök gyakori mosása megváltoztatja 
a POM nyele vizuális szerkezetét. Ez teszi jelleg-
zetesebbé, ami erre az anyagra jellemző. A POM 
elpusztíthatatlan, még mosogatógépben történő 
mosásoknál is. Az eredeti patina visszanyeréséhez 
javasoljuk, hogy a nyelet időként növényi olajjal 
kezelje.

 anyagvastagság: 5.5 mm

VEGA 
Termékminta 

csomag

Evőeszköz készlet Turin
Modern evőeszköz készlet rozsdamentes acélból, fekete POM 
nyéllel. A keskeny dizájnja miatt kényelmes a fogása és szemet 
gyönyörködtető!
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10, POM nyél. 
Anyagvastagság 5,5 mm. Mosogatógépben mosható! VEGA-
saját dizájn - csak nálunk kapható!

evőkanál evővilla evőkés kávéskanál süteményes villa
22.2 cm (H) 22.5 cm (H) mono. 13/0 18.7 cm (H) 18.7 cm (H)
30108551 30108557 24.5 cm (H) 30108554 30108556
db/csom. 12 db/csom. 12 30108552 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 60,60 € csomag 60,60 € db/csom. 12 csomag 50,04 € csomag 50,04 €
5,05 € 5,05 € csomag 65,88 € 4,17 € 4,17 €

5,49 €

Evővilla  
Turin

darabért csak

505
finom dizájn 

kényelmes a 
fogása 

A MI

tippünk
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VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Sydney
Ez a készlet lenyűgözi Önt és vendégeit a modern dizájnjával. A kicsit vastagodó nyélnek nagyon 
jó fogása van.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 3.2 mm (mérve az evővilla 
legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben mosható!  
10 év pótlási garanciával!

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Salerno
Felkelti figyelmét a lágy dizájnos elem - az enyhén felhajtott spicc a nyél végén.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 3 mm (mérve az evővilla 
legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben mosható!  
10 év pótlási garanciával!

pizza-/steak kés kávéskanál eszpresszó kanál
mono. 13/0 13.7 cm (H) 11.5 cm (H)
21.6 cm (H) 10022603 10022604
10022609 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 19,68 € csomag 19,68 €
csomag 40,80 € 1,64 € 1,64 €
3,40 €

pizza-/steak kés kávéskanál eszpresszó kanál
mono. 13/0 13.3 cm (H) 11.2 cm (H)
22.5 cm (H) 10022120 10022123
10022121 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 15,72 € csomag 15,72 €
csomag 40,80 € 1,31 € 1,31 €
3,40 €

süteményes villa
14 cm (H)
10022610
db/csom. 12
csomag 21,00 €
1,75 €

süteményes villa
15.5 cm (H)
10022124
db/csom. 12
csomag 20,52 €
1,71 €

előételes/ 
desszert kés
mono. 13/0
20.2 cm (H)
10022127
db/csom. 12
csomag 35,52 €
2,96 €

halvilla halkés vajkés
18.5 cm (H) 19.9 cm (H) mono. 13/0
10022611 10022612 18.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 30045794
csomag 27,60 € csomag 36,84 € db/csom. 12
2,30 € 3,07 € csomag 30,24 €

2,52 €

anyagvastagság: 3.2 mm anyagvastagság: 3 mm

Evővilla 
Sydney

darabért csak

2,

19

Evővilla 
Salerno

darabért csak

219

előételes/ 
desszert kanál

előételes/ 
desszert villa

előételes/ 
desszert kés

18.7 cm (H) 18.4 cm (H) mono. 13/0
10022608 10022607 20.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10022606
csomag 26,28 € csomag 26,28 € db/csom. 12
2,19 € 2,19 € csomag 36,84 €

3,07 €

jégkrém/ 
long drink kanál
20.1 cm (H)
10022605
db/csom. 12
csomag 24,96 €
2,08 €

előételes/ 
desszert kanál

előételes/ 
desszert villa

17.9 cm (H) 17.9 cm (H)
10022125 10022126
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 26,28 € csomag 26,28 €
2,19 € 2,19 €

vajkés jégkrém/ 
long drink kanál

mono. 13/0 20.7 cm (H)
17 cm (H) 10022131
30045828 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 26,28 €
csomag 30,24 € 2,19 €
2,52 €

evőkanál evővilla evőkés
20.5 cm (H) 20.6 cm (H) mono. 13/0
10022600 10022601 22.7 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10022602
csomag 26,28 € csomag 26,28 € db/csom. 12
2,19 € 2,19 € csomag 35,04 €

2,92 €

evőkanál evővilla evőkés
20.2 cm (H) 20.2 cm (H) mono. 13/0
10022116 10022117 22.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10022118
csomag 26,28 € csomag 26,28 € db/csom. 12
2,19 € 2,19 € csomag 35,52 €

2,96 €
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VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Martello
Hagyományos és mégis teljesen új dizájn: minden vendég 
szívét meghódítja. Könnyű, kovácsolt megjelenésű, 
kényelmes evőeszközök, melyek tökéletesen passzolnak 
a kézbe. Magasan fényezett készlet, amivel stílusosan 
kiegészíti a tálalást és kiemeli az ételek értékét.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 3,5 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben 
mosható! 10 év pótlási garanciával!

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Monastir
Az individuális forma teszi egyedivé ezt a készletet, és egy 
biztos, mindenkinek tetszeni fog. Egyszerre szokatlan, 
modern, kreatív és minőséges.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 5 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben 
mosható! 
10 év pótlási garanciával!

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20.6 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10020480 22.7 cm (H) 23.7 cm (H)
db/csom. 12 10020479 10020490
csomag 42,12 € db/csom. 12 db/csom. 12
3,51 € csomag 55,32 € csomag 61,92 €

4,61 € 5,16 €

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20.5 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10029400 22.4 cm (H) 22.5 cm (H)
db/csom. 12 10029396 10029397
csomag 43,44 € db/csom. 12 db/csom. 12
3,62 € csomag 57,96 € csomag 61,92 €

4,83 € 5,16 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

18.1 cm (H) 18 cm (H) mono. 13/0
10020484 10020486 20.3 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10020485
csomag 42,12 € csomag 42,12 € db/csom. 12
3,51 € 3,51 € csomag 52,68 €

4,39 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

18.5 cm (H) 18.4 cm (H) mono. 13/0
10029402 10029406 20 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10029398
csomag 43,44 € csomag 43,44 € db/csom. 12
3,62 € 3,62 € csomag 57,96 €

4,83 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14.2 cm (H) 11.7 cm (H) 14.8 cm (H)
10020481 10020487 10020483
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 27,60 € csomag 26,28 € csomag 28,92 €
2,30 € 2,19 € 2,41 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14.5 cm (H) 11.5 cm (H) 15.6 cm (H)
10029401 10029407 10029404
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 26,28 € csomag 23,64 € csomag 28,92 €
2,19 € 1,97 € 2,41 €

Evővilla  
Martello

darabért csak

3,

51

Evővilla  
Monastir

darabért csak

362

evőkanál
20.6 cm (H)
10020478
db/csom. 12
csomag 42,12 €
3,51 €

evőkanál
20.5 cm (H)
10029399
db/csom. 12
csomag 43,44 €
3,62 €

anyagvastagság: 3.5 mm

 kétoldalas mintázat

anyagvastagság: 5 mm

 kétoldalas mintázat
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elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Native
Minőségi étkészlet, mely az igényes és stílusos 
gasztronómiához készült. Formával klasszikus, elegáns és 
nem vonzza el a figyelmet a lényegtől - az ételeitől.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Anyagvastagság 4 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén)! Magasfényű polírozással! Mosogatógépben 
mosható! 10 év pótlási garanciával!

anyagvastagság: 4 mm

evőkés pizza-/steak kés kávéskanál eszpresszó kanál
mono. 13/0 mono. 13/0 14 cm (H) 11 cm (H)
23.3 cm (H) 23.6 cm (H) 10022403 10022410
10022401 10022599 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 db/csom. 12 csomag 27,60 € csomag 24,96 €
csomag 60,60 € csomag 67,20 € 2,30 € 2,08 €
5,05 € 5,60 €

jégkrém/long drink kanál mini kanál mini villa mini kés
19.5 cm (H) 12.2 cm (H) 12 cm (H) mono. 13/0
10022412 10022430 10022431 12.6 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6 10022432
csomag 42,12 € csomag 18,42 € csomag 18,42 € db/csom. 6
3,51 € 3,07 € 3,07 € csomag 18,42 €

3,07 €

Evővilla  
Native

darabért csak

3,

73

Adjon evőeszközeinek egyedi jellegzetes-
séget és kínáljon a vendégeinek valami 
extrát!

Megszemélyesítés

www.gasztro-palazzo.hu

Szívesen segítünk

az Ön által kért motívummal
az Ön által kért felirattal
az Ön által kért színnel

evőkanál evővilla
20.7 cm (H) 20.7 cm (H)
10022400 10022402
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 44,76 € csomag 44,76 €
3,73 € 3,73 €

süteményes villa
15.5 cm (H)
10022404
db/csom. 12
csomag 30,24 €
2,52 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

19 cm (H) 19 cm (H) mono. 13/0
10022407 10022409 21.4 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10022408
csomag 44,76 € csomag 44,76 € db/csom. 12
3,73 € 3,73 € csomag 60,60 €

5,05 €
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VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Controverse
Egy kivételes tervezés. Mindenki felfigyel rá, mivel a kés egy nem 
standard módon, az élén fekszik. A készlet összes elemének tökéletes a 
fogása.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 3.5 
mm (mérve az evővilla legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható! 10 év pótlási garanciával!

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20.4 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10021865 23 cm (H) 23.2 cm (H)
db/csom. 12 10021866 10021873
csomag 38,16 € db/csom. 12 db/csom. 12
3,18 € csomag 51,36 € csomag 54,00 €

4,28 € 4,50 €

előételes/desszert kés halvilla halkés vajkés jégkrém/long drink kanál
mono. 13/0 19.6 cm (H) 21.9 cm (H) mono. 13/0 19.4 cm (H)
20.8 cm (H) 10021875 10021876 18.5 cm (H) 10021872
10021874 db/csom. 12 db/csom. 12 30045822 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 39,48 € csomag 39,48 € db/csom. 12 csomag 38,16 €
csomag 47,40 € 3,29 € 3,29 € csomag 46,08 € 3,18 €
3,95 € 3,84 €

Evővilla  
Controverse
darabért csak

3,

18

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa előételes/desszert kanál előételes/desszert villa
14.2 cm (H) 10.9 cm (H) 14.2 cm (H) 17.9 cm (H) 17.9 cm (H)
10021867 10021869 10021868 10021870 10021871
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 24,96 € csomag 23,64 € csomag 26,28 € csomag 39,48 € csomag 39,48 €
2,08 € 1,97 € 2,19 € 3,29 € 3,29 €

evőkanál
19.9 cm (H)
10021864
db/csom. 12
csomag 38,16 €
3,18 €

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

anyagvastagság: 3.5 mm

 a kés az élén fekszik

MEGLEPŐ 
 & innovatív

110-111_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   110 15.02.22   16:43



111www.gasztro-palazzo.hu

 E
V

Ő
E

S
Z

K
Ö

Z
Ö

K

VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
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Evőeszköz készlet Brilio
A klasszikus sziluett és a rombusz kombinációja. Tapintása megfogja 
a kellemesen domborzatú felületével, mely megadja a készletnek az 
újdonság érzetét és elengedhetetlen jelleget biztosít.
Az evőeszközökhöz ajánljuk a tökéletesen passzoló Bilbero porcelán 
készletet.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 4.5 
mm (mérve az evővilla legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható! 10 év pótlási garanciával!

szervírozó villa tálaló kanál dresszinges kanál gourmet kanál leveses kanál
25 cm (H) 25 cm (H) 35 cm (H) 19.3 cm (H) 18.6 cm (H)
30046137 30046138 30046139 30046141 30046145
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 12 db/csom. 12
12,75 € 12,75 € 14,73 € csomag 51,36 € csomag 51,36 €

4,28 € 4,28 €

eszpresszó kanál süteményes villa előételes/desszert kanál előételes/desszert villa
11.4 cm (H) 15.8 cm (H) 19 cm (H) 19 cm (H)
10029391 10029392 30001497 30001496
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 28,92 € csomag 39,48 € csomag 54,00 € csomag 54,00 €
2,41 € 3,29 € 4,50 € 4,50 €

evőkés evőkés (üreges fogantyú) pizza-/steak villa pizza-/steak kés kávéskanál
mono. 13/0 23.9 cm (H) 21.3 cm (H) mono. 13/0 15 cm (H)
23.9 cm (H) 30014314 30046140 23.9 cm (H) 10029388
10029389 db/csom. 12 db/csom. 12 10029390 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 92,28 € csomag 54,00 € db/csom. 12 csomag 31,56 €
csomag 72,48 € 7,69 € 4,50 € csomag 83,04 € 2,63 €
6,04 € 6,92 €

Evővilla  
Brilio

darabért csak

450

evőkanál evővilla
21.4 cm (H) 21.4 cm (H)
10029386 10029387
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 54,00 € csomag 54,00 €
4,50 € 4,50 €

előételes/desszert kés 
(üreges fogantyú)
21.2 cm (H)
30014315
db/csom. 12
csomag 87,00 €
7,25 €

anyagvastagság: 4.5 mm

 VEGA saját dizájn: nálunk tervezett és csak nálunk kapható 

Info

előételes/desszert kés
mono. 13/0
21.2 cm (H)
30001498
db/csom. 12
csomag 68,52 €
5,71 €

halkés jégkrém/long drink kanál vajkés szedőkanál
20.3 cm (H) 21.5 cm (H) mono. 13/0 25 cm (H)
30014317 30014316 16.4 cm (H) 30046156
db/csom. 12 db/csom. 12 30014318 db/csom. 1
csomag 54,00 € csomag 51,36 € db/csom. 12 12,75 €
4,50 € 4,28 € csomag 60,60 €

5,05 €

Kombinálja a Bilbero 
porcelán készletet a 
Brilio evőeszköz kész-
lettel, amely a tányér 
domborművét veszi fel 
dizájnjában.
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Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Diamante
Ezt a készletet a kristályszerkezete ihlette, rendkívüli sorozat, amely a megterített asztal csillaga lesz. Evőeszköz, amely azonos 
hullámhosszon van az Ön egyéni stílusával: modern, kreatív és kiváló minőségű. Az evőeszköz matt nyele különböző hajlású 
felületre van osztva, ami egy kristályra emlékeztet.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Anyagvastagság 6 mm (mérve az evővilla legvastagabb részén). Matt nyél! 
Mosogatógépben mosható! 10 év pótlási garanciával!

evőkanál evővilla evőkés
20.4 cm (H) 21.5 cm (H) mono. 13/0
30051101 30051102 22.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 30051100
csomag 54,00 € csomag 54,00 € db/csom. 12
4,50 € 4,50 € csomag 72,48 €

6,04 €

pizza-/steak kés kávéskanál süteményes villa
mono. 13/0 15 cm (H) 16 cm (H)
23.3 cm (H) 30051105 30051103
30051104 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 31,56 € csomag 39,48 €
csomag 83,04 € 2,63 € 3,29 €
6,92 €

Evővilla  
Diamante

darabért csak

4,

50

Exkluzív

KRISTÁLY DIZÁJN

 anyagvastagság: 6 mm

 VEGA saját dizájn: nálunk tervezett és csak nálunk kapható 

matt nyél

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

Eredeti minták  
kipróbálásra:

+36 70 886 5856

termékminta 
csomag 
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Evőeszköz készlet Leeds
Evőeszköz készlet vonzó domborművel és gyönyörű kontúrokkal.
Anyag: krómacél 18/0. Anyagvastagság 3.5 mm (mérve az evővilla legvastagabb részén)! VEGA 
saját dizájn – csak nálunk elérhető! Mosogatógépben mosható! 10 év pótlási garanciával!

VEGA 
Termékminta 

csomag

Evőeszköz készlet Stockholm
Ez a modern evőeszköz sorozat lenyűgözően vonzó, egyszerű 
és tiszta megjelenést kölcsönöz. A nyél kúpos alakjának 
köszönhetően az evőeszköz tökéletesen passzol a kézbe.
Anyag: krómacél 18/0! Anyagvastagság 2.5 mm (mérve 
az evővilla legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható!

anyagvastagság: 2.5 mm

evőkanál evővilla evőkés
20 cm (H) 20.4 cm (H) mono. 13/0
30051146 30051141 22.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 30051145
csomag 22,32 € csomag 22,32 € db/csom. 12
1,86 € 1,86 € csomag 28,92 €

2,41 €

evőkanál
20.3 cm (H)
10022139
db/csom. 12
csomag 19,68 €
1,64 €

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20.3 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10022140 22.5 cm (H) 22.7 cm (H)
db/csom. 12 10022141 10022143
csomag 19,20 € db/csom. 12 db/csom. 12
1,60 € csomag 26,28 € csomag 28,92 €

2,19 € 2,41 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14.7 cm (H) 11.1 cm (H) 15.1 cm (H)
10022142 10022144 10022145
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 11,76 € csomag 11,76 € csomag 14,40 €
0,98 € 0,98 € 1,20 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

18.5 cm (H) 18.5 cm (H) mono. 13/0
10022146 10022147 20.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10022148
csomag 19,68 € csomag 19,68 € db/csom. 12
1,64 € 1,64 € csomag 23,64 €

1,97 €

pizza-/steak kés kávéskanál süteményes villa
mono. 13/0 14.2 cm (H) 14.7 cm (H)
22.5 cm (H) 30051135 30051139
30051140 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 csomag 14,40 € csomag 17,04 €
csomag 30,24 € 1,20 € 1,42 €
2,52 €

Evővilla  
Leeds

darabért csak

1,

86

Evővilla  
Stockholm

darabért csak

1,

60

 anyagvastagság: 3.5 mm

 VEGA saját dizájn: nálunk tervezett 
és csak nálunk kapható

Porcelán készlet Liron o. 30
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Evőeszköz készlet London
A London egy modern és ugyanakkor elegáns evőeszköz 
készlet. Egyszerű keskeny dizájnban, mégis feltűnő és szép!
Anyag: krómacél 18/0! Anyagvastagság 3 mm (mérve az 
evővilla legvastagabb részén)! Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható!

VEGA 
Termékminta 

csomag

Evőeszköz készlet Fortuna
Időtlen, de mégis klasszikus evőeszköz készlet, nagyon 
kedvező áron.
Anyag: krómacél 18/0! Anyagvastagság 2,2 mm (mérve az 
evővilla legvastagabb részén)!  
Magasfényű polírozással!  
Mosogatógépben mosható!

anyagvastagság: 3 mmanyagvastagság: 2.2 mm

evővilla evőkés pizza-/steak kés
20.1 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10021366 21.2 cm (H) 21.9 cm (H)
db/csom. 12 10021367 10021048
csomag 21,84 € db/csom. 12 db/csom. 12
1,82 € csomag 26,28 € csomag 28,92 €

2,19 € 2,41 €

evőkanál
19.3 cm (H)
10025157
db/csom. 12
csomag 10,44 €
0,87 €

evővilla evőkés pizza-/steak kés
19.4 cm (H) mono. 13/0 mono. 13/0
10025158 20.8 cm (H) 21.1 cm (H)
db/csom. 12 10025155 10025156
csomag 10,44 € db/csom. 12 db/csom. 12
0,87 € csomag 15,72 € csomag 19,68 €

1,31 € 1,64 €

előételes/desszert 
kanál

előételes/desszert villa előételes/desszert kés

16.7 cm (H) 18.3 cm (H) mono. 13/0
10021097 10021067 19.5 cm (H)
db/csom. 12 db/csom. 12 10021068
csomag 22,32 € csomag 22,32 € db/csom. 12
1,86 € 1,86 € csomag 26,28 €

2,19 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
14.1 cm (H) 12.5 cm (H) 14.6 cm (H)
10021368 10021049 10021369
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 17,04 € csomag 13,08 € csomag 17,04 €
1,42 € 1,09 € 1,42 €

fagylaltos kanál jégkrém/long drink 
kanál

tojáskanál

13.3 cm (H) 18.7 cm (H) 12.8 cm (H)
10025163 10025166 10025164
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 7,80 € csomag 11,76 € csomag 7,80 €
0,65 € 0,98 € 0,65 €

kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
13.6 cm (H) 11.3 cm (H) 15.9 cm (H)
10025160 10025165 10025159
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 7,80 € csomag 6,48 € csomag 9,12 €
0,65 € 0,54 € 0,76 €

Evővilla  
Fortuna

darabért csak

0,

87

Evővilla  
London

darabért csak

1,

82

evőkanál
19.8 cm (H)
10021365
db/csom. 12
csomag 21,84 €
1,82 €
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VEGA 

év10
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Evőeszköz készlet Decaso
Legjobb bizonyítéka annak, hogy az árban elfogadható evőeszközök is jó benyomást 
hagyhatnak. Ilyen a Decaso készlet. Jellemző elem a nyél, és a villa íves profilja, melyeknek 
tartása nagyon kényelmes. A készlet minden fontos elemet tartalmaz, steak késtől kezdve a 
fagylaltos kiskanálig. Decaso elsőosztályú választás a tálalás kiegészítéséhez.
Anyag: krómacél 18/0! Anyagvastagság 3 mm (mérve az evővilla legvastagabb részén)! 
Magasfényű polírozással!  
Mosogatógépben mosható! 10 év pótlási garanciával!

anyagvastagság: 3 mm

evőkés pizza-/steak kés kávéskanál eszpresszó kanál süteményes villa
mono. 13/0 mono. 13/0 13.8 cm (H) 10.8 cm (H) 15.1 cm (H)
21.4 cm (H) 21.9 cm (H) 10006554 10006555 10006553
10006562 10006564 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 db/csom. 12 csomag 10,44 € csomag 10,44 € csomag 11,76 €
csomag 22,32 € csomag 26,28 € 0,87 € 0,87 € 0,98 €
1,86 € 2,19 €

előételes/desszert villa
17.2 cm (H)
30025053
db/csom. 12
csomag 14,40 €
1,20 €

fagylaltos kanál jégkrém/long drink 
kanál

szervírozó villa tálaló kanál

13.4 cm (H) 20 cm (H) 25 cm (H) 25 cm (H)
10006558 10006559 30045796 30045797
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 1 db/csom. 1
csomag 11,76 € csomag 13,08 € 4,50 € 4,50 €
0,98 € 1,09 €

Evővilla  
Decaso

darabért csak

1,

20

evőkanál evővilla
19.3 cm (H) 19.3 cm (H)
10006565 10006563
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 14,40 € csomag 14,40 €
1,20 € 1,20 €

előételes/desszert 
kanál
17.5 cm (H)
30024884
db/csom. 12
csomag 14,40 €
1,20 €

előételes/desszert kés
mono. 13/0
19.2 cm (H)
30024885
db/csom. 12
csomag 19,68 €
1,64 €

halvilla halkés mini villa
18.5 cm (H) 20.5 cm (H) 12.2 cm (H)
10029337 10029338 30024886
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 14,40 € csomag 14,40 € csomag 7,80 €
1,20 € 1,20 € 0,65 €

mini kés
mono. 13/0
13.5 cm (H)
30024879
db/csom. 12
csomag 10,44 €
0,87 €

vajkés
mono. 13/0
17.3 cm (H)
30045802
db/csom. 12
csomag 19,68 €
1,64 €

tojáskanál
12 cm (H)
30045801
db/csom. 12
csomag 10,44 €
0,87 €
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VEGA
Steak evőeszköz szett Chippendale  
12 részes
A 6 személyes szett 6 steak villából (hossza 20,5 cm) és 6 
steak késből (hossza 22,2 cm) áll.  
Örök klasszikus jól ismert alakban.
A steak kés (monoblock 13/0) fogazott élű.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10.  
Magasfényű polírozással! Mosogatógépben mosható!

VEGA
Steak evőeszköz szett Brilio 12 részes
A 6 személyes szett 6 steak villából (hossza 21,3 cm) és 6 
steak késből (hossza 23,9 cm) áll.
Klasszikus sziluettje és a gyémánt mintázata lenyűgözi 
minden használóját.
A steak kés (monoblock 13/0) fogazott élű.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10.  
Magasfényű polírozással! Mosogatógépben mosható!

Pulsiva
Evőeszköz készlet Gutshof
Rozsdamentes 18/0 króm acél (menü és steak kés mono. 
13/0).
Kovácsolt, polírozott evőeszköz fekete műanyag nyéllel és 
szegecseléssel.  
Anyagvastagság 5.5 mm (mérve az evővilla legvastagabb 
részén). Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pizza/Steak evőeszköz Brasilia
Kiváló minőségű pizza és steak evőeszközök.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10. VEGA saját 
dizájn - csak nálunk kapható!  
Mosogatógépben mosható!  
10 év pótlási garanciával!

evőkanál evővilla
19.3 cm (H) 19.8 cm (H)
20040051 20040052
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 19,68 € csomag 19,68 €
1,64 € 1,64 €

evőkés pizza-/steak kés kávéskanál süteményes villa
mono. 13/0 mono. 13/0 15 cm (H) 15.2 cm (H)
21.3 cm (H) 21.3 cm (H) 20040055 20040056
20040053 20040054 db/csom. 12 db/csom. 12
db/csom. 12 db/csom. 12 csomag 17,04 € csomag 15,72 €
csomag 22,32 € csomag 23,64 € 1,42 € 1,31 €
1,86 € 1,97 €

pizza-/steak villa pizza-/steak kés
20.6 cm (H) mono. 13/0
30045832 22.5 cm (H)
db/csom. 12 30045833
csomag 27,60 € db/csom. 12
2,30 € csomag 40,80 €

3,40 €

év10
elérhetőség

Pizza-/steak villa  
Brasilia

darabért csak

2,

30

Steak evőeszköz 
szett  
Brilio

szett csak

74,

79

Steak evőeszköz 
szett  

Chippendale
szett csak

42,

89

Evővilla  
Gutshof

darabért csak

1,

64

evőeszköz szett 12 részes
30106759
42,89 €

evőeszköz szett 12 részes
30106761
74,79 €

 VEGA saját dizájn:  
nálunk tervezett és csak 
nálunk kapható 
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VEGA
Pizza-/Steak evőeszköz készlet Picanha
A híres TRAMONTINA minőséges steak és pizza evőeszköz készlet mindenkit meggyőz: 
markolatba ágyazott nyél, ellenállóra tervezve: kemény penge, a nyél polywoodból készült - 
több rétegű fenyőfából, gyantával impregnált és préselt, formázott, fényezett, rozsdamentes 
szegecsek. A polywood magas stabilitással rendelkezik, ellenálló és mosogatógépben mosható. 
Több éves használat után is újnak néznek ki.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10!  
Mosogatógépben mosható!

Pizza-/steak villa  
Picanha

darabért csak

2,

41

pizza-/steak villa
19.5 cm (H)

világosbarna barna
30003288 10006291
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 28,92 € csomag 28,92 €
2,41 € 2,41 €

jumbo steak kés átmenő pengével
mono. 13/0
24 cm (H)

világosbarna barna
30003292 10006301
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 69,24 € csomag 69,24 €
11,54 € 11,54 €

jumbo steak villa
22 cm (H)

világosbarna barna
30003289 10006295
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,06 € csomag 21,06 €
3,51 € 3,51 €

jumbo steak kés
mono. 13/0
25 cm (H)

világosbarna barna
30003293 10006298
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 90,96 € csomag 90,96 €
7,58 € 7,58 €

pizza-/steak kés
mono. 13/0
21.5 cm (H)

világosbarna barna
30003290 10006294
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 27,60 € csomag 27,60 €
2,30 € 2,30 €

pizza kés
mono. 13/0
21 cm (H)

világosbarna barna
30003295 30003294
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 55,32 € csomag 55,32 €
4,61 € 4,61 €

pizza-/steak kés
mono. 13/0
23.5 cm (H)

világosbarna barna
30003291 10006296
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 55,32 € csomag 55,32 €
4,61 € 4,61 €

laguiole kés átmenő pengével
mono. 13/0
22.5 cm (H)

világosbarna barna
30003298 30003297
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 69,24 € csomag 69,24 €
11,54 € 11,54 €

ROBUSZTUS
& tartós 

Tálca Remi o. 64
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Fehérboros pohár  
Melissa

darabonként

582
Karaff Maja o. 131

kristályüveg

intenzív hang

mércével vagy az nélkül

VEGA
Kristályüveg készlet Melissa
Valami különleges: Kristályüveg készletünket sommelierekkel fejlesztettük ki. A magas kehelynek köszönhetően a bor illata optimálisan terjed. A poharak szára a különleges minőségért felel. A 
lapos talp biztosítja a stabilitást és a mosogatógépben történő gyorsabb száradást. A vörösboros poharak széles kelyhe biztosítja az aromák optimális terjedését, és a pohár keskeny pereme pedig a 
koncentrálódását. A poharak robusztusak és stabilak, hosszú távon átlátszóak és tökéletes hangzásúak.
Anyag: kristályüveg. Mércével vagy az nélkül! Mosogatógépben mosható! 5 év pótlási garanciával!

fehérboros pohár mérce nélkül vörösboros pohár mérce nélkül pezsgős pohár mérce nélkül
5.2x21.8 cm (ØxMA) 5.6x23.1 cm (ØxMA) 6.2x22.3 cm (ØxMA) 6.5x23.4 cm (ØxMA) 4.6x23 cm (ØxMA)
8.2 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 10.4 cm (Ø max.) 11 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
300 ml 400 ml 450 ml 550 ml 210 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30046219 30046220 30046218 30046222 30046216
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 34,92 € csomag 36,24 € csomag 39,54 € csomag 38,22 € csomag 33,60 €
5,82 € 6,04 € 6,59 € 6,37 € 5,60 €

fehérboros pohár mércével vörösboros pohár mércével pezsgős pohár mércével
5.2x21.8 cm (ØxMA) 5.6x23.1 cm (ØxMA) 6.2x22.3 cm (ØxMA) 6.5x23.4 cm (ØxMA) 4.6x23 cm (ØxMA)
8.2 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 10.4 cm (Ø max.) 11 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
300 ml 400 ml 450 ml 550 ml 210 ml
0.1 l mérce 0.2 l mérce 0.2 l mérce 0.2 l mérce 0.1 l mérce
30046225 30046224 30046223 30046221 30046217
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 36,90 € csomag 40,20 € csomag 38,88 € csomag 34,26 €
5,93 € 6,15 € 6,70 € 6,48 € 5,71 €

év5
elérhetőség
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Fehérboros pohár  
Mina

darabért csak

5,

16

kristályüveg

trendi vintage megjelenés

különösen stabil

VEGA
Kristályüveg készlet Mina
Trendi pohár készlet kristályüvegből, kívülről attraktív mintázattal. Robusztus és kiváló minőség 
a hosszú élettartamért.
Anyag: kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

univerzális pohár longdrink pohár fehérboros pohár vörösboros pohár pezsgős pohár
8.6x9.2 cm (ØxMA) 7.5x14.8 cm (ØxMA) 8.1x20 cm (ØxMA) 8.9x20.7 cm (ØxMA) 7x23.5 cm (ØxMA)
8.6 cm (Ø max.) 7.5 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.)
360 ml 440 ml 230 ml 300 ml 210 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30044418 30044423 30044442 30044443 30044412
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 25,02 € csomag 28,98 € csomag 30,96 € csomag 35,58 € csomag 30,96 €
4,17 € 4,83 € 5,16 € 5,93 € 5,16 €

A kristályüveg különbözik a hagyományos üvegektől, különösen nagy átlátszóságával, ragyogásával, vékony anyagvastagságával és könnyű 
súlyával. Az üvegben a fénysugarak ezerszeresen megtörnek, így a kristályüveg gyönyörűen csillog és ragyog. A vonzó megjelenésükkel és 
finom peremükkel a kristálypoharak különösen degusztációkhoz alkalmasak.

Kristályüveg
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Fehérboros pohár  
Society

darabonként

417

Fehérboros pohár  
Vinzenza

darabért csak

373

kristályüveg

finom perem

intenzív hang

kristályüveg

finom perem

intenzív hang

VEGA
Kristályüveg készlet Society
A poharak is okozhatnak meglepetést! A kristályüveg készlet Society meggyőzi Önt a fehér 
és vörösboros poharaival illetve pezsgős poharaival, melyeknél a látványos geometriai alak a 
lenyűgöző. Stabil pohár lágy széllel és intenzív csengéssel, magas polírozással, átlátszósággal a 
magas gasztronómiai igényeknek megfelelve.
Anyag: kristályüveg. Magas fényesség és átlátszóság! Intenzív hang! Finom perem! Magas 
ellenálló képesség! Mosogatógépben mosható!  
5 év pótlási garanciával!

VEGA
Kristályüveg készlet Vinzenza
A Vinzenza kristálypohár készlet lenyűgözi Önt a boros poharak kónuszos alakjával. Három 
különböző méret teljesen elegendő a borok illatának kibontakoztatásához. A Vinzenza 
kristálypohár készlettel az asztala különösen stílusosan fog kinézni.
Anyag: kristályüveg. Finom perem! Intenzív hang! Magas fényesség és átlátszóság! Magas 
ellenálló képesség! Mosogatógépben mosható!  
5 év pótlási garanciával!

fehérboros pohár fehérboros pohár vörösboros 
pohár

pezsgős pohár

5.1x20.4 cm (ØxMA) 5.8x21.7 cm (ØxMA) 6.7x23 cm (ØxMA) 4.3x24.2 cm (ØxMA)
8 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 10 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.)
270 ml 380 ml 500 ml 220 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10029615 10029616 10029617 10029614
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 25,02 € csomag 26,34 € csomag 27,66 € csomag 25,02 €
4,17 € 4,39 € 4,61 € 4,17 €

fehérboros pohár rosé boros pohár vörösboros 
pohár

pezsgős pohár

6x22 cm (ØxMA) 6.3x22.5 cm (ØxMA) 6.7x22 cm (ØxMA) 4.6x22.5 cm (ØxMA)
8.1 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 10.3 cm (Ø max.) 5.6 cm (Ø max.)
365 ml 490 ml 545 ml 200 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10039816 10039815 10039814 10039817
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 22,38 € csomag 23,70 € csomag 25,02 € csomag 21,72 €
3,73 € 3,95 € 4,17 € 3,62 €

év5
elérhetőség

év5
elérhetőség
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Fehérboros pohár  
Lotta

darabonként

483

kristályüveg

mércével vagy az nélkül

finom perem

VEGA
Kristályüveg készlet Lotta
A divatos és szokatlan szögletes alakkal a poharak minden bizonnyal lenyűgözik vendégeit. A 
könnyű poharak vékony talppal nem csak a szép hangzásukkal okoznak meglepetést, hanem a 
nagy átlátszóságukkal és a különösen finom minőségükkel is.
Anyag: kristályüveg. Finom perem! Magas fényesség és átlátszóság! Intenzív hang! 
Mosogatógépben mosható! 5 év pótlási garanciával!

év5
elérhetőség

A kristályüveg különbözik a hagyományos 
üvegektől, különösen nagy átlátszóságá-
val, ragyogásával, vékony anyagvastag-
ságával és könnyű súlyával. Az üvegben a 
fénysugarak ezerszeresen megtörnek, így 
a kristályüveg gyönyörűen csillog és ra-
gyog. A vonzó megjelenésükkel és finom 
peremükkel a kristálypoharak különösen 
degusztációkhoz alkalmasak.

Kristályüveg

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

fehérboros pohár  
mérce nélkül

rosé boros pohár  
mérce nélkül

vörösboros pohár  
mérce nélkül

pezsgős pohár  
mérce nélkül

5.6x22 cm (ØxMA) 6x23 cm (ØxMA) 6.8x24 cm (ØxMA) 4.8x25 cm (ØxMA)
7.8 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.)
420 ml 510 ml 670 ml 340 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30026401 30026409 30026415 30026412
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 28,98 € csomag 31,62 € csomag 32,94 € csomag 28,32 €
4,83 € 5,27 € 5,49 € 4,72 €

fehérboros pohár  
mércével

rosé boros pohár  
mércével

vörösboros pohár  
mércével

pezsgős pohár  
mércével

5.6x22 cm (ØxMA) 6x23 cm (ØxMA) 6.8x24 cm (ØxMA) 4.8x25 cm (ØxMA)
7.8 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.)
420 ml 510 ml 670 ml 340 ml
0.1 l mérce 0.2 l mérce 0.2 l mérce 0.1 l mérce
30046132 30046133 30046136 30046135
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 29,64 € csomag 32,28 € csomag 33,60 € csomag 28,98 €
4,94 € 5,38 € 5,60 € 4,83 €
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Fehérboros pohár  
Chateau

darabonként

351kristályüveg

különösen stabil

magas fényesség

VEGA
Kristályüveg készlet Chateau
A poharak egy darabból készültek, robusztusak és ideálisak a mindennapos használatra. Nagyon jó döntés!
Anyag: kristályüveg. Mércével vagy az nélkül! Széles kínálat! Magas ellenálló képesség! Mosogatógépben mosható!  
5 év pótlási garanciával!

univerzális pohár 
mérce nélkül

fehérboros pohár 
mérce nélkül

fehérboros pohár 
mérce nélkül

vörösboros pohár 
mérce nélkül

vörösboros pohár 
mérce nélkül

pezsgős pohár 
mérce nélkül

pezsgős pohár 
mérce nélkül

grappás pohár 
mérce nélkül

6.5x16 cm (ØxMA) 5.8x19.7 cm (ØxMA) 5.9x20.6 cm (ØxMA) 6.6x22.5 cm (ØxMA) 7.2x22.5 cm (ØxMA) 4.3x21.9 cm (ØxMA) 4.8x21.6 cm (ØxMA) 4.1x17.4 cm (ØxMA)
8.5 cm (Ø max.) 7.2 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 5.4 cm (Ø max.) 6 cm (Ø max.) 5.5 cm (Ø max.)
450 ml 300 ml 370 ml 450 ml 650 ml 180 ml 250 ml 100 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10039537 10039009 10039008 10039007 10039006 10039018 10039019 10039614
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 20,40 € csomag 21,06 € csomag 21,72 € csomag 23,70 € csomag 24,36 € csomag 20,40 € csomag 21,06 € csomag 21,72 €
3,40 € 3,51 € 3,62 € 3,95 € 4,06 € 3,40 € 3,51 € 3,62 €

univerzális pohár 
mércével

fehérboros pohár 
mércével

fehérboros pohár 
mércével

vörösboros pohár 
mércével

vörösboros pohár 
mércével

pezsgős pohár 
mércével

pezsgős pohár 
mércével

0.3 l mérce 0.1 l mérce 0.2 l mérce 0.2 l mérce 0.2 l mérce 0.1 l mérce 0.1 l mérce
10039635 10039626 10039628 10039633 10039627 10039632 10039636
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 22,38 € csomag 23,04 € csomag 25,02 € csomag 25,68 € csomag 21,72 € csomag 22,38 €
3,62 € 3,73 € 3,84 € 4,17 € 4,28 € 3,62 € 3,73 €

év5
elérhetőség
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Fehérboros pohár  
Medina

darabonként

351

kristályüveg

finom perem

intenzív hang

VEGA
Kristályüveg készlet Medina
Szeretne olyan pohár készletet, amely minimális pohár mennyiséggel garantálja a bor optimális ízét? Szeretne kristálypohár készletet lágy peremmel, hősokknak ellenállót, mely alkalmas 
mosogatógépbe? Megtalálta: a Medina készlet megfelel az elvárásainak!
Anyag: kristályüveg. Magas fényesség! Lágy perem! Intenzív hang! Mosogatógépben mosható!  
5 év pótlási garanciával!

fehérboros pohár  
mérce nélkül

rosé boros pohár  
mérce nélkül

vörösboros pohár  
mérce nélkül

pezsgős pohár  
mérce nélkül

5.3x20.6 cm (ØxMA) 5.8x21.8 cm (ØxMA) 6.4x23.2 cm (ØxMA) 4.2x24.1 cm (ØxMA)
7.3 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 5.2 cm (Ø max.)
260 ml 360 ml 480 ml 180 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10039684 10039683 10039682 10039681
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,06 € csomag 22,38 € csomag 23,70 € csomag 21,06 €
3,51 € 3,73 € 3,95 € 3,51 €

fehérboros pohár 
mércével

rosé boros pohár 
mércével

vörösboros pohár 
mércével

pezsgős pohár 
mércével

0.1 l mérce 0.2 l mérce 0.2 l mérce 0.1 l mérce
10039690 10039689 10039688 10039687
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 23,04 € csomag 24,36 € csomag 21,72 €
3,62 € 3,84 € 4,06 € 3,62 €

év5
elérhetőség

A feltüntetett tartalom mindig a pohár 
maximális értékére vonatkozik (a felső 
szélig).

Tartalom

Adjon poharainak egyedi jellegzetességet 
és kínáljon a vendégeinek valami extrát! 

Megszemélyesítés

www.gasztro-palazzo.hu

Szívesen segítünk:

az Ön által kért motívummal
az Ön által kért felirattal
az Ön által kért színnel
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Újdonság
Fehérboros pohár  

Victoria
darabért csak

406

finom perem

magas fényesség

intenzív hang

VEGA
Kristályüveg készlet Victoria
Kifinomult alakjával és lágy peremével ez a készlet a legmagasabb élményt ígéri minden 
borbarátnak. A kehely lapos aljának és a kivételes alakjának köszönhetően maximális teret 
biztosít a bor aromáinak kibontakozásához. A poharaknak különösen vékony szára van, ami 
kiemeli ennek a különleges kristályüveg készletnek az eleganciáját.  
Mosogatógépben mosható! 5 év pótlási garanciával!

fehérboros pohár rosé boros pohár vörösboros pohár pezsgős pohár
6.5x23 cm (ØxMA) 7x24 cm (ØxMA) 7.5x25 cm (ØxMA) 4.5x26.5 cm (ØxMA)
9 cm (Ø max.) 10 cm (Ø max.) 10.5 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
360 ml 460 ml 560 ml 210 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30109750 30109754 30109753 30109752
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 24,36 € csomag 25,68 € csomag 27,00 € csomag 24,36 €
4,06 € 4,28 € 4,50 € 4,06 €

év5
elérhetőség
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Fehérboros pohár  
Diara

darabért csak

3,

62

Fehérboros pohár  
Nostalgie

darabért csak

1,

42

strukturált dizájn

különösen robusztus
strukturált dizájn

VEGA
Pohárkészlet Diara
Nosztalgikus alakú poharak csiszolt kinézettel. Tökéletes az aktuális vintage trendhez. Vonzó 
mintázattal a külső oldalán. Sokoldalúan használható.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pohárkészlet Nostalgie
Nem csak a csiszolt külsejével lepi meg, de a vonzó árával is. Tökéletesen illik a vintage 
stílushoz.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható! 5 év pótlási garanciával!

fehérboros pohár vörösboros pohár martinis pohár
8.2x17.6 cm (ØxMA) 8.9x18.5 cm (ØxMA) 11.7x15 cm (ØxMA)
8.2 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 11.7 cm (Ø max.)
245 ml 300 ml 230 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30026399 30026392 30026397
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 23,70 € csomag 23,04 €
3,62 € 3,95 € 3,84 €

fehérboros pohár fehérboros pohár pezsgős pohár
7.3x14.3 cm (ØxMA) 8x15.5 cm (ØxMA) 5.9x15.4 cm (ØxMA)
7.3 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 5.9 cm (Ø max.)
180 ml 240 ml 120 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10039476 10039477 10039475
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 8,52 € csomag 8,52 € csomag 8,52 €
1,42 € 1,42 € 1,42 €

év5
elérhetőség
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mércével vagy az nélkül

különösen robusztus

KLASSZIKUS
és elegáns

Fehérboros pohár  
Impulse

darabonként

219

Pohárkészlet Impulse

SELLER
Best
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év5
elérhetőség

univerzális pohár  
mérce nélkül

aperitif pohár  
mérce nélkül

fehérboros pohár  
mérce nélkül

rosé boros pohár  
mérce nélkül

vörösboros pohár  
mérce nélkül

pezsgős pohár  
mérce nélkül

6.7x9.9 cm (ØxMA) 5x18.9 cm (ØxMA) 5.4x19.8 cm (ØxMA) 6x20.5 cm (ØxMA) 6.7x22 cm (ØxMA) 4.6x21.4 cm (ØxMA)
8.5 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.) 8.2 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 5.8 cm (Ø max.)
330 ml 260 ml 330 ml 410 ml 540 ml 220 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10039655 10039427 10039428 10039429 10039430 10039426
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 11,82 € csomag 12,48 € csomag 13,14 € csomag 13,80 € csomag 14,46 € csomag 13,14 €
1,97 € 2,08 € 2,19 € 2,30 € 2,41 € 2,19 €

univerzális pohár  
mércével

aperitif pohár  
mércével

fehérboros pohár  
mércével

rosé boros pohár  
mércével

vörösboros pohár  
mércével

pezsgős pohár  
mércével

6.7x9.9 cm (ØxMA) 5x18.9 cm (ØxMA) 5.4x19.8 cm (ØxMA) 6x20.5 cm (ØxMA) 6.7x22 cm (ØxMA) 4.6x21.4 cm (ØxMA)
8.5 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.) 8.2 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 5.8 cm (Ø max.)
330 ml 260 ml 330 ml 410 ml 540 ml 220 ml
0.2 l mérce 0.1 l mérce 0.2 l mérce 0.2 l mérce 0.25 l mérce 0.1 l mérce
10039656 10039622 10039623 10039624 10039625 10039621
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 12,48 € csomag 13,14 € csomag 13,80 € csomag 14,46 € csomag 15,12 € csomag 13,80 €
2,08 € 2,19 € 2,30 € 2,41 € 2,52 € 2,30 €

VEGA
Pohárkészlet Impulse
Minőséges és robusztus pohárkészlet teljes kínálata kedvező áron. A klasszikus alakjának köszönhetően eleganciát varázsol asztalára.
Anyag: üveg. Klasszikus alak! Mércével vagy az nélkül! 
Mosogatógépben mosható! 5 év pótlási garanciával!
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nudeglass.com

Mobil +36 70 886 5856

Újdonság Újdonság ÚjdonságÚjdonság

VEGA
Dekantáló Prato
Az üveg alakjának köszönhetően a bor illata tökéletesen 
kibontakozhat. A fújt üveg és a tökéletes minőség biztosítják, 
hogy minden asztalon felkeltik a figyelmet.
 Anyag: fújt kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Karaff Forum
Értékes karaff nem mindennapi alakban.
 Anyag: fújt kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Whiskys karaff és whiskys pohár Mirell
Kiváló minőségű whiskys karaff és whiskys pohár modern 
dizájnban. Anyag: üveg

21.5x22 cm (ØxMA)
21.5 cm (Ø max.)
1000 ml
mérce nélkül
10039779
db/csom. 1
15,94 €

9x30 cm (ØxMA)
15.2 cm (Ø max.)
1500 ml
mérce nélkül
10039880
db/csom. 1
25,29 €

 kristályüveg

 fújt

 kristályüveg

 fújt

PARTNER 
MÁRKA

Nude
Dekantáló Chablis 
Stílusos dekantáló, kézzel készített a legfinomabb 
kristályüvegből. Karaffnak is tökéletes. Ezzel 
a dekantálóval minden borkóstolás különleges 
élménnyé válik. Anyag: kristályüveg

Nude
Dekantáló O2 
Ezzel a kiváló minőségű dekantálóval stílusosan 
és elegánsan mutathatja be borait. Kézzel, 
kristályüvegből készültek, tökéletesen kihozzák az 
arómák teljes skáláját. Anyag: kristályüveg.

whiskys pohár
8.5x9.6 cm (ØxMA)
8.5 cm (Ø max.)
380 ml
30107255
db/csom. 6
csomag 32,94 €
5,49 €

whiskys karaff
9x9x20.7 cm (HxSZxMA)
0.78 l
30107252
db/csom. 1
15,94 €

Nude
Whiskys karaff és whiskys pohár Arch 
Különlegesen minőséges, kézzel készített whiskys karaff a legfinomabb 
kristályüvegből. A stílusos whisky fogyasztásáért. A hozzáillő Arch whiskys poharak 
segítségével tökéletesítheti az ízélményeket. Anyag: kristályüveg.

Kristályüveg egyszerű dizájnban
Zavaros világban élünk. A NUDE hisz abban, hogy a dolgok 
másként is lehetnek; a válasz az egyszerűség. Az egyszerű-
ség szép, átlátszó és praktikus. Az egyszerűség kényelmes, 
megbízható, professzionális. A kevesebb több és a dizájn ak-
kor működik a legjobban, ha a funkcionalitással találkozik.

Újdonság

10.8x32.7 cm (ØxMA)
10.8 cm (Ø max.)
1000 ml
mérce nélkül
30107231
db/csom. 1
37,39 €

15.6x24 cm (ØxMA)
15.6 cm  (Ø max.)
1750 ml
mérce nélkül
30107238
db/csom. 1
38,49 €

whiskys pohár
8x9 cm (ØxMA)
8 cm (Ø max.)
300 ml
30107233
db/csom. 2
csomag 29,68 €
14,84 €

whiskys karaff
13x19.5 cm (ØxMA)
13 cm (Ø max.)
1000 ml
30107232
db/csom. 1
56,09 €
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A TECHNOLOGYŞİŞECAM

L I V E  B E A U T I F U L

www.gasztro-palazzo.hu

Újdonság

Újdonság

 Ü
V

E
G

Fehérboros pohár  
Noa

darabért csak

3,

18

univerzális pohár 
V-Block

fehérboros pohár 
V-Block

vörösboros pohár 
V-Block

pezsgős pohár 
V-Block

6.8x10.9 cm (ØxMA) 5x21.7 cm (ØxMA) 5.7x21.7 cm (ØxMA) 4.4x22.6 cm (ØxMA)
8.9 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 9.1 cm (Ø max.) 5.9 cm (Ø max.)
425 ml 350 ml 490 ml 195 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30107601 30107608 30107606 30107607
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 19,08 € csomag 20,40 € csomag 19,08 €
2,96 € 3,18 € 3,40 € 3,18 €

Pasabahce
Pohárkészlet Noa V-Block
Poharak V-Block bevonattal a biztonság érzetért. A V-Block bevonat összetétele biztosítja, 
hogy a poháron lévő vírusok, gombák és baktériumok ártalmatlanná váljanak. A Covid-19 vírus 
elleni hatékonyságot több mint 94%-kal tesztelték. Ez a bevonat tartós a mosogatógépben való 
gyakori mosás ellenére is.

Dekantáló  
Arianna

darabért csak

4399

VEGA
Dekantáló Arianna
Kézzel készített kristályüveg dekantálónk teljes mértékben kihozza borának ízeit.

15x33.1 cm (ØxMA)
15 cm (Ø max.)
750 ml
mérce nélkül
30107244
db/csom. 1
43,99 €

különösen stabil

különösen robusztus

A Covid-19 idején a gasztronómiában rendkívül fontos a higiénia. 
Ezért készültünk valami igazán különlegessel az Önök számára:
Üveg V-Block technológiával. Az antimikrobiális bevonat biztosít-
ja a vírusok, gombák és baktériumok szaporodásának leállítását. 
A hatékonyságot több mint 94%-kal tesztelték.
Hogy vendégeit egyszerűen tájékoztatni tudja erről a technológi-
áról, kikérésre információs anyag áll rendelkezésére.

Biztonság vendégei számára
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Karaff  
Elba

darabonként

714

Karaff  
Tarik

darabonként

9,

34

Karaff  
Misura

darabonként

175

Karaff  
Limera

darabonként

186

Karaff  
Jarra

darabért csak

2419

6.4x13.2 cm (ØxMA) 8x17.4 cm (ØxMA) 8.9x19.8 cm (ØxMA)
10 cm (Ø max.) 12.8 cm (Ø max.) 14.3 cm (Ø max.)
570 ml 1240 ml 1700 ml
0.5 l mérce 1 l mérce 1.5 l mérce
10039951 10039952 10039953
db/csom. 6 db/csom. 1 db/csom. 1
csomag 42,84 € 10,77 € 13,74 €
7,14 €

7.9x15 cm (ØxMA) 9x20 cm (ØxMA) 10x25.5 cm (ØxMA)
9.3 cm (Ø max.) 10.7 cm (Ø max.) 11.5 cm (Ø max.)
680 ml 1300 ml 2050 ml
0.5 l mérce 1 l mérce 1.5 l mérce
10029685 10029686 10029684
db/csom. 6 db/csom. 1 db/csom. 1
csomag 56,04 € 12,64 € 14,07 €
9,34 €

6.9x19 cm (ØxMA) 8.4x23.5 cm (ØxMA) 10.9x26 cm (ØxMA)
6.9 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 10.9 cm (Ø max.)
300 ml 600 ml 1200 ml
0.25 l mérce 0.5 l mérce 1 l mérce
20060904 20060905 20060906
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6
csomag 21,00 € csomag 27,60 € csomag 19,08 €
1,75 € 2,30 € 3,18 €

5.5x13 cm (ØxMA) 5.9x16.5 cm (ØxMA) 7.6x21 cm (ØxMA)
7.7 cm (Ø max.) 9.4 cm (Ø max.) 11.1 cm (Ø max.)
310 ml 590 ml 1160 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10039421 10039316 10039317
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6
csomag 22,32 € csomag 26,28 € csomag 17,76 €
1,86 € 2,19 € 2,96 €

VEGA
Karaff Elba
Kancsók mércével, alkalmasak minden fajta italhoz. Tökéletesek büfében való használathoz is.
Anyag: fújt kristályüveg! Mércével!  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Karaff Limera
Ideális italok felszolgálására.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Karaff Jarra
Hőálló üvegből, fedővel az italok könnyebb öntése érdekében. A fedő műanyag és rozsdamentes 
acél kombinációja.
Anyag: boroszilikát üveg. Hőálló! Mosogatógépben mosható!

VEGA
Karaff Tarik
Fújt üveg kancsók kellemes méretű füllel 
a tartáshoz. Alkalmasak büfében való 
használathoz is.
Anyag: fújt kristályüveg! Mércével!  
Mosogatógépben mosható!

PULSIVA
Karaff Misura mércével
Stabil üveg karaffok. Mércével. Mosogatógépben mosható.

kristályüveg

mércével

fújt

kristályüveg

mércével

fújt

boroszilikát üveg

8.5x30 cm (ØxMA)
10 cm (Ø max.)
1350 ml
mérce nélkül
10030133
db/csom. 1
24,19 €
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Karaff  
Maja

darabonként

1022

Karaff  
Hannah

darabonként

3,

62

Karaff  
Ypsila

darabonként

186

VEGA
Karaff Maja
Magas átlátszóság és ragyogó fény. Ferde széllel a 
könnyű öntéshez.
Anyag: fújt kristályüveg! Hand made! Mércével vagy 
az nélkül! Mosogatógépben mosható!

VEGA
Karaff Hannah
Alkalmas minden fajta italra. Ergonomikus alak az egyszerű öntéshez. Elérhető mércével vagy 
mérce nélkül. Parafadugóval együtt, mely rovar és por elleni védelmet nyújt.
Anyag: üveg. Mércével vagy az nélkül!  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Karaff Ypsila
Sokoldalúan használható 
tálalásnál vagy büfében. 
Elérhető különböző 
nagyságokban.  
Mércével vagy az nélkül.
Anyag: üveg.  
Mosogatógépben mosható!

kristályüveg

fújt

karaff mérce nélkül
3.5x16.2 cm (ØxMA) 3.5x24.2 cm (ØxMA) 4.8x29.8 cm (ØxMA)
6.1 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
260 ml 550 ml 1100 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30044541 30044542 30044540
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 40,88 € csomag 46,16 € csomag 55,84 €
10,22 € 11,54 € 13,96 €

karaff mércével
0.2 l mérce 0.25 l mérce 0.5 l mérce 1 l mérce
30044545 30044992 30044543 30044544
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 41,76 € csomag 41,76 € csomag 47,04 € csomag 56,72 €
10,44 € 10,44 € 11,76 € 14,18 €

karaff mérce nélkül
5.2x17.3 cm (ØxMA) 6.4x20.3 cm (ØxMA) 7.8x24.8 cm (ØxMA)
6.2 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.)
360 ml 730 ml 1290 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30025986 30025977 30025990
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 18,42 € csomag 22,38 € csomag 32,28 €
3,07 € 3,73 € 5,38 €

karaff mércével
0.2 l mérce 0.25 l mérce 0.5 l mérce 1 l mérce
30025968 30025973 30025988 30025993
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 19,74 € csomag 19,74 € csomag 23,70 € csomag 33,60 €
3,29 € 3,29 € 3,95 € 5,60 €

karaff mérce nélkül
5.2x12.5 cm (ØxMA)
5.8 cm (Ø max.)
200 ml
mérce nélkül
30025975
db/csom. 6
csomag 11,16 €
1,86 €

karaff mérce nélkül
5.2x17 cm (ØxMA) 6x24.1 cm (ØxMA) 7.6x25.2 cm (ØxMA)
7 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 9.7 cm (Ø max.)
350 ml 710 ml 1100 ml
mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
30025989 30025966 30025976
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 25,02 € csomag 34,92 €
3,62 € 4,17 € 5,82 €

karaff mércével
0.2 l mérce 0.5 l mérce 1 l mérce
30025994 30025972 30025987
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,04 € csomag 26,34 € csomag 36,24 €
3,84 € 4,39 € 6,04 €
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Italadagoló  
Modesto

darabonként

3189

Mini pohár  
Siny

darabonként

186

Botelio dózisok o. 68 Szívószál Paja o. 151

VEGA
Italadagoló Modesto állvánnyal
Ideális házi készítésű üdítőitalok, például limonádé vagy jeges tea felszolgálására. 
Rozsdamentes acélcsappal a kényelmes adagolásért. Tartalma kb. 7 l, a tartály hátoldalán 
vízszint jelzővel, Vintage dombornyomás és írható címkével. Széles fedél nyílás a gyors és 
egyszerű feltöltéshez. A fedő egyaránt rovarvédelmet is nyújt. A tökéletes kiegészítő a Sierra 
csepegtető tálcával és ráccsal.
Anyag: üveg. Állvány: poracél. Tálca: rozsdamentes acél 18/10.

Bormioli Rocco
Üveg készlet Siny
Trendi és sokoldalúan használható poharak vintage stílusban. Stílusos vázaként, karaffként, 
gyertyatartóként használható vagy koktélok tálalásához, smoothiehoz, kis desszertekhez, stb. 
Illenek a modern és a hagyományos környezetbe is.
Üveg: mosogatógépben mosható! Mikrohullámú sütőben használható 70 °C-ig! Nem alkalmas 
befőzésre! 
Fedő: alumínium. Mosogatógépben nem mosható! Fedő lyukkal: rozsdamentes acél. 
Mosogatógépben mosható!

italadagoló állvánnyal
21x44x18 cm (SZxMAxMÉ) 17x38.4x34 cm (SZxMAxMÉ)
7 l 8 l
30030672 30099974
db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 37,39 €

csepegtető tálca
30x15x2.5 cm (HxSZxMA)
30025850
db/csom. 1
29,69 €

mini pohár fedővel pohár 
fedővel

füles bögre  
fedővel

5.2x8.3 cm (ØxMA) 6.7x9.3 cm (ØxMA) 6.7x13.6 cm (ØxMA) 6.6x13.6 cm (ØxMA)
7 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.) 7.8 cm (Ø max.)
200 ml 330 ml 500 ml 480 ml
30002218 30002219 30002217 30002216
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 22,32 € csomag 27,60 € csomag 36,84 € csomag 43,44 €
1,86 € 2,30 € 3,07 € 3,62 €

fedő
10008740
db/csom. 3
csomag 2,28 €
0,76 €
a következő termékhez alkal-
mas 30002218, 30002220, 
30002221

fedő
10008739
db/csom. 2
csomag 1,74 €
0,87 €
a következő termékhez alkal-
mas 30002219, 30002217, 
30002216

10008881
db/csom. 26
csomag 74,10 €
2,85 €
a következő termékhez alkal-
mas 30002219, 30002217, 
30002216

palack fedővel palack fedővel
5.2x11.5 cm (ØxMA) 5.4x15.5 cm (ØxMA)
6.4 cm (Ø max.) 7.3 cm (Ø max.)
250 ml 440 ml
30002220 30002221
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 24,96 € csomag 28,92 €
2,08 € 2,41 €

csepegtető tálca kerek
14.5x2.5 cm (ØxMA)
30101544
db/csom. 1
16,49 €
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Újdonság
Újdonság
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G

Csatos üvegek  
Ailen

darabonként

285

Csatos palack 
Nala

darabért csak

879

Csavaros üveg  
Isra

darabonként

197

Üveg  
Alana

darabonként

879

Csatos palack  
Juina

darabonként

307

VEGA
Csatos palack Nala
Ideális bárba, különféle italok tálalására és 
büfébe. A rozsdamentes csatnak köszönhetően 
az üvegek jól zárhatók.
Anyag: színezett üveg!  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Csavaros üveg Isra
Kiváló minőségű csavaros üveg trendi vintage dizájnban. 
Sokoldalúan használható: elvitelre, tárolásra vagy befőzésre. 
Mosogatógépben mosható!
Szín: transzparens/réz

VEGA
Üveg Alana
Modern üvegpalack csavaros műanyag kupakkal. Tökéletes víz 
vagy gyümölcslevek stílusos tálalásához.

VEGA
Csatos palack Juina
Keményített üvegből, jó minőségben. Ideálisak bárba.
Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: keményített üveg.

VEGA
Csatos üvegek Ailen
Ütésálló üvegből készült. Befőzésre is alkalmasak. Sokoldalúan használható!

8.3x7.3 cm (ØxMA) 8.3x8.4 cm (ØxMA) 10.6x10.1 cm (ØxMA)
150 ml 250 ml 560 ml
10030103 10030104 10030105
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 34,20 € csomag 36,84 € csomag 39,48 €
2,85 € 3,07 € 3,29 €

6x6x26.5 cm (HxSZxMA) 7.5x7.5x32 cm (HxSZxMA)
550 ml 1100 ml
10039955 10039956
db/csom. 12 db/csom. 6
csomag 36,84 € csomag 19,74 €
3,07 € 3,29 €

8.2x11 cm (ØxMA) 8.2x17 cm (ØxMA)
8.2 cm (Ø max.) 8.2 cm (Ø max.)
0.55 l 1.05 l
30108308 30108306
db/csom. 1 db/csom. 1
1,97 € 2,74 €

8.5x6x18 cm (HxSZxMA) 10.5x7.5x21.5 cm (HxSZxMA)
0.5 l 1 l
30107254 30107253
db/csom. 1 db/csom. 1
8,79 € 10,99 €

színes üveg

csatos palack
8.5x32 cm (ØxMA), 1050 ml

transzparens kék
30002266 30002264
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 52,74 € csomag 52,74 €
8,79 € 8,79 €
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Kristálypohár  
Erika

darabonként

241

Vizespohár  
Romy

darabért csak

131

Univerzális pohár  
Theresa

darabonként

219

Vizespohár  
Sophie

darabért csak

285

Vizespohár  
Amy

darabonként

296

VEGA
Vizespohár Romy
Robusztus pohár vastag aljjal. Tökéletes méret büfékbe és a 
desszertek tálalására is.
Anyag: üveg.  
Rakásolható!

VEGA
Kristálypohár készlet Erika
Kiváló minőségű poharak rendkívül átlátszó kristályüvegből. 
Finom perem és nagy stabilitás.
Anyag: kristályüveg.  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Kristálypohár készlet Theresa
Kiváló minőségű kristálypohár készlet. Magas átlátszóság, 
finom perem.
Anyag: kristályüveg.  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Vizespohár Sophie
Elegáns kristálypohár modern alakban, finom peremmel.
Anyag: kristályüveg.  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Vizespohár Amy
Trendi poharak kristályüvegből. Innovatív dizájn kiemelt üveg 
aljjal. Lágy perem, magas átlátszóság.
Anyag: kristályüveg.  
Mosogatógépben mosható!

6.5x8.7 cm (ØxMA)
6.5 cm (Ø max.)
145 ml
30040753
db/csom. 24
csomag 31,44 €
1,31 €

univerzális pohár long drink 
pohár

6.8x7.5 cm (ØxMA) 7x8.9 cm (ØxMA) 6.5x13 cm (ØxMA)
7.5 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 7.5 cm (Ø max.)
230 ml 290 ml 380 ml
30045509 30045510 30045511
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 14,46 € csomag 15,12 € csomag 16,44 €
2,41 € 2,52 € 2,74 €

univerzális pohár long drink 
pohár

6.8x9 cm (ØxMA) 7.5x10 cm (ØxMA) 6.2x13.2 cm (ØxMA)
7.8 cm (Ø max.) 9 cm (Ø max.) 7.2 cm (Ø max.)
250 ml 460 ml 350 ml
30045506 30045505 30045507
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 13,14 € csomag 15,78 € csomag 13,80 €
2,19 € 2,63 € 2,30 €

6.5x10 cm (ØxMA)
8.6 cm (Ø max.)
420 ml
30033113
db/csom. 6
csomag 17,10 €
2,85 €

6.2x9.4 cm (ØxMA) 6x11 cm (ØxMA)
9.2 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.)
440 ml 460 ml
30045501 30045502
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,76 € csomag 18,42 €
2,96 € 3,07 €

kristályüveg

finom perem

különösen stabil

kristályüveg

finom perem

kristályüveg

finom perem

kristályüveg

finom perem

Univerzális pohár  
Lisa

darabért csak

2,

85

VEGA
Pohárkészlet Lisa
Modern, mégis időtlen: univerzális poharak két méretben víz, 
üdítőitalok és egyéb italokhoz. Minden környezetbe illik.
Anyag: üveg.  
Mosogatógépben mosható!

univerzális pohár long drink pohár
6.8x10.9 cm (ØxMA) 6.5x15 cm (ØxMA)
8.9 cm (Ø max.) 7.8 cm (Ø max.)
425 ml 470 ml
30044553 30044554
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,10 € csomag 18,42 €
2,85 € 3,07 €
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Mini pohár  
Casablanca
darabonként

087

Vizespohár  
Regular

darabonként

120

Whiskys pohár  
Abelia

darabért csak

142

Pohár  
Maringa

darabért csak

120

Vizespohár  
York

darabonként

142

Mini pohár  
Cujaba

darabonként

131

VEGA
Pohárkészlet Casablanca
Sokoldalúan használható. Speciális edzett üvegből készült. Különösen tartós és 
szilárd.
Anyag: edzett üveg. Rakásolható! Mosogatógépben mosható!

VEGA
Vizespohár Regular
Robusztus és univerzálisan használható.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pohárkészlet Abelia
Robusztus poharak, mérce nélkül. Rakásolhatók 
és mosogatógépben moshatók!

VEGA
Pohár Maringa
Univerzálisan használható pohár szép formában!
Anyag: üveg. Rakásolható! Mosogatógépben mosható!

VEGA
Vizespohár York
Vastag aljjal a nagyobb stabilitás érdekében.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pohárkészlet Cujaba
Vastag aljjal és dekoratív buborékkal.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

mini pohár univerzális pohár long drink pohár
4.9x5.5 cm  
(ØxMA)

7x7.6 cm  
(ØxMA)

8.5x9 cm  
(ØxMA)

8.4x12.2 cm  
(ØxMA)

8.7x13 cm  
(ØxMA)

8.6x16 cm  
(ØxMA)

4.9 cm  
(Ø max.)

7 cm  
(Ø max.)

8.5 cm  
(Ø max.)

8.4 cm  
(Ø max.)

8.7 cm  
(Ø max.)

8.6 cm  
(Ø max.)

37 ml 140 ml 250 ml 360 ml 400 ml 480 ml
10039896 10039765 10039250 10039251 10039252 10039253
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 24 db/csom. 24
csomag 10,44 € csomag 11,76 € csomag 13,08 € csomag 14,40 € csomag 34,08 € csomag 47,28 €
0,87 € 0,98 € 1,09 € 1,20 € 1,42 € 1,97 €

mini pohár long drink pohár univerzális 
pohár

4.5x6.7 cm 
(ØxMA)

4.6x9 cm 
(ØxMA)

6.2x14 cm 
(ØxMA)

5.9x17 cm 
(ØxMA)

8.3x9.3 cm 
(ØxMA)

4.5 cm (Ø max.) 4.6 cm (Ø max.) 6.2 cm (Ø max.) 5.9 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
50 ml 95 ml 290 ml 320 ml 330 ml
10039921 10039471 10039474 10039473 10039472
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 7,86 € csomag 9,18 € csomag 10,50 € csomag 11,82 € csomag 12,48 €
1,31 € 1,53 € 1,75 € 1,97 € 2,08 €

6.3x13.5 cm (ØxMA) 6.8x14.9 cm (ØxMA) 7.3x16 cm (ØxMA) 7.7x17.2 cm (ØxMA)
6.3 cm (Ø max.) 6.8 cm (Ø max.) 7.3 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.)
290 ml 380 ml 480 ml 600 ml
0.2 l mérce 0.3 l mérce 0.4 l mérce 0.5 l mérce
10039752 10039753 10039754 10039755
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 14,40 € csomag 17,04 € csomag 18,36 € csomag 19,68 €
1,20 € 1,42 € 1,53 € 1,64 €

whiskys pohár long drink pohár
7.4x8.9 cm (ØxMA) 6.9x13.1 cm (ØxMA)
7.9 cm (Ø max.) 7.4 cm (Ø max.)
285 ml 340 ml
30055876 30055877
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 8,52 € csomag 9,18 €
1,42 € 1,53 €

7.5x8 cm (ØxMA)
8.6 cm (Ø max.)
325 ml
10029847
db/csom. 6
csomag 7,20 €
1,20 €

7.3x10.4 cm (ØxMA) 7.7x11.9 cm (ØxMA)
7.3 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.)
210 ml 270 ml
20060450 10039761
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 17,04 € csomag 19,68 €
1,42 € 1,64 €

mércével

edzett üveg különösen stabil

Univerzális pohár  
Antonia

darabonként

164

VEGA
Univerzális pohár Antonia
Robusztus poharak vonzó mintázattal. A poharak részben rakásolhatók.
Anyag: üveg.  
Mosogatógépben mosható!

8.4x9.7 cm (ØxMA) 8.6x12.1 cm (ØxMA)
8.4 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.)
340 ml 415 ml
30055880 30055882
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 9,84 € csomag 10,50 €
1,64 € 1,75 €
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Whiskys pohár  
Tiara

darabonként

164

Vizespohár  
Jule

darabonként

307

Vizespohár  
Amantea Crystal

darabonként

208

Kristálypohár  
Divida

darabonként

11,

87

VEGA
Pohár Tiara
Kiváló minőségű pohár kivételes alakban. Finom perem. 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pohár Jule
Trendi és robusztus poharak, kívülről szép megjelenéssel. 
Mérce nélkül. Mosogatógépben moshatók!

VEGA
Vizespohár Amantea Crystal
Kiváló minőségű kristályüvegből készült univerzális poharak. Kapható négy trendi színben is, 
lakkozott üvegből.
Anyag: kristályüveg vagy lakkozott kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Kristálypohár Divida
Kézzel csiszolt Divida poharak használhatóak akár mint dekoratív gyertyatartók is.
Anyag: színezett kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

whiskys pohár long drink pohár
6.8x10 cm (ØxMA) 6.6x14 cm (ØxMA)
6.8 cm (Ø max.) 6.6 cm (Ø max.)
370 ml 495 ml
30108309 30108303
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 9,84 € csomag 11,16 €
1,64 € 1,86 €

vizespohár vörösboros pohár
8.9x9.9 cm (ØxMA) 8.7x16.9 cm (ØxMA)
8.9 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
320 ml 340 ml
30056142 30056143
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 18,42 € csomag 23,70 €
3,07 € 3,95 €

 kristályüveg

 finom perem

 finom perem

 strukturált dizájn

 strukturált dizájn

 különösen stabil

vizespohár
8.2x9.9 cm (ØxMA), 8.8 cm (Ø max.), 450 ml

transzparens mustár kék zöld vén rózsaszín
30045791 30046472 30046474 30046473 30046475
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 12,48 € csomag 20,40 € csomag 20,40 € csomag 20,40 € csomag 20,40 €
2,08 € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 €

vizespohár
5.9x10 cm (ØxMA), 7.8 cm (Ø max.), 310 ml

transzparens borostyán szürke
10030283 10030284 10030285
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 71,22 € csomag 84,42 € csomag 84,42 €
11,87 € 14,07 € 14,07 €
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Univerzális pohár  
Ava

darabonként

659

Pohár  
Joleen

darabonként

604

VEGA
Kristálypohár készlet Ava
Vastag aljjal a magas stabilitás érdekében. A szürke változat színezett üvegből készül.
Anyag: fújt kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Kristálypohár készlet Joleen
Üveg vagy fém? Nyűgözze le vendégeit! Kristálypoharak lakkozott divatos színekben. Lenyűgözik 
a színes hatásukkal. Szolgálja fel italait univerzális poharakban, pezsgős vagy martinis 
kelyhekben. Szerves lakk.
Anyag: lakkozott kristályüveg. Mosogatógépben mosható! Kívül matt, belül fényes!

 fújt

 színezett üveg

 kristályüveg

univerzális pohár
7.8x9.5 cm (ØxMA), 9.9 cm (Ø max.), 450 ml

transzparens szürke
30043016 30043015
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 39,54 € csomag 49,44 €
6,59 € 8,24 €

pohár
6.4x12 cm (ØxMA), 8.5 cm (Ø max.), 460 ml

fekete/réz fehér/arany
30002535 30025501
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 36,24 € csomag 36,24 €
6,04 € 6,04 €

pezsgős kehely
9x15.1 cm (ØxMA), 9 cm (Ø max.), 220 ml

fekete/réz fehér/arany
30002527 30025513
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 43,50 € csomag 43,50 €
7,25 € 7,25 €

martinis pohár
11.6x17.3 cm (ØxMA), 11.6 cm (Ø max.), 210 ml

fekete/réz fehér/arany
30002537 30025500
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 €

long drink pohár
6.5x16 cm (ØxMA), 7.9 cm (Ø max.), 480 ml

transzparens szürke
30043018 30043017
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 42,84 € csomag 52,74 €
7,14 € 8,79 €

A feltüntetett tartalom mindig a pohár maximális  
értékére vonatkozik (a felső szélig).

Tartalom

136-137_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   137 15.02.22   17:19



138 Mobil +36 70 886 5856

Vizespohár  
Isabella

darabonként

329

Vizespohár  
Thea

darabonként

362

Vizespohár  
Calabria

darabért csak

703

Univerzális pohár  
Marlene

darabonként

318

vizespohár
8.9x9.5 cm (ØxMA), 8.9 cm (Ø max.), 360 ml

borostyán olívazöld türkizkék szürke
10029776 10029787 10029788 30014595
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 42,18 € csomag 42,18 € csomag 42,18 € csomag 42,18 €
7,03 € 7,03 € 7,03 € 7,03 €

VEGA
Pohárkészlet Isabella
Trendi mintázattal a külső részén. Belül sima, ezért könnyen tisztítható. Masszív poharak magas 
stabilitással.
Anyag: színezett üveg. Rakásolható poharak a helymegtakarításért!  
Mosogatógépben mosható!
Szín: kék

VEGA
Pohárkészlet Thea
Robusztus poharak színezett üvegből. Kívül vonzó levélmintázattal. A poharak masszívak és 
stabilak. Mosogatógépben mosható!
Szín: zöld

VEGA
Vizespohár Calabria
Színes poharak fújt üvegből, minden italból igazi élményt varázsolnak!
Anyag: színezett kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pohárkészlet Marlene
Attraktív poharak trendi szürke színben. Mintás külső és sima belső, ami megkönnyíti a 
tisztítást. Kiváló minőségű masszív poharak.
Anyag: színezett üveg. Mosogatógépben mosható!
Szín: szürke

vizespohár vörösboros pohár
9.1x10.3 cm (ØxMA) 8.9x12.6 cm (ØxMA) 9.2x15.8 cm (ØxMA)
9.1 cm (Ø max.) 8.9 cm (Ø max.) 9.2 cm (Ø max.)
300 ml 360 ml 300 ml
30044401 30044420 30044400
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 19,74 € csomag 25,02 € csomag 27,00 €
3,29 € 4,17 € 4,50 €

vizespohár vörösboros pohár
8.3x9.9 cm (ØxMA) 8.4x13 cm (ØxMA) 8.3x17 cm (ØxMA)
8.3 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
340 ml 440 ml 320 ml
30055920 30055921 30055922
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 25,02 € csomag 28,98 €
3,62 € 4,17 € 4,83 €

univerzális pohár vörösboros pohár
8x10 cm (ØxMA) 8.4x12 cm (ØxMA) 8.5x15.8 cm (ØxMA)
8 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.)
240 ml 330 ml 290 ml
30044432 30044434 30044411
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 19,08 € csomag 21,72 € csomag 23,04 €
3,18 € 3,62 € 3,84 €

 fújt

 színezett üveg

színezett üveg
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Koktélos pohár  
Emely

darabért csak

3,

62

Pezsgős pohár  
Niki

darabonként

087

VEGA
Gin Tonic és koktélos poharak
Ideális felszerelés minden bárban.
Anyag: kristályüveg (30044435+30044437) vagy üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Koktélos és pezsgős poharak
Minden bár alap felszerelése.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

koktélos pohár koktélos pohár Gin Tonic pohár
Emely Stella Malia
6.7x20 cm (ØxMA) 7.9x20 cm (ØxMA) 9.3x19.8 cm (ØxMA)
8 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 10.5 cm (Ø max.)
400 ml 420 ml 630 ml
30044435 30044437 30042887
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 20,40 € csomag 22,38 €
3,62 € 3,40 € 3,73 €

martinis pohár martinis pohár pezsgős pohár mércével pezsgős pohár koktélos pohár pezsgős kehely
Dry Dry Niki Teplena Selenica Urbane
9.5x14.5 cm (ØxMA) 10.8x18 cm (ØxMA) 5.2x15.7 cm (ØxMA) 5.3x19.8 cm (ØxMA) 10.6x17.7 cm (ØxMA) 9.1x15.5 cm (ØxMA)
9.5 cm (Ø max.) 10.8 cm (Ø max.) 5.2 cm (Ø max.) 6.4 cm (Ø max.) 10.6 cm (Ø max.) 9.1 cm (Ø max.)
160 ml 260 ml 160 ml 160 ml 270 ml 210 ml
mérce nélkül mérce nélkül 0.1 l mérce mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10030220 20060193 10030092 10027885 20060194 10030034
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 12
csomag 18,42 € csomag 19,74 € csomag 10,44 € csomag 17,10 € csomag 17,76 € csomag 42,12 €
3,07 € 3,29 € 0,87 € 2,85 € 2,96 € 3,51 €
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Whiskys pohár  
Sara

darabonként

3,

95

Univerzális pohár  
Fiona

darabonként

362

Vizespohár  
Emma

darabonként

2,

63

VEGA
Pohárkészlet Sara
Kifinomult mintázattal a külső oldalán. Stabil poharak 
vastagabb üvegből. Magas átlátszóság. Tökéletes bárokba!
Anyag: kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pohárkészlet Fiona
Trendi pohárkészlet, vonzó domborművel a külső oldalán. Sokoldalúan használható. Vastag aljjal 
a stabilitásért.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Vizespohár Emma
Univerzálisan használható poharak trendi konzerv stílusban.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

whiskys pohár koktélos pohár
8.2x9.4 cm (ØxMA) 7x15 cm (ØxMA)
8.2 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.)
310 ml 360 ml
30044340 30044341
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,70 € csomag 27,00 €
3,95 € 4,50 €

univerzális pohár whiskys pohár long drink pohár
7.3x8.5 cm (ØxMA) 8.4x9.8 cm (ØxMA) 7.6x15 cm (ØxMA)
7.3 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.)
210 ml 355 ml 445 ml
30044444 30044446 30044445
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 21,72 € csomag 23,70 € csomag 27,00 €
3,62 € 3,95 € 4,50 €

vizespohár
7.2x8.8 cm (ØxMA) 7.7x9.8 cm (ØxMA) 7.9x12.2 cm (ØxMA)
7.2 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.)
280 ml 350 ml 465 ml
30023909 30023910 30023911
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 15,78 € csomag 17,10 € csomag 18,42 €
2,63 € 2,85 € 3,07 €

kristályüveg

különösen stabil

különösen stabil

mintázattal

mintázattal
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Mini pohár  
Ines

darabonként

186

VEGA
Pohárkészlet Ines
A pohárkészlet lenyűgözi Önt modern dizájnjával és szerkezetével. Minőségi, nehéz üvegből.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható! Ellenálló és hosszú élettartalmú!

mini pohár univerzális pohár whiskys pohár koktélos pohár koktélos pohár koktélos pohár
4.9x6.2 cm (ØxMA) 7.5x8.3 cm (ØxMA) 8.6x9.6 cm (ØxMA) 6.9x14.3 cm (ØxMA) 7.8x16.1 cm (ØxMA) 8.8x15.1 cm (ØxMA)
4.9 cm (Ø max.) 7.5 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.) 6.9 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.)
60 ml 210 ml 355 ml 300 ml 450 ml 320 ml
30002550 30002549 30002547 30002555 30002556 30024961
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 22,32 € csomag 32,88 € csomag 39,48 € csomag 42,12 € csomag 52,68 € csomag 46,08 €
1,86 € 2,74 € 3,29 € 3,51 € 4,39 € 3,84 €

koktélos-/ 
pezsgős pohár

martinis-/koktélos 
pohár

gin-/koktélos pohár vörösboros pohár pezsgős pohár

11x15.7 cm (ØxMA) 11.6x17.2 cm (ØxMA) 10.2x19.8 cm (ØxMA) 8.8x19.5 cm (ØxMA) 6x22.5 cm (ØxMA)
11 cm (Ø max.) 11.6 cm (Ø max.) 10.2 cm (Ø max.) 8.8 cm (Ø max.) 6 cm (Ø max.)
270 ml 230 ml 500 ml 330 ml 175 ml
30024965 30024966 30024964 30065580 30065613
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 55,32 € csomag 52,68 € csomag 60,60 € csomag 26,34 € csomag 24,36 €
4,61 € 4,39 € 5,05 € 4,39 € 4,06 €

különösen stabil

strukturált dizájn
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Újdonság

Újdonság

VEGA
Pohárkészlet Lina
Pohárkészlet attraktív mintázattal a külső részén. Stabil 
poharak a vastag aljnak köszönhetően. Hosszú élettartamúak.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pohárkészlet Eliana
Edzett üvegből készült poharak, kívül finom mintával. Forró 
italokhoz is alkalmas. Rakásolható!

VEGA
Pohárkészlet Eve
Edzett üvegből készült poharak, kívül tetszetős mintával. Forró 
italokhoz is alkalmas. Rakásolható!

univerzális pohár whiskys pohár long drink pohár koktélos pohár
7.8x8.5 cm (ØxMA) 8.7x9.8 cm (ØxMA) 7.2x13 cm (ØxMA) 7.6x14 cm (ØxMA)
7.8 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.) 7.2 cm (Ø max.) 7.6 cm (Ø max.)
270 ml 330 ml 290 ml 420 ml

30040749 30040750 30040748 30040752
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 18,42 € csomag 21,06 € csomag 23,04 € csomag 25,02 €
3,07 € 3,51 € 3,84 € 4,17 €

whiskys pohár koktélos pohár
9.8x10.5 cm (ØxMA) 7.1x15.8 cm (ØxMA)
9.8 cm (Ø max.) 7.1 cm (Ø max.)
410 ml 300 ml
30107724 30107723
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 18,42 € csomag 19,74 €
3,07 € 3,29 €

whiskys pohár koktélos pohár
9.6x9.9 cm (ØxMA) 8.1x14.2 cm (ØxMA)
9.6 cm (Ø max.) 8.1 cm (Ø max.)
390 ml 345 ml
30107725 30107737
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,70 € csomag 25,02 €
3,95 € 4,17 €

Univerzális pohár  
Lina

darabonként

3,

07

Whiskys pohár  
Eliana

darabonként

307

Whiskys pohár  
Eve

darabonként

395
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Pasabahce
Pohárkészlet Inessa
Trendi poharak csiszolt megjelenéssel. Robusztusak, rakásolhatók. 
Mosogatógépben moshatók!

whiskys 
pohár

whiskys pohár 
V-Block

long drink 
pohár

long drink 
pohár  
V-Block

long drink 
pohár

9.2x9.6 cm (ØxMA) 9.2x9.6 cm (ØxMA) 7.9x14.7 cm (ØxMA) 7.9x14.7 cm (ØxMA) 8.5x15.9 cm (ØxMA)
9.2 cm (Ø max.) 9.2 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.)
355 ml 355 ml 360 ml 360 ml 470 ml
30101297 30110670 30101298 30110668 30101296
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 23,70 € csomag 23,70 € csomag 28,32 € csomag 28,32 € csomag 31,62 €
3,95 € 3,95 € 4,72 € 4,72 € 5,27 €

Whiskys pohár  
Inessa

darabért csak

3,

95

Univerzális pohár  
Casablanca
darabonként

1,

53

univerzális pohár V-Block long drink pohár V-Block
7x7.6 cm (ØxMA) 8.5x9 cm (ØxMA) 8.4x12.2 cm (ØxMA) 8.7x13 cm (ØxMA)
7 cm (Ø max.) 8.5 cm (Ø max.) 8.4 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
140 ml 250 ml 360 ml 400 ml
30107602 30107603 30107604 30107605
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 18,36 € csomag 21,00 € csomag 23,64 € csomag 26,28 €
1,53 € 1,75 € 1,97 € 2,19 €

Pasabahce
Pohárkészlet Casablanca V-Block
Poharak V-Block bevonattal a biztonság érzetért. A V-Block bevonat összetétele 
biztosítja, hogy a poháron lévő vírusok, gombák és baktériumok ártalmatlanná váljanak. 
A Covid-19 vírus elleni hatékonyságot több mint 94%-kal tesztelték. Ez a bevonat tartós a 
mosogatógépben való gyakori mosás ellenére is.

A Covid-19 idején a gasztronómiában rendkívül fontos a higiénia. 
Ezért készültünk valami igazán különlegessel az Önök számára:
Üveg V-Block technológiával. Az antimikrobiális bevonat biztosítja 
a vírusok, gombák és baktériumok szaporodásának leállítását. A 
hatékonyságot több mint 94%-kal tesztelték.
Hogy vendégeit egyszerűen tájékoztatni tudja erről a technológiá-
ról, kikérésre információs anyag áll rendelkezésre.

Biztonság vendégei számára
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Újdonság

Farekesz  
Madita

darabonként

2199

Söröspohár 
Lauta

darabonként

175

VEGA
Farekesz Madita
Ez a tömör fából készült tálca, vintage stílusban, többfunkciós: Tálalja az italait másként például 
a sörkóstolásnál. Szintén alkalmas fűszerekre, ecetre és olajra. A tálca minden asztalon felkelti 
a figyelmet. A mélyedések mérete: 6,7x6,7 cm. Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: natúr tölgy vagy lakkozott akácfa.

VEGA
Söröspoharak
Robusztusak és sokoldalúan használhatók.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

vizespohár
Iva
5.9x10.2 cm (ØxMA)
6.1 cm (Ø max.)
205 ml
30002570
db/csom. 4
csomag 8,76 €
2,19 €

söröspohár
Lara
6.8x16.6 cm (ØxMA) 7.3x17.9 cm (ØxMA) 7.9x19.2 cm (ØxMA)
7.2 cm (Ø max.) 7.7 cm (Ø max.) 8.3 cm (Ø max.)
320 ml 380 ml 500 ml
0.2 l mérce 0.3 l mérce 0.4 l mérce
30046759 30046760 30046761
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 15,12 € csomag 16,44 € csomag 17,76 €
2,52 € 2,74 € 2,96 €

söröspohár  
mérce nélkül

söröspohár 
mércével

Plaza Plaza
6.3x18.5 cm 
(ØxMA)

6.3x18.5 cm 
(ØxMA)

7 cm (Ø max.) 7 cm (Ø max.)
385 ml 385 ml
mérce nélkül 0.3 l mérce
10030323 10030346
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 15,12 € csomag 15,78 €
2,52 € 2,63 €

söröspohár
Paulini
7.3x11.5 cm 
(ØxMA)

8.7x15.2 cm 
(ØxMA)

7.3 cm (Ø max.) 8.7 cm (Ø max.)
280 ml 570 ml
0.2 l mérce 0.4 l mérce
30051384 30051383
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 18,36 € csomag 31,56 €
1,53 € 2,63 €

söröspohár söröspohár
Vinzenz Alisia
6.7x16.2 cm 
(ØxMA)

6.7x16.2 cm 
(ØxMA)

7.3x17.5 cm 
(ØxMA)

7.9x19.5 cm 
(ØxMA)

6.5x25.4 cm 
(ØxMA)

6.5x21.6 cm 
(ØxMA)

6.7 cm (Ø max.) 6.7 cm (Ø max.) 7.3 cm (Ø max.) 7.9 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.) 6.5 cm (Ø max.)
375 ml 375 ml 495 ml 645 ml 500 ml 300 ml
0.25 l mérce 0.3 l mérce 0.4 l mérce 0.5 l mérce mérce nélkül mérce nélkül
30101932 30101931 30101927 30101933 30107494 30107496
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 11,16 € csomag 12,48 € csomag 13,80 € csomag 15,78 € csomag 7,46 € csomag 6,14 €
1,86 € 2,08 € 2,30 € 2,63 € 3,73 € 3,07 €

söröspohár
Lauta
8.4x23.4 cm 
(ØxMA)
8.7 cm (Ø max.)
665 ml
0.5 l mérce
10039729
db/csom. 6
csomag 10,50 €
1,75 €

farekesz
16.4x16.4x20.2 cm (HxSZxMA)

akác barna tölgy
30043586 30002956
db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 37,39 €
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Mini pohár  
Gin

darabonként

076

VEGA
Röviditalos, degusztálós és digestif poharak
Különösen robusztusak, mindennapi használatra alkalmasak.
Anyag: üveg vagy kristályüveg. Mosogatógépben mosható!

konyakos pohár
grappás pohár 
mérce nélkül

grappás pohár 
mércével pálinkás pohár whiskys pohár chiller vizespohár

Claret Himara Himara Intermezzo Drelio Alida Amy
5.1x10 cm (ØxMA) 5.1x10 cm (ØxMA) 3.9x16.5 cm (ØxMA) 3.9x16.5 cm (ØxMA) 5.1x12 cm (ØxMA) 7.3x8.5 cm (ØxMA) 11x9 cm (ØxMA) 6.2x9.4 cm (ØxMA) 6x11 cm (ØxMA)
8 cm (Ø max.) 8 cm (Ø max.) 5.6 cm (Ø max.) 5.6 cm (Ø max.) 5.1 cm (Ø max.) 9.3 cm (Ø max.) 11 cm (Ø max.) 9.2 cm (Ø max.) 8.6 cm (Ø max.)
250 ml 250 ml 90 ml 90 ml 50 ml 400 ml 580 ml 440 ml 460 ml
2 cl mérce 2 cl & 4 cl mérce mérce nélkül 2 cl mérce 2 cl mérce mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül mérce nélkül
10030215 10030216 10030169 30001525 10030222 30001913 10039895 30045501 30045502
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 31,56 € csomag 32,88 € csomag 15,78 € csomag 16,44 € csomag 32,88 € 49,44 € csomag 59,28 € csomag 17,76 € csomag 18,42 €
2,63 € 2,74 € 2,63 € 2,74 € 2,74 € 8,24 € 4,94 € 2,96 € 3,07 €

aperitif pohár 
mérce nélkül

aperitif pohár 
mércével mini pohár pálinkás pohár pálinkás pohár pálinkás pohár mini pohár

Borola Borola Gin Podena Camera Lia Ines
6.2x13.5 cm (ØxMA) 6.2x13.5 cm (ØxMA) 4.2x5.1 cm (ØxMA) 4.5x7 cm (ØxMA) 5.1x8.8 cm (ØxMA) 4.5x8.7 cm (ØxMA) 4x10.5 cm (ØxMA) 4.9x6.2 cm (ØxMA)
6.2 cm (Ø max.) 6.2 cm (Ø max.) 4.2 cm (Ø max.) 4.5 cm (Ø max.) 5.1 cm (Ø max.) 4.5 cm (Ø max.) 4 cm (Ø max.) 4.9 cm (Ø max.)
130 ml 130 ml 30 ml 40 ml 60 ml 55 ml 80 ml 60 ml
mérce nélkül 2 cl & 4 cl mérce 2 cl mérce 2 cl mérce 2 cl & 4 cl mérce 2 cl & 4 cl mérce 2 cl & 4 cl mérce mérce nélkül
10030384 10030145 20060437 30110366 30110365 10029841 10029849 30002550
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 24 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 10,50 € csomag 11,82 € csomag 4,56 € csomag 5,22 € csomag 5,88 € csomag 28,80 € csomag 18,36 € csomag 22,32 €
1,75 € 1,97 € 0,76 € 0,87 € 0,98 € 1,20 € 1,53 € 1,86 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

mércével

dupla mércével

dupla mércével

különösen robusztus

dupla mércével

különösen robusztus

mércével vagy az nélkül

kristályüvegmércéveldupla mércével
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VEGA
Üveg tároló Puebla
Elegáns üveg tároló fedővel a finomságokra vagy egyéb 
dekorációkra. Talp Ø 14,5 cm.
Anyag: fújt kristályüveg. 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Üveg tároló Aline
Légmentesen záródó bambusz tetővel ellátott üveg tároló az 
élelmiszerek biztonságos és stílusos tárolásához.

VEGA
Üveg tároló Nammi
Optimális kekszek, macaron és más finomságok dekoratív, 
praktikus tálalásához. A szilikon tömítésnek köszönhetően 
a tárolt élelmiszerek hosszú ideig frissek maradnak. 
Kiegészítőként kapható: tölgy fedő.
Anyag: fújt kristályüveg. Mosogatógépben mosható! 
Légmentesen zárható!

VEGA
Díszes üvegtároló Josephine
Vintage díszes üvegtároló levehető fedővel és attraktív 
domború mintázattal a külső oldalán.
Anyag: üveg. Magas áttetszőség!  
Mosogatógépben mosható!

24.5x25 cm (ØxMA)
5.8 l
10098910
db/csom. 1
36,29 €

10.9x9.3 cm (ØxMA) 10.9x19.1 cm (ØxMA)
0.7 l 1.48 l
30107241 30107242
db/csom. 1 db/csom. 1
12,64 € 13,74 €

10.7x17.5 cm (ØxMA)
0.6 l
30044373
db/csom. 1
12,09 €

15x25 cm (ØxMA) 15x35 cm (ØxMA)
4.9 l 5.6 l
10029365 10029364
db/csom. 1 db/csom. 1
21,44 € 25,29 €

tölgy fedő a Nammi 
üveg tárolóhoz
16x5 cm (ØxMA)
10008406
db/csom. 1
15,94 €

Üveg tároló  
Puebla

darabért csak

3629

Fagylaltadagoló 
kanál  

Soleya
darabért csak

4839

Díszes üvegtároló  
Josephine

darabért csak

1209

Üveg tároló  
Aline

darabonként

1264

Üveg tároló  
Nammi

darabonként

2144

kristályüveg

fújt

kristályüveg

fújt

VEGA
Fagylaltadagoló kanál Soleya  
tapadásmentes bevonattal
Az ergonomikus, hidegelvezető fogantyú jól illeszkedik a 
kézben. Az adagoló tapadásmentes.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Mosogatógépben mosható!
Szín: piros

4.5 cm (Ø) 5.1 cm (Ø) 4.9 cm (Ø)
25 ml 42 ml 33 ml
10020203 10020205 10020204
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
48,39 € 48,39 € 48,39 €
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VEGA
Fagylaltkehely Aminta
Extra nagy fagylaltkelyhek három klasszikus alakban talppal és átlátszó, lila vagy világosszürke színű alsó résszel a modern 
értelmezésért.
Anyag: kristályüveg. Színezett talp és poháralj! Mosogatógépben mosható!

VEGA
Fagylaltkehely Anni
Fagylaltkehely stabil és minőséges üvegből, kívül vonzó 
mintázattal.  
Handmade! Mosogatógépben mosható!

VEGA
Fagylaltkelyhek
Kiváló minőségű üveg fagylaltkelyhek különböző méretben és 
formában. Üveg vagy színezett üveg.  
Mosogatógépben mosható!

Fagylaltkehely  
Anni

darabért csak

395

Fagylaltkehely  
Ypsila

darabonként

329

Fagylaltkehely  
Aminta

darabonként

1077

kristályüveg

12.2x24.5 cm (ØxMA)
570 ml
10006168
db/csom. 6
csomag 71,22 €
11,87 €

8.5x20.5 cm (ØxMA)
350 ml
10006159
db/csom. 6
csomag 64,62 €
10,77 €

13.5x22 cm (ØxMA)
900 ml
10006171
db/csom. 6
csomag 74,52 €
12,42 €

fagylaltkehely fagylaltkehely fagylaltkehely fagylaltkehely fagylaltkehely fagylaltkehely fagylaltkehely
Ypsila Ines Frida Paulina Elena Jana Club
transzparens transzparens transzparens zöld türkizkék transzparens transzparens
10.7x8.6 cm (ØxMA) 9.8x10.3 cm (ØxMA) 11.7x10.3 cm (ØxMA) 10.9x10.4 cm (ØxMA) 11.8x10.3 cm (ØxMA) 12x10.9 cm (ØxMA) 13x20 cm (ØxMA)
230 ml 275 ml 320 ml 360 ml 380 ml 400 ml 420 ml
30044362 30045157 30044625 30044614 30044624 30044615 10039948
db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 39,48 € csomag 23,04 € csomag 25,02 € csomag 25,68 € csomag 25,02 € csomag 22,38 € csomag 65,94 €
3,29 € 3,84 € 4,17 € 4,28 € 4,17 € 3,73 € 10,99 €

11.4x10.8 cm (ØxMA)
340 ml
30044623
db/csom. 6
csomag 23,70 €
3,95 €
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bárkanál 
Warren

bárkanál 
Waco

bárkanál 
West

28 cm (H) 27 cm (H) 30 cm (H)
30025732 30025731 30025730
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,39 € 4,94 € 4,94 €

VEGA
Bárkanál
Koktélok keveréséhez. 3 különböző kivitelezésben:
kanál villával az ellenkező felén, cukortörővel, tárcsával. 
Csavart szárral a kényelmes fogásért.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8!  
Mosogatógépben mosható!

Bárkanál  
Warren

darabonként

4,

39

Keverő pohár  
Ines

darabért csak

1099

Finomszűrő  
Wilson

darabonként

769

Bárszűrő  
Arizona

darabért csak

1759

Moscow  
Mule bögre  

Glendale
darabonként

11,

54

VEGA
Keverő pohár Ines
Különösen robusztus. Ideális a mindennapos használathoz. 
Nehéz pohár remek stabilitással. Modern mintázattal a külső 
felén. Illik az Ines pohárkészlethez.
Anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!

VEGA
Finomszűrő Wilson
Kétrétegű szűrő kerek formában. A szövés sűrűsége 0.64 mm. 
Akasztó kampóval.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8! Mosogatógépben mosható! 
Magasfényű polírozással!

VEGA
Bárszűrő Arizona
8,5 cm átmérővel. Az integrált tartó fülek megakadályozzák 
a csúszást.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8. 
Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst

10.7x15 cm (ØxMA)
0.725 l
30024973
db/csom. 4
csomag 43,96 €
10,99 €

8 cm (Ø) 10 cm (Ø)
30025828 30025831
db/csom. 1 db/csom. 1
7,69 € 10,99 €

8.5x19 cm (ØxH)
30025687
db/csom. 1
17,59 €

Moscow Mule bögre  
sima
8.6x10.1 cm (ØxMA)
9.2 cm (Ø max.)
550 ml
réz
30053717
db/csom. 1
11,54 €

VEGA
Moscow Mule bögre Glendale
Attraktív kovácsolt megjelenéssel minőségi rozsdamentes acélból. Praktikus füllel. A réz és a 
fekete színű poharak felületileg kezeltek, ezért nem alkalmasak mosogatógépbe.
Anyag: rozsdamentes acél 18/10. Belülről csiszolt! Az ezüst színű pohár alkalmas 
mosogatógépbe!

Moscow Mule bögre kovácsolt
8.8x9.8 cm (ØxMA), 9.2 cm (Ø max.), 550 ml

réz fekete ezüst
30053722 30053721 30053719
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
11,54 € 11,54 € 11,54 €

Moscow Mule bögre  
gyémánt minta
8.7x10 cm (ØxMA)
9.7 cm (Ø max.)
550 ml
réz
30053720
db/csom. 1
15,17 €
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kiöntődugó  
Fastflow 

kiöntődugó  
Freeflow 

lezáró kupak 

3x11 cm (ØxH) 3x11 cm (ØxH) 1.2x5.8 cm (ØxH)
30025710 30025713 30025716
db/csom. 12 db/csom. 10 db/csom. 12
csomag 26,28 € csomag 21,90 € csomag 9,12 €
2,19 € 2,19 € 0,76 €

  tartalék pohár a 
10049068 shakerhez

9.5x26 cm (ØxMA) 8.7x16 cm (ØxMA)
750 ml 400 ml
10049068 10049069
db/csom. 1 db/csom. 1
17,59 € 7,14 €

Kiöntődugó  
Owen

darabért csak

219

Japán italmérce  
Century

darabért csak

967

Shaker  
Hove

darabért csak

1759

ezüst réz ezüst réz
8.7x20.3 cm (ØxMA) 8.7x20.3 cm (ØxMA) 8.8x24 cm (ØxMA) 8.8x24 cm (ØxMA)
500 ml 500 ml 750 ml 750 ml
30025827 30025821 30025823 30025822
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
15,94 € 18,14 € 25,29 € 30,79 €

0.025 l tartalom (min)
0.05 l tartalom (max)
30025682
db/csom. 1
9,67 €

VEGA
Bár shaker Baltimore
3-részes shaker: tartályrész, szűrős tető, zárós kupak. Minőségi rozsdamentes acélból 
alacsony súllyal. A szűrős tető szűrőt tartalmaz, hogy a nagyobb részecskék ne kerüljenek át 
a pohárba. A réz színű pohár felületileg kezelt, ezért nem alkalmas mosogatógépbe.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8.  
ezüst: Mosogatógépben mosható!

VEGA
Japán italmérce Century
Magas és keskeny mérőpohár lekerekített szélekkel, stabil és 
egyszerűen megfogható. Mércével a pontos adagoláshoz.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8, mattra csiszolva! 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Shaker Hove
Tökéletes profik használatához. Keverő pohárral együtt. 
Anyag: króm-nikkel acél 18/10 és üveg.  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Kiöntődugó Owen
Kiöntő 17.5-21.5 mm átmérőjű palackok nyakához. Két 
különböző öntési gyorsasággal. Rendeljen hozzá rögtön 
kupakot is! 
Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: polykork.

Bár shaker  
Baltimore

darabonként

15,

94

Dupla italmérce 
Venice

darabért csak

472
Caipirinha törő  

Princeton
darabért csak

1407

0.02 l tartalom (min)
0.04 l tartalom (max)
30025833
db/csom. 2
csomag 9,44 €
4,72 €

4x20.3 cm (ØxH)
10059861
db/csom. 1
14,07 €

VEGA
Dupla italmérce Venice
A pontos adagoláshoz gravírozott mércével a külső részén.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8!  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Caipirinha törő Princeton
A piramisszerű aljának köszönhetően a citrusos gyümölcsök 
egyszerűen szétnyomhatók.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10, műanyag 
alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezéshez. 
Mosogatógépben mosható!

több méretben

Shaker  
Green Bay

darabért csak

2969

VEGA
Shaker Green Bay
Klasszikus shaker két különálló tartályrészből. Kiválóan 
kombinálható a SESTIERE univerzális poharakkal.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8. Magasfényű polírozással! 
Mosogatógépben mosható!

9x26 cm (ØxMA)
900 ml
30025755
db/csom. 1
29,69 €
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11.2x5x4.7 cm (SZxMAxMÉ)
30025743
db/csom. 1
10,99 €

48.5x14 cm (HxSZ) 68.5x14 cm (HxSZ)
42.5 cm használható hossz 62.5 cm használható hossz
10049784 10049785
db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 12,09 €

29.2x21.7 cm (ØxMA)
10 l
30025736
db/csom. 1
48,39 €

18x1.5 cm (HxSZ)
30025750
db/csom. 2
csomag 4,82 €
2,41 €

20 ml
10045076
db/csom. 1
9,67 €

20 ml
10052044
db/csom. 1
8,24 €

20 ml
10059704
db/csom. 1
18,69 €

VEGA
Jégkocka forma Michigan
6 darab 5 cm-es méretű jégkocka készítéséhez. Rugalmas 
szilikonból készült, ezért könnyen kivehető a jégkocka.
Anyag: szilikon. Mosogatógépben mosható!
Szín: piros

VEGA
Pohártartó sín Bogies
Krómozott fémből. Alkalmas minden száron levő pohárhoz 
8,5 átmérőjű aljjal. A poharak így helytakarékosak és kéznél 
vannak. Rögzítő anyaggal kézbesítjük.
Anyag: krómozott fém.

VEGA
Jégtartó Ottawa
Fedéllel, aminek köszönhetően nem olvad a jég.
Anyag: műanyag. A fedél mosogatógépben mosható!

VEGA
Jégcsipesz Oakland
Egy darabból van készítve. Recézett fogófelülettel.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8.  
Mosogatógépben mosható!
Szín: ezüst

VEGA
Italadagoló Farida
Alkalmas minden falra rögzíthető tartóhoz. Gasztronómiában 
való profi használathoz. Lamellás parafával minden 0,7-1 
literes palackhoz.
Anyag: műanyag.

VEGA
Italadagoló Geronimo
Műanyag automata adagoló 0,7-1l-es üvegekhez. Gyors és 
pontos adagolás - semmi csepegés és ragadás. Nem alkalmas 
magas cukortartalmú alkoholos italokhoz, például likőrökhöz.
Anyag: műanyag.

VEGA
Italadagoló Spirit-Master Farido
Alkalmas minden falra rögzíthető tartóhoz. Gasztronómiában 
való profi használathoz. Lamellás parafával minden 0,7-1 
literes palackhoz. A poharakat egyszerűen az adagoló alá 
helyezik, majd felfelé tolva kitöltik.
Anyag: műanyag.

Pohártartó sín  
Bogies

darabonként

9,

89

Jégcsipesz  
Oakland

darabért csak

241

Italadagoló  
Farida

darabért csak

967

Italadagoló  
Geronimo

darabért csak

824

Italadagoló  
Spirit-Master Farido

darabért csak

1869

18 cm (H) 24 cm (H)
50 ml 240 ml
10008705 10008708
db/csom. 1 db/csom. 1
7,14 € 16,49 €

VEGA
Univerzális mérőlapát
 · anyag: csiszolt rozsdamentes acél 18/8
 · mosogatógépben mosható
 · sokoldalúan használható
 · ideális cukor, liszt, jég és egyéb használatához

Univerzális mérőlapát 
darabonként

714

VEGA
Italtartó állvány Havanera
Stabil alumíniumból készül. Minden 0,7–1 literes palackhoz alkalmas. Falra szerelhető vagy csavaros szorítóval kapható. 
Rendeljen külön megfelelő Farido vagy Farida adagolókat is.
Anyag: alumínium. Egyszerűen rögzíthető!

Italtartó állvány  
Havanera

darabért csak

857

italtartó csavaros  
szorítóval
4.5x31.7x15 cm (SZxMAxMÉ)
10049478
db/csom. 1
8,57 €

falitartó 5 üveg részére
43.8x33x10 cm (SZxMAxMÉ)
10059847
db/csom. 1
47,29 €
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1x15 cm (ØxH) 1x20 cm (ØxH) 1x23 cm (ØxH)
30043867 30043866 30043868
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,57 € 9,67 € 10,22 €

piros/fehér zöld/fehér
0.6x20 cm (ØxH) 0.6x20 cm (ØxH)
10030277 10030278
db/csom. 500 db/csom. 500
csomag 50,00 € csomag 50,00 €
0,10 € 0,10 €

VEGA
Üveg szívószál Liya
Újrahasználható, rendkívül tartós, hőálló és szilárd. 
Megszemélyesítés lehetősége: a reklám helye.  
Tisztítókefe a csomag része.
Anyag: boroszilikát üveg. Környezetbarát!  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Szívószálak Paja
Csíkos retro dizájnban. A szívószálak egyenként vannak 
csomagolva.
Anyag: papír. Stabil! Újrahasznosítható!

VEGA
Fingerfood nyársak
Kicsi és sokoldalú, ideális svédasztalos tálaláshoz. A táblás 
nyárs krétával írható.
Anyag: bambusz. Biológiailag lebomló! Komposztálható!

VEGA
Adagoló flakon Austin
4-részes: flakon, flakon nyak, kupak és kiöntő 
(levegőbemenettel az egyszerűbb adagolás érdekében). A 
levehető alsó fedél kupakként is használható.
Anyag: polipropilén.

Nyárs  
darabonként

003

Szívószál 
Paja

darabért csak

010

Adagoló flakon 
Austin

darabért csak

989

nyárs hurokkal nyárs nyárs dupla hurokkal nyárs táblával
6 cm (H) 18 cm (H) 15 cm (H) 15 cm (H)
10027095 10027094 30114987 10006614
db/csom. 250 db/csom. 250 db/csom. 100 db/csom. 50
csomag 8,25 € csomag 11,00 € csomag 8,00 € csomag 21,50 €
0,03 € 0,04 € 0,08 € 0,43 €

boroszilikát üveg

APS
Kínáló tálka szett Remalia
Modern és stílusos kínáló szett sokoldalú használatra. Diók, 
harapnivalók vagy köretek tálalásához.
Tálak anyaga: melamin. Ütésálló! Könnyű! Alátét anyaga: 
rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! Matt!  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Palacktartó Denila
Rögzítő lyukakkal. Rögzítő anyag nélkül 
szállítjuk.
Anyag: krómacél 18/0.

Kínáló tálka szett  
Remalia

darabért csak

2969

14x14x16 cm (HxSZxMA)
10022188
db/csom. 1
29,69 €

56x10x16 cm (HxSZxMA)
10059898
db/csom. 1
32,99 €

adagoló flakon
9x32.5 cm (ØxMA), 880 ml

piros narancs sárga zöld
30025762 30025761 30025759 30025760
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 9,89 € 9,89 € 9,89 €

Duni
Szívószál Canudo FSC®-igazolt
Ezek a papír szívószálak 3 rétegű prémium kartonból készülnek, FSC® 
minősítéssel, műanyagmentesek és praktikusak - környezettudatos megoldás. A 
papír szívószálak megfelelnek a BfR XXXVI szabvány magas követelményeinek és 
újrahasznosíthatóak. Alkalmas hideg és alkoholos italokhoz.

PARTNER 
MÁRKA

szilva szürke fekete fekete
0.8x23 cm (ØxH) 0.8x23 cm (ØxH) 0.8x23 cm (ØxH) 0.6x23 cm (ØxH)
30108253 30108248 30115235 30108256
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 200
csomag 5,50 € csomag 5,50 € csomag 5,50 € csomag 10,00 €
0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,05 €
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szürke szürke fehér szürke
30x20x2 cm (HxSZxMA) 35x23.6x1.2 cm (HxSZxMA) 40x30x2 cm (HxSZxMA) 50x30x2 cm (HxSZxMA)
30025815 30025812 10051007 30025816
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 25,29 € 28,59 € 38,49 €

40x30x2 cm 
(HxSZxMA)

50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

60x40x2 cm 
(HxSZxMA)

10049862 10049864 10049863
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 34,09 € 43,99 €

22x7.5x4.5 cm 
(HxSZxMA)
30025916
db/csom. 1
18,14 €

40x30x5 cm (HxSZxMA) 50x30x5 cm (HxSZxMA) 60x40x5 cm (HxSZxMA)
4.5 kg 4.7 kg 8.5 kg
10040116 10040117 10040128
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
49,49 € 71,49 € 109,99 €

VEGA
Vágódeszka barázdával 
 · anyag: műanyag PE (polietilén) 500
 · késpenge kímélő, mosogatógépben mosható
 · talpak nélkül, barázdával

VEGA
Vágódeszka barázda nélkül
 · anyag: műanyag PE (polietilén) 500 
 · késpenge kímélő, mosogatógépben mosható 
 · talpak nélkül
Szín: fehér

VEGA
Citrom/Lime facsaró Murrietta
 · anyag: alumínium 
 · facsaró 2 az 1-ben (kicsi és nagy tálkával)
 · minden mag a szűrőben marad
 · könnyen tisztítható, mosogatógépben mosható
Szín: fekete/piros

VEGA
Vágódeszka Hakanta
 · anyag: tömör tölgy
 · csúszásgátló, nem csúszkál a munkalapon
 · kétoldalúan használható, folyadékelvezető barázdával 
rendelkezik
 · három méretben kapható

praktikus bevágással

VEGA
Szakácskések Messina
 · anyag: króm-molibdén-vanádium-acél, extrém rozsdamentes
 · speciális penge sokáig megtartja az élességét
 · ergonomikusan formázott fogantyú, antibakteriális
 · csúszásgátló műanyag bevonattal
 · abszolút higiénikus és könnyen tisztítható

VEGA
Szakácskések Special
 · anyag: molibdén-vanádium-acél 
 · speciálisan edzett és rendkívül korrózióálló
 · kovácsolt kések tökéletes vágással
 · ergonomikus fogantyú műanyagból 
 · lekerekített nyéllel és pengével rendelkeznek, hogy a szeletelés biztonságosabb legyen
 · sima, egyenletes kidolgozás az optimális higiénikusság és tisztíthatóság érdekében

zöldséghámozó hámozókés zöldségszeletelő kés spékelő kés
16.1 cm (H) 17.5 cm (H) 19.5 cm (H) 21.5 cm (H)
6 cm (penge hossza) 7 cm (penge hossza) 9 cm (penge hossza) 11 cm (penge hossza)
10006495 10022772 10022773 10022774
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,39 € 5,49 € 6,04 € 6,59 €

hámozókés spékelő kés univerzális kés
17.2 cm (H) 19.2 cm (H) 27.5 cm (H)
7 cm (penge hossza) 9 cm (penge hossza) 15 cm (penge hossza)
10022381 10022380 10022379
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
32,99 € 35,19 € 43,99 €

Vágódeszka 
barázdával  
 darabonként

2309

Vágódeszka  
Hakanta

darabonként

4949

Vágódeszka  
barázda nélkül  

 darabonként

2529

Citrom/Lime facsaró  
Murrietta

darabért csak

1814

Zöldséghámozó  
Messina

darabért csak

439

Hámozókés  
Special

darabért csak

3299

152-153_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   152 15.02.22   17:47



153www.gasztro-palazzo.hu

 B
Á

R
K

E
LL

É
K

E
K

9.6 cm (MA)
10059879
db/csom. 5
csomag 13,15 €
2,63 €

18x4 cm (HxSZ)
30025766
db/csom. 4
csomag 28,12 €
7,03 €

49.5x15x9 cm 
(HxSZxMA)
10049139
db/csom. 1
35,19 €

12 cm (H)
10059877
db/csom. 1
8,79 €

VEGA
Borkiöntő
Az ovális borkiöntő garantálja a cseppmentes töltést és 
egyszerű manipulációt. Szinte minden üveghez illeszkedik.
Anyag: műanyag. Mosható és újrahasználható!
Szín: ezüst

VEGA
Sörnyitó Omaha
Rögzítőgyűrűvel.
Anyag: rozsdamentes csiszolt acél 18/8 vinil csúszásgátló 
fogantyúval. Nedves ronggyal törölhető!
Szín: fekete/ezüst

VEGA
Vákuumpumpa Carimbo
Alumíniumból, műanyag, csúszásbiztos fogóval a kibontott 
borok tárolása céljából. Megőrzi a bor frissességét. Integrált 
szeleppel, mely kiszívja a felesleges levegőt a palackból ezzel 
meggátolva a bor oxidálását. 3 dugóval.
Anyag: alumínium. Műanyag csúszásbiztos nyéllel!

VEGA
Alátét Tilu
Matt és fényes változatban kapható.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10! 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Palackhűtő Ice.Bag®

Egyszerűen töltse meg vízzel vagy jéggel, és az itala hosszú 
ideig hideg marad. Maximális terhelhetőség 4 kg.
Anyag: műanyag. Többször használható! A palackok hűtésére 
és szállítására!

VEGA
Gyümölcstartó Widnes
 · anyag: műanyag
 · 6 darab tároló 0,5 l-es tartalommal
 · a tárolók mosogatógépben moshatók

VEGA
Profi pincér bornyitó Jubba
Rozsdamentes acélból, törhetetlen, fekete, műanyag 
fogantyúval. Teflon bevonattal, dupla push-funkcióval, mely 
megkönnyíti a bor kibontását.
Anyag: rozsdamentes acél, műanyag fogantyú.

vákuumpumpa dugók
14.5 cm (H) 10059891
10059890 db/csom. 2
db/csom. 1 csomag 9,88 €
41,79 € 4,94 €

alátét fényes alátét matt
11.8 cm (Ø) 11.8 cm (Ø)
8 cm (belső Ø) 8 cm (belső Ø)
10008503 10008504
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 13,14 € csomag 13,14 €
2,19 € 2,19 €

22 cm (MA) 25 cm (MA)
 1 palack  1 palack
10029990 10029785
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 17,10 € csomag 20,40 €
2,85 € 3,40 €

Gyümölcstartó 
Widnes

darabért csak

35,

19

Profi pincér bornyitó  
Jubba

darabért csak

879

Sörnyitó  
Omaha

darabért csak

703

Vákuumpumpa  
Carimbo

darabért csak

4179

Alátét  
Tilu

darabért csak

219

Borkiöntő 
darabért csak

263

Palackhűtő  
Ice.Bag®

darabonként

285
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kefés pohármosó  
öblítéssel

kefés pohármosó  
öblítéssel

pót kefe a 10081308 és 
10081309 termékhez

speciális tisztító 
tabletta

30.5x34x17 cm (SZxMAxMÉ) 37.5x36x20 cm (SZxMAxMÉ) 15 cm (MA) 1 cm (MA)
19.5 cm (kefés része külső Ø) 19.5 cm (kefés része külső Ø) 10093304 10059595
18 cm (kefés része belső Ø) 18 cm (kefés része belső Ø) db/csom. 1 db/csom. 120
18 cm max. (pohár magassága) 25 cm max. (pohár magassága) 12,42 € csomag 25,20 €
10081308 10081309 0,21 €
db/csom. 1 db/csom. 1
104,49 € 109,99 €

csepegtető tálca  
1 alátettel 

csepegtető tálca  
2 alátettel 

47x37x5 cm (HxSZxMA) 67x47x5 cm (HxSZxMA)
10059896 10059875
db/csom. 1 db/csom. 1
38,49 € 49,49 €

VEGA
Kefés pohármosó Zerina 
Műanyag pohármosó. A poharakat kefével letisztítja a vastagabb szennyeződéstől és vízzel 
leöblíti. Egyszerű vízbevezetés 3/8 hüvelykes meneten keresztül. Ennek köszönhetően 70% vizet 
spórol meg. A dupla pohármosó nagyobb mosdóba alkalmas. 2 év garancia. A speciális tisztító 
kefék fertőtlenítik és védik a bőrét. Nem terheli a környezetet, biológiailag lebomló. A pohármosó 
olajos pelyheket és rúzs nyomokat is tisztít.

Kefés pohármosó 
Zerina

darabonként

104,

49

VEGA
Báralátét Chesara
Gumiból csomókkal. Biztosítja a poharak stabilitását és 
felfogja a felesleges folyadékot.
Anyag: gumi.
Szín: fekete

VEGA
Pohárcsepegtető szőnyeg Danima
Műanyagból, a poharak higiénikus elraktározásához, betartva 
a HACCP-t. A pohár nem érintkezik az asztal felületével, a 
levegő hatékonyabb áramlásának köszönhetően gyorsabban 
szárad. Csomagolás: 5 m hosszú tekercs. Méretre vágható.
Anyag: polietilén. Mosható 50 °C-ig!
Szín: transzparens

VEGA
Csepegtető tálca Aluente
Műanyagból készült. Az integrált lefolyó elzáró lehetővé teszi, 
hogy a vizet kiöntheti a tálcából. A levegőáramlás lehetővé 
teszi a poharak gyorsabb száradását.
Anyag: műanyag.

VEGA
Csepegtető tálca Sierra
Káddal és rácsos betéttel a biztonságos folyadékelvezetéshez.
Anyag: rozsdamentes acél 18/10!  
Mosogatógépben mosható.
Szín: ezüst

45x30x1.1 cm (HxSZxMA)
10049422
db/csom. 1
17,59 €

500x61 cm (HxSZ)
10059760
db/csom. 1
30,79 €

30x15x2.5 cm (HxSZxMA) 14.5x2.5 cm (ØxMA)
30025850 30101544
db/csom. 1 db/csom. 1
29,69 € 16,49 €

Báralátét  
Chesara

darabért csak

1759

Csepegtető tálca 
 Sierra

darabonként

1649

Pohárcsepegtető 
szőnyeg Danima

darabért csak

3079
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VEGA
Tálca Volta
Törhetetlen polipropilénból, csúszásmentes felülettel. 
Stabilitást biztosít a poharaknak, de nem maradnak 
odatapadva, úgy ahogyan a por sem.
Anyag: polipropilén. Tartós! Rakásolható!  
Mosogatógépben mosható (85 °C-ig)!
Szín: fekete

VEGA
Tálca Akron
Ovális tálca rozsdamentes króm-nikkel 18/10 acélból 
(anyagvastagság 0,8 mm). Magasfényű polírozással. Enyhén 
kiemelt széllel.  
Rakásolható! Mosogatógépben mosható.
Szín: ezüst

VEGA
Tálca Servezio 
Praktikus de robusztus polipropilén tálcák, elsőosztályú minőséget garantálnak kedvező áron. 
A speciális felületi struktúra meggátolja a karcolódást. A tálcák élelmiszerek közvetlen tálalására 
és érintkezésre alkalmasak. Nem hagynak kellemetlen szagot, és nem keletkeznek rajtuk foltok. 
Kis lábakkal vannak ellátva, melyek az optimális rakásolhatást és szárítást segítik. 
Mosogatógépben moshatók 85°C-ig.

VEGA
Tálca Pasadena
Tartós és stabil kivitelben, felszolgáláshoz javasoljuk. 
Biztonságos felszolgálás a csúszásgátló felületnek 
köszönhetően. Hőálló -10°C +100°C között (nem alkalmas 
melegentartó kocsihoz).
Anyag: üvegszálak. Rakásolható!  
Mosogatógépben mosható!
Szín: fekete

VEGA
Préselt fatálca Ebena
Legmagasabb minőség, csúszásmentes, ütésálló.
Könnyen tisztítható és vízálló.  
Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: préselt fa. Felületi kezeléssel!
Szín: barna

37x1.5 cm (ØxMA) 45x1.5 cm (ØxMA)
10006088 10006089
db/csom. 1 db/csom. 1
17,04 € 23,09 €

barna szürke zöld
46x36x2 cm (HxSZxMA) 46x36x2 cm (HxSZxMA) 46x36x2 cm (HxSZxMA)
10045069 10045070 10045071
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,24 € 8,24 € 8,24 €

20.5x15.3x1.7 cm (HxSZxMA) 24.8x17.5x1.9 cm (HxSZxMA)
30055851 30055852
db/csom. 1 db/csom. 1
4,94 € 6,04 €

35.5x2 cm (ØxMA) 40.5x2 cm (ØxMA)
30025843 30025845
db/csom. 1 db/csom. 1
30,79 € 41,79 €

37x28x1.5 cm (HxSZxMA) 46x36x2 cm (HxSZxMA) 60x45x2 cm (HxSZxMA)
10049355 10049487 10049358
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,34 € 13,19 € 19,24 €

Tálca  
Volta

darabonként

1704

Tálca  
Servezio

darabért csak

824

Tálca  
Akron

darabonként

494

Tálca  
Pasadena

darabonként

3079

Préselt fatálca  
Ebena

darabonként

934

csúszásmentes

ütésálló

csúszásmentes

több méretben

csúszásmentes

VEGA
Tálca Fibra
Üvegszálas tálca, csúszásmentes gumi felülettel. Könnyen 
tisztítható, nem karcolódik és ellenáll a nedvességnek. 
Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: polipropilén. Ellenálló!
Szín: fekete

46x35.5x1.8 cm (HxSZxMA) 28x2.2 cm (ØxMA) 35.5x2.3 cm (ØxMA) 40x2.3 cm (ØxMA)
10040023 10040035 10040038 10040039
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,77 € 6,37 € 7,47 € 9,67 €

Tálca  
Fibra

darabonként

637
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VEGA
Asztali palackhűtő tartó Peros
Egyszerűen rögzíthető az asztal peremére.
Anyag: rozsdamentes krómozott acél.

VEGA
Palackhűtő Montuno
Dekoratív fogantyúkkal. Ideálisan illeszkedik a 10049452 
cikkszámú palackhűtő tartóhoz.
Anyag: krómozott acél 14/4.  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pezsgőhűtő tál Pacific
Egyfalú pezsgőhűtő tál kovácsolt mintázattal. Fogantyúval 
kiegészítve. 6 darab palackhoz alkalmas.
Anyag: rozsdamentes acél 18/8.  
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pezsgőhűtő tál Rancho
Egyfalú pezsgőhűtő tál antik réz kinézetben. Vintage stílushoz 
illő. 8 darab palackhoz alkalmas.
Anyag: rozsdamentes lakkozott acél. 
Nedves ruhával törölhető!

VEGA
Palackhűtők
Dupla falú szigetelés a hosszan tartó hűtésért.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/8, 
cikkszám 20090059 akril.

VEGA
Palackhűtő Spokane
Dupla falú szigetelés a hosszan tartó hűtésért.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/8. 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Palackhűtő Gamay 
Kellemes kinézetű palackhűtő. Ideálisan illeszkedik a Gamay 
állványhoz, cikkszám 10044029.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/8! 
Mosogatógépben mosható!

VEGA
Pezsgőhűtő állvány Gamay és Montuno
Könnyen kezelhető, mégis stabil. Alkalmas a Gamay és Montuno palackhűtőkhöz.
Anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/8. 
Beltéri és védett kültéri használatra!

18.5x14.5 cm (ØxMA)
10049816
db/csom. 1
12,64 €

19.5x19 cm (ØxMA)
14 cm (alsó Ø)
3.5 l
10049050
db/csom. 1
21,99 €

50x35x24.5 cm 
(HxSZxMA)
24 l
30025912
db/csom. 1
54,99 €

52x40x29.5 cm 
(HxSZxMA)
34 l
30025911
db/csom. 1
60,49 €

12x19.5 cm (ØxMA)
1.4 l
30046232
db/csom. 1
19,24 €

21.5x24.5 cm (ØxMA)
17 cm (alsó Ø)
5.5 l
10049815
db/csom. 1
43,99 €

Asztali palackhűtő 
tartó Peros
darabért csak

1264

Palackhűtő  
Montuno

darabért csak

21,

99

Pezsgőhűtő tál  
Pacific

darabért csak

5499

Pezsgőhűtő tál  
Rancho

darabért csak

60,

49

Palackhűtő  
Spokane

darabért csak

1924

Palackhűtő  
Gamay

darabért csak

4399

pezsgőhűtő állvány  
Gamay
26.5x65.5 cm (ØxMA)
18.4 cm (felső belső Ø)
10044029
db/csom. 1
49,49 €

pezsgőhűtő állvány  
Montuno
26x68 cm (ØxMA)
14 cm (felső belső Ø)
10049452
db/csom. 1
45,09 €

Állvány  
Montuno

darabonként

4509

Palackhűtő  
Torrafal

darabonként

714

Torrafal Millesime Canbari
14x23 cm (ØxMA) 10.5x20 cm (ØxMA) 11x18.5 cm (ØxMA)
10.7 cm (belső Ø) 10.5 cm (belső Ø) 11 cm (belső Ø)
akril rozsdamentes acél rozsdamentes acél
20090059 10044004 10044002
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,14 € 15,94 € 19,79 €
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10.5x17.5 cm (HxSZ)
30003446
db/csom. 1
48,39 €

18x9.5 cm (HxSZ)
10070242
db/csom. 1
25,29 €

11.5x18.5 cm (HxSZ)
10085501
db/csom. 1
29,69 €

23x13 cm (HxSZ)
10079085
db/csom. 1
7,47 €

26x13 cm (HxSZ)
30003448
db/csom. 1
38,49 €

Brifkó  
Fred

darabért csak

4839

Brifkó  
Lacara

darabért csak

2529

Cashholder  
Lipuro

darabért csak

989

Brifkó  
Salzburg

darabért csak

2969

Cashholder  
darabért csak

747

Brifkó tartó  
Anton

darabért csak

3849

JOBELINE
Brifkó Fred
Fekete bőr pénztárca 6 rekesszel, cipzáras aprópénzes 
rekesszel és külső rekesszel. Praktikus: a bezárás állítható 
attól függően, hogy mennyire teljes a pénztárca.
Anyag: bőr
Szín: fekete

VEGA
Brifkó Lacara
Beállítható zárással. 7 rekesszel papírpénzre, 1 rekesszel 
aprópénzre, 1 cipzáros rekesz és külső zseb.
Anyag: bőr. Robusztus!
Szín: fekete

VEGA
Brifkó, cashholder és pénztárca tok Lipuro
A stílus az, amikor minden apróság egymásba passzol. Egészítse ki alkalmazottai outfit-jét ezzel 
az elegáns és időtlen pénztárca szériával. Nagy aprópénz rekesz, 5 papírpénz rekesz és egy 
cipzározható rekesz. Stílusos részlet a szürke varrat. A szériához tartozik még a cashholder és 
a tok is.
Anyag: műbőr. Dekoratív varrás! Könnyen karbantartható!

JOBELINE
Brifkó Salzburg
Pénztárca 6 belső rekesszel, cipzáras, aprópénzes rekesszel és külső rekesszel.
Anyag: bőr
Szín: fekete

VEGA
Cashholder
Kiváló minőségű műbőrből készült fizetőmappa logózás nélkül.
Anyag: műbőr.
Szín: fekete

JOBELINE
Brifkó tartó Anton
Fekete pénztárca tartó valódi bőrből, két nagy rekesszel 
pénztárcára és jegyzetfüzetre. Kiegészítve egy hátsó tépőzáras 
rekesszel. A jobb oldalon egy tolltartóval, hogy mindig kéznél 
legyen.
Anyag: bőr
Szín: fekete

valódi bőr

cashholder brifkó pénztárca tok
23x13.5x0.5 cm (HxSZxMA) 19x10.8 cm (HxSZ) 26x13.8 cm (HxSZ)
10029233 10029231 10029232
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 29,69 € 11,87 €

valódi bőr

valódi bőr

valódi bőr
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57.5x37x27.7 cm (HxSZxMA)
30067084
GN 1/1
284,90 €

VEGA
Hűtővitrin Natchez GN 1/1
A szett alacsony, GN 1/1 méretű tömörfa alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, rakásolható tálaló tálcából, mely króm-nikkel 
acél 18/8-ból készült GN 1/1 méretben és kiváló minőségű 
Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) Sturgis rolltop fedőből 
áll, amely csúszásgátló gumizásának köszönhetően csendesen 
nyitódik és záródik. A tálca mosogatógépben mosható, a többi 
rész mosogatógépbe nem alkalmas.

57.5x37x50.8 cm (HxSZxMA)
30067229
GN 1/1
379,50 €

VEGA
Italadagoló Natchez dupla GN 1/1
A szett alacsony, GN 1/1 méretű tömörfa alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, és Hampton dupla adagolóból 
áll, amely különösen törésálló és karcálló Tritan-ból készült 
(biszfenol-A-mentes). Az adagolók teljes tartalma 2x 4 
liter. A rozsdamentes acélból készült csap felső nyomásra 
működik, könnyen levehető, légzárt fedő, 4 fedélbe és alsó 
részbe rögzíthető hűtőbetét, és 18/10 rozsdamentes acélból 
készült kivehető csepegtető betét. A csepegtető betét 
mosogatógépben mosható, a többi rész mosogatógépbe 
nem alkalmas.57.5x37x65 cm (HxSZxMA)

30067112
GN 1/1
357,50 €

VEGA
Müzliadagoló Natchez GN 1/1
A szett alacsony, GN 1/1 méretű tömörfa alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, és Hamshire dupla adagolóból 
áll, amely különösen törésálló és karcálló Tritan-ból készült 
(biszfenol-A-mentes). Az adagolók teljes tartalma 8 liter. 
A tartály távolsága a talapzattól 10 cm. Könnyen kezelhető 
szilikon adagoló kerék, levehető légzárt fedő, és 18/10 
rozsdamentes acélból készült kivehető csepegtető betét. A 
csepegtető betét mosogatógépben mosható, a többi rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

37x31x27.7 cm (HxSZxMA)
30067094
GN 1/2
203,50 €

VEGA
Hűtővitrin Natchez GN 1/2
A szett alacsony, GN 1/2 méretű tömörfa alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, rakásolható fekete melamin tálaló tálcából 
GN 1/2 méretben és kiváló minőségű Tritan-ból készült 
(biszfenol-A mentes) Sturgis rolltop fedőből áll, amely 
csúszásgátló gumizásának köszönhetően csendesen nyitódik 
és záródik. A tálca mosogatógépben mosható, a többi rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

57.5x37x18.3 cm (HxSZxMA)
30067081
GN 1/1
229,90 €

VEGA
Táltartó box Natchez GN 1/1
A szett magas, GN 1/1 méretű tömörfa alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, 
amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő 
hűtőbetétből polietilénből és masszív tölgyfa betétlapból áll, 
amely 14 cm-es átmerőjű tálakhoz alkalmas. A fa részek 
nedves ruhával törölhetők, mosogatógépbe nem alkalmasak.

37x31x13.5 cm (HxSZxMA)
30067091
GN 1/2
152,90 €

VEGA
Evőeszköztartó box Natchez GN 1/2
A szett alacsony, GN 1/2 méretű tömörfa alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, masszív tölgyfa evőeszköztartó 
betétből és 18/10 rozsdamentes acélból készült 
evőeszköztartókból áll, 2 méretben: 2x 10x8.5cm (ØxMA) és 
2x 10x13cm. A poharakat használhatja mint szalvéta vagy 
cukortartó. A fa részek nedves ruhával törölhetők, az 
evőeszköztartók mosogatógépben moshatók.

VINTAGE stílus

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Passzoló tálak o. 166
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35.2x29x29.9 cm (HxSZxMA)
30067079
GN 1/2
196,90 €

VEGA
Hűtővitrin Portland GN 1/2
A szett alacsony, rakásolható, porszórt acélból készült, GN 
1/2 méretű alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült 
alapkádból, amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő 
hűtőbetétből polietilénből, rakásolható fekete melamin tálaló 
tálcából GN 1/2 méretben és kiváló minőségű Tritan-ból 
készült (biszfenol-A mentes) Sturgis rolltop fedőből áll, amely 
csúszásgátló gumizásának köszönhetően csendesen nyitódik 
és záródik. A tálca mosogatógépben mosható, a többi rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

55.4x35.2x21.5 cm (HxSZxMA)
30067189
GN 1/1
225,50 €

VEGA
Táltartó box Portland GN 1/1
A szett magas, rakásolható, porszórt acélból készült, GN 1/1 
méretű alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült 
alapkádból, amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő 
hűtőbetétből polietilénből és masszív tölgyfa betétlapból áll, 
amely 23 cm-es átmerőjű tálakhoz alkalmas. A betétlap 
nedves ruhával törölhető, mosogatógépbe nem alkalmas.

35.2x29x53 cm (HxSZxMA)
30067080
GN 1/2
269,50 €

VEGA
Italadagoló Portland GN 1/2
A szett alacsony, rakásolható, porszórt acélból készült, GN 
1/2 méretű alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült 
alapkádból, amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, és Hampton 
szimpla adagolóból áll, amely különösen törésálló és karcálló 
Tritan-ból készült (biszfenol-A-mentes). Az adagoló tartalma 
4 liter. A rozsdamentes acélból készült csap felső nyomásra 
működik, könnyen levehető, légzárt fedő, 2 fedélbe és alsó 
részbe rögzíthető hűtőbetét, és 18/10 rozsdamentes acélból 
készült kivehető csepegtető betét. A csepegtető betét 
mosogatógépben mosható, a többi rész mosogatógépbe nem 
alkalmas.

55.4x35.2x21.5 cm (HxSZxMA)
30067168
GN 1/1
251,90 €

VEGA
Palacktartó box Portland GN 1/1
A szett magas, rakásolható, porszórt acélból készült, GN 1/1 
méretű alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült 
alapkádból, amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő 
hűtőbetétből polietilénből, masszív tölgyfa kancsós betétből áll 
rozsdamentes 18/10 acélból készült csepegtető betéttel 
és műanyag csepegtető tálcával. A csepegtető betét 
mosogatógépben mosható, a többi rész mosogatógépbe nem 
alkalmas.

55.4x35.2x29.9 cm (HxSZxMA)
30067110
GN 1/1
148,50 €

VEGA
Kenyérvágó box Portland GN 1/1
A szett alacsony, rakásolható, porszórt acélból készült, GN 
1/1 méretű alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült 
alapkádból, amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed és a 
hozzáillő masszív tölgyfa kenyérvágódeszkából áll. A deszka 
nedves ruhával törölhető, mosogatógépben nem mosható.

55.4x35.2x29.9 cm (HxSZxMA)
30067150
GN 1/1
273,90 €

VEGA
Hűtővitrin Portland GN 1/1
A szett alacsony, rakásolható, porszórt acélból készült, GN 
1/1 méretű alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült 
alapkádból, amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő 
hűtőbetétből polietilénből, masszív tölgyfa sajttálaló deszkából 
GN 1/1 méretben extra barázdával a rolltop fedő rögzítéséhez, 
és kiváló minőségű Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) 
Sturgis rolltop fedőből áll, amely csúszásgátló gumizásának 
köszönhetően csendesen nyitódik és záródik. Az összes rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

B
Ü

FÉ

Kenyérvágó box  
Portland

darabért csak

14850

INDUSTRIAL Chic

Passzoló karaffok o. 131Passzoló tálak o. 166
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57x36.5x27.4 cm (HxSZxMA)
30067116
GN 1/1
313,50 €

VEGA
Hűtővitrin Montana tölgy GN 1/1
A szett alacsony, antracit szegélyű, GN 1/1 méretű tölgyfa 
alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, 
amelynek hőállósága 70 °C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, rakásolható tálaló tálcából, mely króm-nikkel 
acél 18/8-ból készült GN 1/1 méretben és kiváló minőségű 
Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) Sturgis rolltop fedőből 
áll, amely csúszásgátló gumizásának köszönhetően csendesen 
nyitódik és záródik. A tálca mosogatógépben mosható, a 
többi rész mosogatógépbe nem alkalmas.

Egyszerű és FLEXIBILIS

36.5x30.5x27.4 cm (HxSZxMA)
30067164
GN 1/2
225,50 €

VEGA
Hűtővitrin Montana tölgy GN 1/2
A szett alacsony, antracit szegélyű, GN 1/2 méretű tölgyfa 
alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, 
amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, maszszív tölgyfa sajttálaló deszkából GN 1/2 
méretben extra barázdával a rolltop fedő rögzítéséhez, és 
kiváló minőségű Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) 
Sturgis rolltop fedőből áll, amely csúszásgátló gumizásának 
köszönhetően csendesen nyitódik és záródik. Az összes rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

57x36.5x18.5 cm (HxSZxMA)
30067142
GN 1/1
295,90 €

VEGA
Palacktartó box Montana tölgy GN 1/1
A szett magas, antracit szegélyű, GN 1/1 méretű tölgyfa 
alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, 
amelynek hőállósága 70 °C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, masszív tölgyfa kancsós betétből áll 
rozsdamentes 18/10 acélból készült csepegtető betéttel és 
műanyag csepegtető tálcával. A csepegtető betét 
mosogatógépben mosható, a többi rész mosogatógépbe nem 
alkalmas.

57x36.5x27.4 cm (HxSZxMA)
30067144
GN 1/1
357,50 €

VEGA
Hűtővitrin Montana tölgy GN 1/1
A szett magas, antracit szegélyű, GN 1/1 méretű tölgyfa 
alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, 
amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, 3 db fehér, 6.5 cm mély, rakásolható, GN 1/3 
méretű ellenálló melamin edényből (használható -30 ° C 
és + 70 ° C között), valamint kiváló minőségű Tritan-ból 
készült (biszfenol-A mentes) Sturgis rolltop fedőből áll, amely 
csúszásgátló gumizásának köszönhetően csendesen nyitódik 
és záródik. A GN edények mosogatógépben moshatók, a többi 
rész mosogatógépbe nem alkalmas.

36.5x30.5x64.7 cm (HxSZxMA)
30067207
GN 1/2
240,90 €

VEGA
Müzliadagoló Montana tölgy GN 1/2
A szett alacsony, antracit szegélyű, GN 1/2 méretű tölgyfa 
alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, 
amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, és Hamshire adagolóból 
áll, amely különösen törésálló és karcálló Tritan-ból készült 
(biszfenol-A-mentes). Az adagoló teljes tartalma 4 liter. A 
tartály távolsága a talapzattól 10 cm. Könnyen kezelhető 
szilikon adagoló kerék, levehető légzárt fedő, és 18/10 
rozsdamentes acélból készült kivehető csepegtető betét. A 
csepegtető betét mosogatógépben mosható, a többi rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

57x36.5x18.5 cm (HxSZxMA)
30067137
GN 1/1
262,90 €

VEGA
Táltartó box Montana tölgy GN 1/1
A szett magas, antracit szegélyű, GN 1/1 méretű tölgyfa 
alapboxból, kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, 
amelynek hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, és masszív tölgyfa betétlapból áll, amely 14 
cm-es átmerőjű tálakhoz alkalmas. A fa részek nedves ruhával 
törölhetők, mosogatógépbe nem alkalmasak.

Táltartó box  
Montana tölgy

darabért csak

26290
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B
Ü

FÉ

63x42.5x27.4 cm (HxSZxMA)
30067250
GN 1/1
361,90 €

VEGA
Hűtővitrin Fundale fehér GN 1/1
A szett alacsony, fehér laminált szegélyű, csiszolt 
rozsdamentes 18/10 acél, GN 1/1 méretű alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, rakásolható tálaló tálcából, mely króm-nikkel 
acél 18/8-ból készült GN 1/1 méretben és kiváló minőségű 
Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) Sturgis rolltop fedőből 
áll, amely csúszásgátló gumizásának köszönhetően csendesen 
nyitódik és záródik. A tálca mosogatógépben mosható, a többi 
rész mosogatógépbe nem alkalmas.

63x42.5x27.4 cm (HxSZxMA)
30067270
GN 1/1
368,50 €

VEGA
Hűtővitrin Fundale antracit GN 1/1
A szett alacsony, antracit laminált szegélyű, csiszolt 
rozsdamentes 18/10 acél, GN 1/1 méretű alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, rakásolható tálaló tálcából, mely króm-nikkel 
acél 18/8-ból készült GN 1/1 méretben és kiváló minőségű 
Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) Sturgis rolltop fedőből 
áll, amely csúszásgátló gumizásának köszönhetően csendesen 
nyitódik és záródik. A tálca mosogatógépben mosható, a többi 
rész mosogatógépbe nem alkalmas.

57x36.5x27.4 cm (HxSZxMA)
30067221
GN 1/1
416,90 €

VEGA
Hűtővitrin Fundale fehér GN 1/1
A szett magas, fehér laminált szegélyű, csiszolt rozsdamentes 
18/10 acél, GN 1/1 méretű alapboxból, kiváló minőségű 
műanyagból készült alapkádból, amelynek hőállósága 70 
° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből polietilénből, 3 db 10 
cm mély fekete melamin GN 1/3 méretű edényből, valamint 
kiváló minőségű Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) 
Sturgis rolltop fedőből áll, amely csúszásgátló gumizásának 
köszönhetően csendesen nyitódik és záródik. A GN edények 
mosogatógépben moshatók, a többi rész mosogatógépbe nem 
alkalmas.

63x42.5x50.5 cm (HxSZxMA)
30067243
GN 1/1
438,90 €

VEGA
Müzliadagoló Fundale antracit GN 1/1
A szett alacsony, antracit laminált szegélyű, csiszolt 
rozsdamentes 18/10 acél, GN 1/1 méretű alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, és Hamshire dupla adagolóból áll, 
amely különösen törésálló és karcálló Tritan-ból készült 
(biszfenol-A-mentes). Az adagolók teljes tartalma 2x 4 liter. 
A tartály távolsága a talapzattól 10 cm. Könnyen kezelhető 
szilikon adagoló kerék, levehető légzárt fedő, és 18/10 
rozsdamentes acélból készült kivehető csepegtető betét. A 
csepegtető betét mosogatógépben mosható, a többi rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

63x42.5x27.4 cm (HxSZxMA)
30067165
GN 1/1
350,90 €

VEGA
Hűtővitrin Fundale fehér GN 1/1
A szett alacsony, fehér laminált szegélyű, csiszolt 
rozsdamentes 18/10 acél, GN 1/1 méretű alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, hozzá illő hűtőbetétből 
polietilénből, masszív tölgyfa sajttálaló deszkából GN 1/1 
méretben extra barázdával a rolltop fedő rögzítéséhez és 
kiváló minőségű Tritan-ból készült (biszfenol-A mentes) 
Sturgis rolltop fedőből áll, amely csúszásgátló gumizásának 
köszönhetően csendesen nyitódik és záródik. Az összes rész 
mosogatógépbe nem alkalmas.

42.5x31.5x50.5 cm (HxSZxMA)
30067230
GN 1/2
328,90 €

VEGA
Italadagoló Fundale antracit GN 1/2
A szett alacsony, antracit laminált szegélyű, csiszolt 
rozsdamentes 18/10 acél, GN 1/2 méretű alapboxból, 
kiváló minőségű műanyagból készült alapkádból, amelynek 
hőállósága 70 ° C-ig terjed, és Hampton szimpla adagolóból 
áll, amely különösen törésálló és karcálló Tritan-ból készült 
(biszfenol-A-mentes). Az adagoló tartalma 4 liter. A 
rozsdamentes acélból készült csap felső nyomásra működik, 
könnyen levehető, légzárt fedő, 2 fedélbe és alsó részbe 
rögzíthető hűtőbetét, és 18/10 rozsdamentes acélból 
készült kivehető csepegtető betét. A csepegtető betét 
mosogatógépben mosható, a többi rész mosogatógépbe nem 
alkalmas.

Italadagoló  
Fundale antracit

darabért csak

32890

160-161_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   161 15.02.22   18:03



162 Mobil +36 70 886 5856

Újdonság

Újdonság

VEGA
Büférendszer Ardenna
 · anyag: alapbox: masszív kőrisfa, viaszolt. Összekötő fémlemez és fogantyú: króm-nikkel acél 18/10.
 · egy stílusos büférendszer
 · kombinálható az összes kiegészítónkkel, mint például a Hampton adagoló, fa tartozékok, GN tálcák
 · a következő méretű GN edényekhez alkalmas: 1/1, 1/2, 1/3, 2/4 vagy 2/8
 · az összekötő fémlemez a második szint összeszerelésére szolgál
 · a fogantyú az alapboxok könnyebb kezelését szolgálja
 · alapbox: nedves ronggyal törölhető, mosogatógépben nem mosható. Összekötő fémlemez és fogantyú: 
mosogatógépben mosható
 · VEGA saját dizájn – csak nálunk kapható

VEGA
Hűtővitrin Ardenna kerek
 · anyag: masszív kőrisfa, viaszolt
 · beleértve az alapkádat, hűtőbetétet és tálcát
 · az akril fedőt vagy a Bradano higiéniai védőtetőt 
igény esetén külön szükséges megrendelni
 · nedves ruhával törölhető, mosogatógépben nem 
mosható 
 · tálca: mosogatógépben mosható
 · VEGA saját dizájn - csak nálunk kapható

alapbox GN 1/1
kőrisfa
58x37.8x4.8 cm (HxSZxMA)
30108702
db/csom. 1
65,99 €

alapbox GN 1/2
kőrisfa
31.6x37.8x4.8 cm (HxSZxMA)
30108701
db/csom. 1
54,99 €

alapbox GN 2/4
kőrisfa
58x21.5x4.8 cm (HxSZxMA)
30108704
db/csom. 1
54,99 €

kiegészítő talapzat
fekete
55.2x34.9x6.5 cm (HxSZxMA)
30110270
db/csom. 1
32,99 €

hűtővitrin kerek
kőrisfa/fekete/ezüst
42.2x5.5 cm (ØxMA)
30124325
db/csom. 1
126,46 €

kerek akril  
fedő
transzparens
39x22 cm (ØxMA)
30003351
db/csom. 1
37,39 €

praktikus GN méret

moduláris rendszer

alkalmas az élelmi- 
szerekkel való közvetlen 
érintkezésre

süteményes  
állvány
kőrisfa
37.8x60.1x40.9 cm 
(SZxMAxMÉ)
30108703
db/csom. 1
76,99 €

18.5x1.2x5.4 cm 
(HxSZxMA)
30108708
db/csom. 2
csomag 17,58 €
8,79 €

20.3x20x0.3 cm 
(HxSZxMA)
30108705
db/csom. 2
csomag 43,98 €
21,99 €

összekötő  
fémlemez
 ezüst

fogantyú
 ezüst

34.8x1.2x5.4 cm 
(HxSZxMA)
30108707
db/csom. 2
csomag 21,98 €
10,99 €

29x22.5x0.3 cm 
(HxSZxMA)
30108706
db/csom. 2
csomag 49,48 €
24,74 €

Alapbox  
Anza

darabonként

1979

Büfé kiegészítők o. 166
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VEGA
Alapkád Anza
 · anyag: kiváló minőségű műanyag
 · szükséges alapelem kancsós betétekhez, 
betétlapokhoz, tárolóedényekhez és tálaló 
tálcákhoz GN méretekben
 · rakásolható
 · 70°C-ig hőálló
 · GN edények és 2 cm magasságú 
bemutató tálcákhoz 

Szín: fekete

VEGA
Higiéniai védőtető Bradano
Higiéniai védőtető a büfé számára. Könnyen elhelyezhető büféboxok, kosarak vagy tálcák fölé. A kiváló minőségű akril üveglap speciális 
alumínium profilba van rögzítve, stabil rozsdamentes acél 18/0 lábakon, melyek csúszásgátlókkal vannak ellátva. Egyszerű szerelés, 
szétszerelve kerül kiszállításra.
Védőtető kicsi: GN 1/2 méretű boxokhoz. Belső szélesség: 33 cm
Védőtető közepes: GN 1/1 vagy 2x GN 1/2 méretű boxokhoz. Belső szélesség: 60,4 cm
Védőtető nagy: 2x GN 1/1 vagy 4x GN 1/2 méretű boxokhoz. Belső szélesség: 124,4 cm
Szín: ezüst

GN 1/2
31.7x25.5x4.6 cm (HxSZxMA)
30108696
db/csom. 1
19,79 €

védőtető kicsi
37x52.5x41.6 cm (SZxMAxMÉ)
30107991
db/csom. 1
109,99 €

védőtető közepes
64.4x52.5x41.6 cm (SZxMAxMÉ)
30107989
db/csom. 1
130,90 €

védőtető nagy
128.4x52.5x41.6 cm (SZxMAxMÉ)
30107990
db/csom. 1
218,90 €

TÖKÉLETESEN kombinálható

GN 1/1
52x31.7x4.6 cm (HxSZxMA)
30108698
db/csom. 1
21,99 €

GN 2/4
52x15.5x4.6 cm (HxSZxMA)
30108697
db/csom. 1
19,79 €

alapkád Anza

összekötő fémlemez 
Ardenna

alapbox Ardenna

VEGA
Hűtőbetét Avisio
 · anyag: polietilén, 1 darabból készült
 · időtálló és ütésálló
 · hűtőbetét: fagyasztóban hűthető

Szín: kék

48.2x11x2 cm (HxSZxMA)
30108713
db/csom. 1
16,49 €

hűtőbetét szögletes

48.2x28.2x2 cm (HxSZxMA)
30108711
db/csom. 1
27,49 €

21.8x28.2x2 cm (HxSZxMA)
30108712
db/csom. 1
16,49 €
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VEGA
Süteményes állvány Natchez
Kiváló minőségű, robusztus süteményes állvány aktuális vintage stílusban tökéletesen 
kiegészíti a Natchez büférendszerünket. Csúszásgátló szilikon talpakkal. A melamin tálcákat 
szükséges külön rendelni. A szükséges tálcák méretei: alsó 2/4, középső 1,5/4, felső 1/4. 
Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: lakkozott tömörfa. Összecsukható! Nedves ruhával törölhető!
 Szín: vintage fehér

43.3x44.8x20.6 cm (SZxMAxMÉ)
30045322
db/csom. 1
49,49 €

Melamin tálcák o. 169

VEGA
Raklaptartó állvány Portland
 · anyag: poracél
 · állítható magasságú karok csúszásgátló gumírozással a 
rögzítéshez
 · egyszerűen összerakható (szétszerelve szállítjuk)
 · alkalmas minden betéthez, raklaphoz, tálcához GN 1/1 
méretben
 · további karok külön rendelhetők
Szín: antracit

kiegészítő karok (szett 2 darab)
33.5x4x4 cm (SZxMAxMÉ)
30002396
db/csom. 2
csomag 19,56 €
9,78 €

Süteményes állvány  
Natchez

darabért csak

49,

49

VEGA
Alapbox Natchez
 · anyag: tömörfa vintage kinézettel
 · minőségi és robusztus kivitelezés
 · kombinálható az összes kiegészítőnkel
 Szín: vintage fehér

alapbox alacsony GN 1/1
57.5x37x8.8 cm (HxSZxMA)
30025914
db/csom. 1
93,49 €

Alapbox  
Natchez

darabonként

7149

VEGA
Alapboxok és deszkák Portland
 · anyag: poracél; hozzá illő deszkák (rendelje hozzá most): tömör olajozott tölgyfa
 · rakásolható
 · kombinálható az összes kiegészítőnkel
 · mosogatógépben nem mosható
 · nedves ronggyal törölhető
 Szín: antracit, bükk

alapbox alacsony GN 1/1
55.4x35.2x11 cm (HxSZxMA)
30002394
db/csom. 1
93,49 €

alapdeszka GN 1/1
50.6x30.4x1.5 cm (HxSZxMA)
30033040
db/csom. 1
37,39 €

Moduláris alap BÜFÉJÉHEZ

Raklaptartó állvány  
Portland

darabért csak

13090

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

raklaptartó állvány
48.9x57.5x43.6 cm (SZxMAxMÉ)
30002399
db/csom. 1
130,90 €

alapbox magas GN 1/1
55.4x35.2x19 cm (HxSZxMA)
30002395
db/csom. 1
119,90 €

alapbox alacsony GN 1/2
35.2x29x11 cm (HxSZxMA)
30030680
db/csom. 1
71,49 €

alapdeszka GN 1/2
30.4x24.1x1.5 cm (HxSZxMA)
30033048
db/csom. 1
21,99 €

alapbox magas GN 1/1
57.5x37x15.8 cm (HxSZxMA)
30025913
db/csom. 1
119,90 €

alapbox alacsony GN 1/2
37x31x8.8 cm (HxSZxMA)
30025915
db/csom. 1
71,49 €
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Dearborn melamin tálca o. 177

VEGA
Süteményes állvány Montana
Tökéletes VEGA saját dizájn - csak nálunk kapható. Csúszásgátló szilikon bevonatú talapzattal. 
Kérjük, külön rendelje meg a megfelelő melaminból készült tálcákat (GN 1/4, GN 1.5/4 és GN 
2/4). Mosogatógépben nem mosható.
Anyag váz: olajozott tömörfa (tölgy).  
Talapzat: lakkozott MDF. Nedves ruhával törölhető! 
Szín: tölgy/antracit

48x46.2x25.8 cm (SZxMAxMÉ)
30044430
db/csom. 1
96,79 €

Süteményes állvány  
Montana

darabért csak

9679

VEGA
Alapbox Montana
 · anyag: tömörfa; szegély: lakkozott MDF
 · a tölgyfa box antracit szegélyű
 · minőségi kivitelezés
 · kombinálható az összes kiegészítőnkel

Szín: tölgy

alapbox alacsony GN 1/1
57x36.5x8.5 cm (HxSZxMA)
30002393
db/csom. 1
119,90 €

VEGA
Tányértartó állvány Anthea
3 szintű tányértartó állvány, csúszásmentes gumi talpakkal. Kicsi állvány 12-16,5 cm-es 
tányérokhoz, a közepes állvány 16-20 cm-es tányérokhoz és a nagy állvány 20-28,5 cm-es 
tányérokhoz alkalmas. Tányérok nélkül kézbesítjük.
Anyag: krómozott fém.

26 cm (MA) 35 cm (MA) 43 cm (MA)
10049796 30099973 10049795
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,25 € 23,09 € 29,69 €

Alapbox  
Montana

darabonként

8689

Tányértartó állvány  
Anthea

darabonként

1825

Alapbox  
Fundale

darabonként

13090

VEGA
Alapbox Fundale
 · anyag: minőségi rozsdamentes csiszolt keret 18/10, szegély: laminált
 · kombinálható az összes kiegészítőnkel

alapbox alacsony GN 1/1
antracit fehér
63x42.5x8.5 cm (HxSZxMA)  63x42.5x8.5 cm (HxSZxMA)
10006307 10006306
db/csom. 1 db/csom. 1
181,50 € 181,50 €

alapbox magas GN 1/1
57x36.5x16 cm (HxSZxMA)
30002397
db/csom. 1
152,90 €

alapbox alacsony GN 1/2
36.5x30.5x8.5 cm (HxSZxMA)
30030681
db/csom. 1
86,89 €

alapbox magas GN 1/1
antracit fehér
63x42.5x15 cm (HxSZxMA) 63x42.5x15 cm (HxSZxMA)
10006309 10006308
db/csom. 1 db/csom. 1
218,90 € 218,90 €

alapbox alacsony GN 1/2
antracit fehér
 42.5x31.5x8.5 cm (HxSZxMA)  42.5x31.5x8.5 cm (HxSZxMA)
30030763 30030679
db/csom. 1 db/csom. 1
130,90 € 130,90 €

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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VEGA
Tálak és védőfedők
 · védőfedő anyaga: akril, lehajtható, mosogatógépben nem mosható
 · tálak anyaga: melamin, üveg vagy acél 18/8, mosogatógépben moshatók
 · a tálak alkalmasak a büférendszereink betétlapjaihoz

VEGA
Betétlapok büfétálakhoz
 · anyag: tömör olajozott fa
 · a betétlapok alkalmasak a büférendszereinkhez
 · nedves ronggyal törölhatő, mosogatógépben nem mosható

53x34x2.5 cm (HxSZxMA)

VEGA
Sajttálaló és kenyérvágó deszka
 · anyag: tömörfa
 · az összes büférendszerünkhöz alkalmasak
 · extra barázda a rolltop fedő rögzítéséhez
 · optimálisan használható a GN 1/2 vagy 1/1 alapkáddal, mint morzsatálca vagy hűtőbetéttel sajttálalásra
 · nedves ronggyal törölhető, mosogatógépben nem mosható

VEGA
Evőeszköztartó
 · anyag: rozsdamentes acél 18/0
 · a poharak alkalmasak a büférendszereink evőeszköztartó betétekhez
 · rögzítés nélkül is használható
 · a poharakat használhatja szalvétatartó vagy csomagolt cukortartóként
 · mosogatógépben mosható

Szín: ezüst

VEGA
Evőeszköztartó betét GN 1/2
 · anyag: tömör olajozott fa
 · a betétek alkalmasak a büférendszereinkhez
 · nedves ronggyal törölhető
 · mosogatógépben nem mosható

32.5x26.5x7.2 cm (HxSZxMA)

14.5 cm (Ø) 23.5 cm (Ø)
10040326 10040327
db/csom. 1 db/csom. 1
15,94 € 17,04 €

bükk tölgy
30033047 30033042
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 42,89 €

bükk tölgy
30033057 30033054
db/csom. 1 db/csom. 1
38,49 € 43,99 €

bükk tölgy
30033043 30033044
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 42,89 €

bükk tölgy
53x34x2.5 cm (HxSZxMA) 53x34x2.5 cm (HxSZxMA)
10006334 30003993
db/csom. 1 db/csom. 1
39,59 € 45,09 €

bükk tölgy
53x34x2.5 cm (HxSZxMA) 53x34x2.5 cm (HxSZxMA)
10006330 30003998
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 42,89 €

bükk tölgy
34x26x2.5 cm (HxSZxMA) 34x26x2.5 cm (HxSZxMA)
30047199 30047197
db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 37,39 €

10x8.5 cm (ØxMA)
30033051
db/csom. 1
6,04 €

védőfedő kivágással
Szín: transzparens

betétlap 2 tálhoz Ø 23 cm

 kenyérvágó deszka GN 1/1 sajttálaló deszka GN 1/1 sajttálaló deszka GN 1/2

fekete fekete fehér fehér
14x6.5 cm (ØxMA) 23x10 cm (ØxMA) 14x6.5 cm (ØxMA) 23x10 cm (ØxMA)
350 ml 2600 ml 350 ml 2600 ml
30033028 30033026 10049682 10049756
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
3,84 € 9,23 € 3,84 € 9,23 €

melamin tál

14x6.2 cm (ØxMA) 23x9.5 cm (ØxMA)
625 ml 2900 ml
10039327 10039330
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 9,18 € csomag 20,40 €
1,53 € 3,40 €

üvegtál
Szín: transzparens

14x6 cm (ØxMA) 23x10.5 cm (ØxMA)
500 ml 2400 ml
10006144 10006145
db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 23,09 €

tál rozsdamentes acél 18/8
Szín: ezüst

betétlap 5 tálhoz Ø 14 cm

10x13 cm (ØxMA)
30033052
db/csom. 1
8,24 €

Üvegtál  
Lou

darabonként

153
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VEGA
Italadagoló Hampton
 · anyag: csepegtető tálca: rozsdamentes acél 18/10, tartály: tritan, bisfenol A mentes
 · alkalmas a büférendszereinkhez
 · a csepegtető tálca rozsdamentes acél 18/10, könnyen levehető és mosogatógépben mosható
 · VEGA saját dizájn – csak nálunk kapható
 · a csap rozsdamentes és felső nyomásra működik
 · könnyen levehető, légzárt fedő
 · dupla adagoló tartalma 2x 4 liter
 · összeszerelve szállítjuk

Szín: ezüst

VEGA
Müzliadagoló Hamshire
 · anyag: csepegtető tálca: rozsdamentes acél 18/10, tartály: tritan, bisfenol A mentes
 · alkalmas a büférendszereinkhez
 · a tartály távolsága a talapzattól: 10 cm
 · VEGA saját dizájn – csak nálunk kapható
 · könnyen levehető, légzárt fedő
 · dupla adagoló tartalma 2x 4 liter
 · összeszerelve szállítjuk
Szín: ezüst

adagoló GN 1/2  
2x hűtőbetéttel

dupla adagoló GN 1/1  
4x hűtőbetéttel

müzliadagoló GN 1/2

27.6x18.9x33.7 cm (SZxMAxMÉ) 54x18.9x33.7 cm (SZxMAxMÉ)
30047067 30047066
db/csom. 1 db/csom. 1
67,09 € 85,79 €

GN 1/1 GN 1/2
52.5x32x15 cm (HxSZxMA) 31.7x25.5x6.8 cm (HxSZxMA)
10030204 30023831
db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 21,99 €

GN 1/1 GN 1/1
52.5x32x6.8 cm (HxSZxMA) 52.5x32x10 cm (HxSZxMA)
10030202 10030203
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 31,89 €

VEGA
Kancsós betét, csepegtető betét és tálca
 · anyag: kancsós betét: tömörfa; csepegtető betét: rozsdamentes 
acél; csepegtető tálca: műanyag
 · alkalmas a büférendszereinkhez
 · ideális a 10030204-es alapkáddal és hűtőbetéttel használva

VEGA
Rolltop fedő Sturgis
 · anyag: tritan, különösen ellenálló
 · alkalmas az összes tálaló tálcához, edényekhez és deszkákhoz GN méretben
 · csendes nyitás és zárás a csúszásgátló gumizásnak köszönhetően
 · bisfenol A mentes 
 · mosogatógépben nem mosható

Szín: transzparens

28.2x21.8x4 cm (HxSZxMA) 48x28x4 cm (HxSZxMA)
30033031 10006338
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 49,49 €

28.2x21.8x4 cm (HxSZxMA) 48x28x4 cm (HxSZxMA)
30033032 30033033
db/csom. 1 db/csom. 1
30,79 € 60,49 €

hűtőbetét
kék

melegítőbetét
piros

VEGA
Hűtő és melegítő betétek
 · anyag: polietilén, egy darabból készült
 · ellenálló és időtálló
 · hűtőbetét: szükséges fagyasztóba rakni
 · melegítőbetét: egyszerűen melegítse fel sütőben, vízfürdőben

VEGA
Alapkádak
 · anyag: minőségi műanyag
 · szükséges alapelem a kancsós betétekhez, deszkákhoz, 
edényekhez és tálaló tálcákhoz GN méretben
 · rakásolható
 · hőálló 70 °C-ig
 · a GN edények és a következő magasságú tálaló tálcák számára: 
2 cm = 30023831 + 10030202;  
6.5 cm = 10030203;  
10 cm = 10030204

Szín: fekete

10006332
db/csom. 1
12,09 €

bükk tölgy
10006331 30003995
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 42,89 €

kancsós betét GN 1/1
53x32.5x2.5 cm (HxSZxMA)

csepegtető betét
ezüst
46.5x10.9x0.3 cm (HxSZxMA)

10006333
db/csom. 1
18,14 €

csepegtető tálca
fekete
46.5x10.9x1 cm (HxSZxMA)

Hűtőbetét
darabonként

2529
több méretben

26.5x32.5x42 cm (HxSZxMA)
4 l
30026556
db/csom. 1
192,50 €

53x32.5x42 cm (HxSZxMA)
8 l
30026553
db/csom. 1
273,90 €

26.5x32.5x56.2 cm (HxSZxMA)
4 l
30045355
db/csom. 1
141,90 €

dupla müzliadagoló 
GN 1/1

53x32.5x56.2 cm (HxSZxMA)
8 l
30045354
db/csom. 1
251,90 €
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VEGA
GN rozsdamentes acél edények
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · anyagvastagság: 0,8 mm
 · praktikus kiugrásokkal a könnyebb szétválasztáshoz az 
egyben tárolt edényeknél
 · fogantyúval vagy perforálással: www.gasztro-palazzo.hu
 · mosogatógépben mosható
Szín: ezüst

GN edény 1/1
53x32.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

10081630 10081633
db/csom. 1 db/csom. 1
18,58 € 23,09 €

VEGA
GN polipropilén edények 
 · anyag: átlátszó, élelmiszerekkel való érintkezéshez alkalmas 
polipropilén
 · szintjelzővel a külső oldalon, ütésálló
 · mosogatógépbe és mikrohullámú sütőbe alkalmas
 · használható -40° C és +95° C között
 · fedő és csepegtető tálca nélkül, szükséges külön rendelni
 · hozzá illő fedőket a www.gasztro-palazzo.hu oldalon találja
 · bisfenol A mentes
Szín: transzparens

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3
53x32.5x10 cm (HxSZxMÉ) 32.5x26.5x10 cm (HxSZxMÉ) 32.5x17.6x10 cm (HxSZxMÉ)
10010374 10010378 10010400
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 8,13 € 6,26 €

VEGA
GN melamin edények
 · anyag: melamin
 · alkalmasak a büférendszereinkhez
 · használható -30 °C és +70 °C között
 · rakásolható
 · stabil és ellenálló
 · mosogatógépben mosható

GN edény 3/6
fekete fehér fekete fehér
35.3x32.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

35.3x32.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

35.3x32.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

35.3x32.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

30045415 30045416 30045352 30045351
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 25,29 € 31,89 € 31,89 €

GN edény 2/4
fekete fehér fekete fehér
 53x16.2x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

53x16.2x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

 53x16.2x10 cm  
(HxSZxMÉ)

 53x16.2x10 cm  
(HxSZxMÉ)

30033038 30033039 30033034 30033035
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 25,29 € 31,89 € 31,89 €

GN edény 1/2
fekete fehér fekete fehér
 32.5x26.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

 32.5x26.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

 32.5x26.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

 32.5x26.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

10006325 10006316 10006328 10006319
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
19,24 € 19,24 € 23,09 € 23,09 €

GN edény 
darabonként

1000

GN edény  
polipropilén 
darabonként

626

GN edény 
darabonként

1682

Robusztus

GN EDÉNYEK
kiugrások a rakásoláshoz

GN edény 1/1
fekete fehér fekete fehér
53x32.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

10006324 10006315 10006327 10006318
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 37,39 € 40,69 € 40,69 €

GN edény 1/3
fekete fehér fekete fehér
32.5x17.6x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x10 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x10 cm  
(HxSZxMÉ)

10006326 10006317 10006329 10006320
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
16,82 € 16,82 € 18,14 € 18,14 €

GN edény 1/2
32.5x26.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x26.5x10 cm  
(HxSZxMÉ)

10081631 10081634
db/csom. 1 db/csom. 1
11,21 € 14,29 €

GN edény 1/3
32.5x17.6x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x10 cm  
(HxSZxMÉ)

10081632 10081635
db/csom. 1 db/csom. 1
10,00 € 12,42 €

GN edény 2/8 
32.5x13.2x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x13.2x10 cm  
(HxSZxMÉ)

30032942 30032943
db/csom. 1 db/csom. 1
14,95 € 18,58 €

ütésálló
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GN edény 1/1
bézs szürke türkizkék fehér
53x32.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

30037248 30037243 30037245 30037241
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
67,09 € 67,09 € 67,09 € 57,19 €

GN edény 1/1 magas
fehér
53x32.5x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)
30037258
db/csom. 1
60,49 €

VEGA
Tálaló tálcák és GN edények Alessia
 · anyag: porcelán
 · gasztro edények különböző méretekben
 · attraktív színek
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható
 · sütőbe alkalmas 300 °C-ig
 · a sorozat további részeit a www.gasztro-palazzo.hu oldalon 
találja

GN edény 1/3
bézs szürke türkizkék fehér
32.5x17.6x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

30037254 30037242 30037244 30037256
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
40,69 € 40,69 € 40,69 € 24,19 €

VEGA
GN rozsdamentes acél tálaló tálcák
 · anyag: króm-nikkel acél 18/8
 · rakásolható
 · csúszásgátló talpakkal
 · alkalmas a büférendszereinkhez
 · mosogatógépben mosható

Szín: ezüst
GN rozsdamentes acél tálcák
53x32.5x1.4 cm (HxSZxMÉ) 32.5x26.5x1.4 cm (HxSZxMÉ)
10006310 10006311
db/csom. 1 db/csom. 1
49,49 € 27,49 €

GN tálaló tálca 
darabonként

2419

melamin tálca GN 1/1
fekete fehér
53x32.5x3 cm  
(HxSZxMÉ)

53x32.5x3 cm  
(HxSZxMÉ)

10006321 10006312
db/csom. 1 db/csom. 1
43,99 € 43,99 €

VEGA
GN melamin tálaló tálcák
 · anyag: melamin
 · alkalmas a büférendszereinkhez
 · használható -30 °C és +70 °C között
 · rakásolható
 · stabil és ellenálló
 · mosogatógépben mosható

melamin tálca GN 1/3
fekete fehér
32.5x17.6x3 cm  
(HxSZxMÉ)

 32.5x17.6x3 cm  
(HxSZxMÉ)

10006323 10006314
db/csom. 1 db/csom. 1
18,14 € 18,14 €

VEGA
Tálaló csipeszek
 · anyag: krómacél 18/0
 · optimális tapadás
 · egykezes használat
Szín: ezüst

GN melamin  tálca
darabonként

1814

tálaló csipesz 
kerek

tálaló csipesz 
19 cm

tálaló csipesz 
félkör

 23 cm (H)  19 cm (H)  23 cm (H)
10020727 10021339 10020728
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,28 € 4,06 € 3,84 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

GN edény 1/2 magas
fehér
32.5x26.5x6.5 cm 
(HxSZxMÉ)
30037253
db/csom. 1
37,39 €

GN edény 1/2
bézs szürke türkizkék fehér
32.5x26.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x26.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x26.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x26.5x2.5 cm  
(HxSZxMÉ)

30038796 30037251 30037252 30037250
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
45,09 € 45,09 € 45,09 € 35,19 €

GN edény 1/3 magas
fehér
32.5x17.6x6.5 cm  
(HxSZxMÉ)
30037255
 db/csom. 1
26,39 €

melamin tálca GN 2/4
fekete fehér
53x16.2x3 cm  
(HxSZxMÉ)

53x16.2x3 cm  
(HxSZxMÉ)

30033036 30033037
db/csom. 1 db/csom. 1
28,59 € 28,59 €

melamin tálca GN 1/2
fekete fehér
32.5x26.5x3 cm  
(HxSZxMÉ)

32.5x26.5x3 cm  
(HxSZxMÉ)

10006322 10006313
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 25,29 €

melamin tálca GN 1/4
fekete fehér
 26.5x16.2x3 cm  
(HxSZxMÉ)

 26.5x16.2x3 cm  
(HxSZxMÉ)

30044387 30044388
db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 21,99 €

melamin tálca GN 1,5/4
fekete fehér
39.7x16.2x3 cm  
(HxSZxMÉ)

39.7x16.2x3 cm  
(HxSZxMÉ)

30044385 30044386
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 25,29 €

csúszásmentes

praktikus GN méret

 B
Ü

FÉ
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26.7x30.5 cm (ØxMA)
30051447
db/csom. 1
31,89 €

süteményes állvány 2 szintes süteményes állvány 3 szintes
25.4x27.1 cm (ØxMA) 30.5x41 cm (ØxMA)
30045348 30045347
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 37,39 €

VEGA
Süteményes állvány Anie
Három szintű: Ø 16,5 cm, 21,8 cm és 26,7 cm méretű tálcákkal. Csúszásmentes gumi 
talpakkal. Kiváló minőség. Szétszerelve szállítjuk - egyszerűen összerakható.
Anyag: rozsdamentes acél 18/5. Könnyen tisztítható!

VEGA
Süteményes állvány Leonie
Süteményes állvány cupcake és muffin tálalásához. Csúszásmentes talpakkal.  
Egyszerűen összerakható.
Anyag: üveg és rozsdamentes acél. Az üveg tányér mosogatógépben mosható!

20.5x31 cm (ØxMA)
30025967
db/csom. 1
36,29 €

VEGA
Süteményes állvány Kara 
Fa állványok praktikus bevágással címkézhető táblákra a tetején. 
Szétszerelve szállítjuk - egyszerűen összerakható.  
Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: lakkozott tömör akácfa.  
Alkalmas az élelmiszerekkel való  
közvetlen érintkezésre!

VEGA
Süteményes állvány Palime
Csúszásmentes talpakkal a stabilitásért. Szétszerelve szállítjuk - egyszerűen összerakható. 
Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre, lakkozott.  
Mosogatógépben nem mosható.
Anyag: furnérlemez.  
VEGA saját dizájn!  
Nedves ruhával  
törölhető!

fekete fehér
25x26 cm (ØxMA) 25x26 cm (ØxMA)
30044426 30044427
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 €

Süteményes állvány  
Leonie

darabért csak

3629

Süteményes állvány  
Anie

darabért csak

3189

Süteményes állvány  
Kara

darabonként

2529

Süteményes állvány  
Palime

darabért csak

2419
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tányértartó állvány 
2 szintes
23.3x35x21.4 cm  
(SZxMAxMÉ)
30055853
db/csom. 1
12,09 €

VEGA
Tányértartó állvány Owosso 
Tányértartó állvány porszórt acélból, csúszásgátló gumi talpakkal. VEGA saját dizájn - kizárólag nálunk kapható. Nedves ronggyal 
letörölhető, mosogatógépben nem mosható. Tányérok nélkül kézbesítjük. A 2-szintes állvány 15-19 cm-es tányérokhoz, a 
3-szintes állvány 20-28 cm-es tányérokhoz alkalmas.
Szín:  fekete

VEGA
Süteményes állvány Troy
Könnyen tisztítható, egyszerűen összerakható. 
Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: poracél. Egyszerűen összerakható.
Szín:  fekete

fekete
28x40 cm (ØxMA)
30047235
db/csom. 1
21,99 €

tányértartó állvány 
3 szintes
30.8x50.8x30.4 cm  
(SZxMAxMÉ)
30055854
db/csom. 1
20,67 €

ÚjdonságÚjdonság

Újdonság

süteményes állvány Finesse, 2 szintes
38x30 cm (ØxMA)
30081918
db/csom. 1
60,49 €

süteményes állvány Finesse, 3 szintes
48x50 cm (ØxMA)
30081886
db/csom. 1
98,99 €

APS
Süteményes állvány Finesse
3 vagy 2 szintes süteményes állvány rozsdamentes acélból, aranyozott sárgaréz fogóval. 
Szétszerelt állapotban szállítjuk – egyszerűen összerakható.
Szín:  ezüst

APS
Süteményes állvány 2 szintes
Ez a 2 szintes süteményes állvány két palakő lapból és egy rozsdamentes acél oszlopból áll.
Optimális teret kínál finomságai bemutatására. Helytakarékos. Mosogatógépben nem mosható.
Szín:  fekete

APS
Süteményes állvány 3 szintes
Minőségi 3 szintes süteményes állvány palakő lapokból és egy faoszlopból. A középső tálca 
átmérője 25 cm, a felső tálca 20 cm.
Szín:  fekete

25x24 cm (ØxMA)
30081057
db/csom. 1
14,29 €

30x34 cm (ØxMA)
30080890
db/csom. 1
27,49 €

Süteményes állvány  
Finesse

darabonként

6049

Süteményes állvány 
2 szintes 

darabért csak

1429

Süteményes állvány 
3 szintes 

darabért csak

2749
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Újdonság

Újdonság

Újdonság

TÖKÉLETESEN elrendezve

VEGA
Hűtőalátét Vogan
Ezzel a krómacélból készült hűtőalátéttel huzamosabb ideig nyugodtan hűtve tarthatja 
tálaló tálcáit, italos kancsóit és egyéb dolgokat. Az alátét két részből áll, könnyen 
szétszedhető és a mélyedésbe hűtőbetét helyezhető. A hűtőbetét tartozék.
Anyag: krómacél 18/0! Mosogatógépben mosható!
50.6x30.6x3.2 cm (HxSZxMA)

VEGA
Büfé állvány Cedrino 
 · anyag: porszórt acél
 · 10-25 cm átmérőjű tálakhoz
 · a büféállvánnyal gyorsan különböző magasságban tálalhat
 · mosogatógépben nem mosható
22.2x12.4 cm (ØxMA)
Szín: fekete

VEGA
Büfé kosár Igato  
Polipropilénből készült, szinte megkülönböztethetetlen a természetes kosaraktól. Alkal-
mas közvetlenül az ételek tálalására, vízálló, alkalmas mosogatógépbe. Hosszú életű. 
Kiválóan használhatók a gasztronómiában.  
Mosogatógépben mosható! Magasság elöl: 10 cm, magasság hátul: 15 cm.
46x31x15 cm (HxSZxMA)

30109146
db/csom. 1
76,99 €

30110349
db/csom. 1
10,99 €

bézs barna fekete
30109218 30109220 30109215
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 18,69 € 18,69 €

Lehetséges kombinációk:
Büfé állvány  

Cedrino
darabért csak

1099

Büfé kosár  
Igato

darabért csak

1869

Hűtőalátét  
Vogan

darabért csak

7699

tál Jalon o. 183 tál Ippari o. 71
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Újdonság

Újdonság

Újdonság

Újdonság
Újdonság

 B
Ü

FÉ
30109309
db/csom. 1
10,99 €

30109349
db/csom. 1
4,94 €

30109383
db/csom. 1
10,99 €

32.5x26.5x8 cm (HxSZxMA) 53x32.5x10 cm (HxSZxMA)
30109288 30109320
db/csom. 1 db/csom. 1
8,24 € 16,49 €

VEGA
Kanál alátét Monroe 
 · anyag: melamin
 · tartós, ütésálló és törésálló
 · kanál alátét chafing mellé vagy konyhába minden hagyományos főzőkanálhoz
 · lehetséges alkalmazása -30°C és +70°C között
21x13.5x5.5 cm (HxSZxMA)
Szín: szürke

PULSIVA
Fadoboz Gautier kivágások nélkül
 · anyag: lakkozott fenyőfa
 · univerzálisan használható kenyeres dobozként, bemutató dobozként, asztali patikaként
 · alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre
 · nedves ruhával törölhető, mosogatógépben nem mosható
15x15x10 cm (HxSZxMA)
Szín: barna

PULSIVA
Evőeszköztartó Gautier
Rusztikus evőeszköztartó fenyőfából, alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre, 
lakkozott. Hat magas és két alacsony rekesz.  
Mosogatógépben nem mosható. Szállítás tartalom nélkül.
22.5x15.5x11.5 cm (HxSZxMA)
Szín: barna

PULSIVA
Fadoboz Gautier fogantyús kivágásokkal
 · anyag: lakkozott fenyőfa
 · univerzálisan használható kenyértartó dobozként, bemutató dobozként, hordozótálcaként
 · alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre
 · GN méretek
 · nedves ruhával törölhető, mosogatógépben nem mosható
 · teherbírás 5 kg-ig

Szín: barna

PULSIVA
Fadoboz szett Gautier kivágások nélkül
 · anyag: lakkozott fenyőfa
 · univerzálisan használható kenyértartó dobozként, bemutató dobozként, hordozótálcaként
 · alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre
 · méretek HxSZxMA 15x15x5,8 cm és 25x25x6 cm
 · nedves ruhával törölhető, mosogatógépben nem mosható

Szín: barna

30107350
db/csom. 1
5,49 €

Kanál alátét  
Monroe

darabért csak

549
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teljes ár €: 69,28

teljes ár €: 108,64 teljes ár €: 65,98

A lehetséges kombinációk példái:

VEGA
Büférendszer Torresso
 · anyag: keret: króm-nikkel acél 18/5. Asztallap: olajozott tömör tölgyfa
 · modulárisan kombinálható
 · rakásolható
 · alapkáddal kombinálva használható az ételek hűtésére illetve melegítésére (kivéve a GN 1/3)
 · a GN edények és betétlapokhoz szükséges a fa keret használata
 · a GN 1/1 és GN 1/2 asztalkeretek kombinálhatók a Wantage fa ládákkal
 · Vega saját dizájn – csak nálunk kapható!
 · szétszerelve szállítjuk - könnyen összerakható!
 · mosogatógépben nem mosható

asztalkeret GN 1/1  
alacsony

asztalkeret GN 1/1  
alacsony

asztalkeret GN 1/3  
alacsony

ezüst ezüst ezüst
59.4x36x10 cm (HxSZxMA)  32.9x36x10 cm (HxSZxMA)  24x36x10 cm (HxSZxMA)
30051431 30051441 30051439
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 35,19 € 34,09 €

asztalkeret GN 1/1 
magas

asztalkeret GN 1/2 
magas

asztalkeret GN 1/3 
magas

ezüst ezüst ezüst
59.4x36x16 cm (HxSZxMA)  32.9x36x16 cm (HxSZxMA)  24x36x16 cm (HxSZxMA)
30051433 30051435 30051442
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 35,19 € 34,09 €

kenyértartó GN 1/1 kenyértartó GN 1/2 kenyértartó GN 1/3
tölgy tölgy tölgy
55.4x35x8.5 cm (HxSZxMA)  28.9x35x7.5 cm (HxSZxMA)  20x35x6.5 cm (HxSZxMA)
30051429 30051428 30051432
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
49,49 € 37,39 € 31,89 €

betétlap GN 1/1 betétlap GN 1/2 betétlap GN 1/3
tölgy tölgy tölgy
55.4x36x1.5 cm (HxSZxMA)  28.9x36x1.5 cm (HxSZxMA)  20x36x1.5 cm (HxSZxMA)
30051437 30051436 30051434
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
42,89 € 34,09 € 25,29 €

fakeret GN 1/1 fakeret GN 1/2 fakeret GN 1/3
tölgy tölgy tölgy
55.4x36x1.5 cm (HxSZxMA)  28.9x36x1.5 cm (HxSZxMA)  20x36x1.5 cm (HxSZxMA)
30051430 30051438 30051440
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
20,67 € 18,25 € 14,62 €

SZÁMOS
kombináció lehetősége

Büfé mini asztal  
Torresso

darabonként

5938

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

olajozott

Faláda Wantage o. 187 Melamin büfé GN edények o. 162
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45x32.6x3.2 cm (HxSZxMA)
30045365
db/csom. 1
43,99 €

rakodó láda acéllemez 2 db-csomag
55.9x35.2x18.3 cm (HxSZxMA) 44.2x0.3x18.1 cm (HxSZxMA)
30045441 30045448
db/csom. 1 db/csom. 2
darab 109,99 € csomag 30,56 €
109,99 € 15,28 €

 B
Ü

FÉ

VEGA
Kenyérvágó deszka Tabligbo
 · anyag: pácolt tömörfa, lakkozott
 · integrált rések morzsáknak, az ürítéshez csupán fordítsa 
meg
 · bevágás a kényelmes fogásért 
 · 4 csúszásgátló gumis talppal
 · nedves ronggyal törölhető, mosogatógépbe nem alkalmas
 · exkluzívan csak nálunk kapható

cseresznye dió
46x32x3 cm (HxSZxMA) 46x32x3 cm (HxSZxMA)
30045372 30045371
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 37,39 €

VEGA
Kenyérvágó deszka Bafilo
 · anyag: krómacél 18/0, lakkozott tömörfa lécek
 · mosogatógépben nem mosható
 · nedves ruhával törölhető
 · összecsukható
 · 4 csúszásgátló gumis talppal
 · exkluzívan csak nálunk kapható

szín: barna/ezüst

VEGA
Evőeszköztartó box 
Greenwood
 · anyag: csiszolt fenyőfa, pácolt és lakkozott
 · praktikus kiegészítő evőeszközök vagy asztali menage tárolására
 · kivágással a tartalom egyszerűbb kivehetőségéért 
 · stabil konstrukció
 · kizárólag beltéri használatra
 · nedves ronggyal törölhető, mosogatógépbe nem alkalmas

szín: fenyő rusztikus

42x30.6x12.5 cm (HxSZxMA)
30043133
db/csom. 1
73,69 €

VEGA
Kenyérvágó deszka 
Biloxi
 · anyag: olajozott tömör tölgy illetve bükkfa 
 · 4 csúszásgátló gumi talppal
 · a deszka nem alkalmas mosogatógépbe
 · morzsafelfogó tálca mágnessel, mosogatógépben mosható

bükk tölgy
46x30x3 cm (HxSZxMA) 46x30x3 cm (HxSZxMA)
30026501 30026481
db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 109,99 €

VEGA
Kombinálható rakodó láda Badou
 · anyag: olajozott tömör tölgyfa. Acéllemez: króm-nikkel acél 18/10.
 · kiválóan alkalmas evőeszközök, cukor és egyéb tartozékok tárolására
 · kenyértartóként vagy gyümölcskosárként is használható
 · alkalmas GN edényekhez 1/1, 1/2, 1/3, 2/4 vagy 2/8 méretben
 · acéllemez a második emelet felszerelésére
 · rakodó láda nedvesen törölhető, mosogatógépben nem mosható  
acéllemez: mosogatógépben mosható
 · VEGA saját dizájn – csak nálunk kapható

szín: tölgy, ezüst

Kombinálható  
rakodó láda Badou

darabért csak

10999

Kenyérvágó deszka 
Bafilo

darabért csak

4399

Kenyérvágó deszka 
Tabligbo

darabért csak

3739

morzsatálca

összecsukható

olajozott

olajozott
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Újdonság

VEGA
Melamin készlet Portage
 · anyag: melamin
 · időtálló és tartós
 · használata -30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható
szín: szürke

ovális tál szögletes tál kerek tál kerek tál lapos tányér mély tányér mély tányér
24.2x20.6x9.3 cm (HxSZxMA) 7.2x7.2x3 cm (HxSZxMA) 9.5x4.6 cm (ØxMA) 10.8x5.2 cm (ØxMA) 25.6x3.7 cm (ØxMA) 17.7x4.4 cm (ØxMA) 24x5.5 cm (ØxMA)
30045740 30045743 30045736 30045735 30045748 30045750 30045741
db/csom. 6 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 108,84 € csomag 38,16 € csomag 44,76 € csomag 44,76 € csomag 72,54 € csomag 51,42 € csomag 72,54 €
18,14 € 3,18 € 3,73 € 3,73 € 12,09 € 8,57 € 12,09 €

tálca peremmel
53x32.5x2 cm (HxSZxMA) 32.5x26.5x2 cm (HxSZxMA) 53x16.2x2 cm (HxSZxMA) 39.7x16.2x2 cm (HxSZxMA) 32.5x17.6x2 cm (HxSZxMA) 26.5x16.2x2 cm (HxSZxMA)
GN 1/1 GN 1/2 GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30045745 30045749 30045744 30045746 30045747 30045751
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 135,27 € csomag 85,77 € csomag 85,77 € csomag 69,27 € csomag 108,84 € csomag 51,12 €
45,09 € 28,59 € 28,59 € 23,09 € 18,14 € 17,04 €

tálca szögletes
35x23.8x4.1 cm (HxSZxMA)
30045742
db/csom. 3
csomag 62,01 €
20,67 €

VEGA
Melamin tálca Taylor
 · anyag: palakő megjelenésű melamin
 · különböző GN méretekben
 · tartós az ütés- és törésállóságnak köszönhetően
 · használata -30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható
 · nem alkalmas közvetlen szeletelésre
szín: fehér

tálca
53x32.5x2 cm (HxSZxMA) 32.5x26.5x2 cm (HxSZxMA) 53x16.2x2 cm (HxSZxMA) 39.7x16.2x2 cm (HxSZxMA) 32.5x17.6x2 cm (HxSZxMA) 26.5x16.2x2 cm (HxSZxMA)
GN 1/1 GN 1/2 GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30108012 30108011 30108003 30108009 30108004 30108007
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 65,98 € csomag 37,38 € csomag 37,38 € csomag 26,38 € csomag 26,38 € csomag 17,58 €
32,99 € 18,69 € 18,69 € 13,19 € 13,19 € 8,79 €

Melamin készlet 
Portage

darabonként

318

Tálca  
Taylor

darabonként

8,

79

több méretben

ütésálló

stabil és tartós

ütésálló

stabil és tartós

több méretben
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VEGA
Melamin készlet Clawson
 · anyag: melamin kő megjelenéssel
 · időtálló és ellenálló
 · használata -30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható

szín: szürke

tálca peremmel
53x32.5x2 cm (HxSZxMA) 32.5x26.5x2 cm (HxSZxMA) 53x16.2x2 cm (HxSZxMA) 39.7x16.2x2 cm (HxSZxMA) 32.5x17.6x2 cm (HxSZxMA) 26.5x16.2x2 cm (HxSZxMA)
GN 1/1 GN 1/2 GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30045650 30045649 30045654 30045651 30045653 30045652
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 128,67 € csomag 72,57 € csomag 85,77 € csomag 65,97 € csomag 95,64 € csomag 47,82 €
42,89 € 24,19 € 28,59 € 21,99 € 15,94 € 15,94 €

tálca négyzetes kerek tál kerek tál
25x25x4.1 cm (HxSZxMA) 20x20x3.3 cm (HxSZxMA) 20.8x10 cm (ØxMA) 31.5x8 cm (ØxMA)
30045758 30045756 30045896 30045757
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 3
csomag 72,54 € csomag 51,42 € csomag 48,36 € csomag 75,87 €
12,09 € 8,57 € 12,09 € 25,29 €

tálca peremmel
53x16.2x2 cm (HxSZxMA) 39.7x16.2x2 cm (HxSZxMA) 32.5x17.6x2 cm (HxSZxMA) 26.5x16.2x2 cm (HxSZxMA)
GN 2/4 GN 1.5/4 GN 1/3 GN 1/4
30045716 30045715 30045723 30045722
db/csom. 3 db/csom. 3 db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 82,47 € csomag 65,97 € csomag 95,64 € csomag 47,82 €
27,49 € 21,99 € 15,94 € 15,94 €

VEGA
Melamin tálca Dearborn
 · anyag: melamin porcelán megjelenéssel
 · különféle GN méretekben
 · időtálló és ellenálló
 · használata -30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható
 · nem alkalmas közvetlen szeletelésre

szín: türkizkék

tálca peremmel
53x32.5x2 cm (HxSZxMA) 32.5x26.5x2 cm (HxSZxMA)
GN 1/1 GN 1/2
30045719 30045721
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 128,67 € csomag 72,57 €
42,89 € 24,19 €

Tálca  
Clawson

darabonként

8 ,

57

ütésálló

stabil és tartós

több méretben

Tálca  
Dearborn

darabonként

1594

ütésálló

stabil és tartós

több méretben
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Újdonság

tálca peremmel
29x18x4 cm (HxSZxMA) 34.5x22x2.8 cm (HxSZxMA)
30026477 30026465
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 72,54 € csomag 108,84 €
12,09 € 18,14 €

VEGA
Melamin készlet Brandon
 · anyag: melamin márvány megjelenéssel
 · időtálló és ellenálló
 · használata –30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható
szín: fekete

tálca perem nélkül
28.5x28x1 cm (HxSZxMA) 35x28.5x1 cm (HxSZxMA) 43x28.5x1 cm (HxSZxMA) 53x32x1 cm (HxSZxMA)
30026447 30026445 30026442 30026484
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 108,84 € csomag 151,74 € csomag 191,34 € csomag 112,17 €
18,14 € 25,29 € 31,89 € 37,39 €

Melamin készlet  
Brandon

darabonként

604

VEGA
Melamin készlet Wayne
 · anyag: melamin
 · időtálló és tartóst
 · használata –30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható
szín: fehér

tányér
22.5x2.5 cm (ØxMA) 28x3 cm (ØxMA)
30108715 30108716
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 13,16 € csomag 17,56 €
3,29 € 4,39 €

tál
14.8x7.3 cm (ØxMA)
30108714
db/csom. 4
csomag 13,16 €
3,29 €

bögre
8.5x10.8 cm (ØxMA)
30108709
db/csom. 4
csomag 17,56 €
4,39 €

Melamin készlet 
Wayne

darabonként

329

MELAMIN:
robusztus, ütésálló & tartós

tálca négyzetes
15x15x1.5 cm (HxSZxMA) 22.5x22.5x2.5 cm (HxSZxMA)
30026489 30037051
db/csom. 10 db/csom. 6
csomag 60,40 € csomag 59,34 €
6,04 € 9,89 €

tálaló deszka fogantyúval
31x19.5x1.5 cm (HxSZxMA) 36x25x1.5 cm (HxSZxMA)
30026466 30026463
db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 108,84 € csomag 75,87 €
18,14 € 25,29 €

Még nagyobb választék:
www.gasztro-palazzo.hu

ütésálló

stabil és tartós

több méretben

ütésálló

stabil és tartós
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VEGA
Melamin készlet Grenada
 · anyag: melamin fa megjelenéssel
 · időtálló és ellenálló
 · használata –30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható
szín: akác barna

tálca perem nélkül
28.5x28x1 cm (HxSZxMA) 35x28.5x1 cm (HxSZxMA) 43x28.5x1 cm (HxSZxMA) 53x32x1 cm (HxSZxMA)
30032992 30033001 30032995 30032997
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 108,84 € csomag 151,74 € csomag 191,34 € csomag 112,17 €
18,14 € 25,29 € 31,89 € 37,39 €

tálca peremmel
29x18x4 cm (HxSZxMA) 34.5x22x2.8 cm (HxSZxMA)
30032993 30032994
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 72,54 € csomag 108,84 €
12,09 € 18,14 €

tálca négyzetes
15x15x1.5 cm (HxSZxMA) 22.5x22.5x2.5 cm (HxSZxMA)
30033005 30037049
db/csom. 10 db/csom. 6
csomag 60,40 € csomag 59,34 €
6,04 € 9,89 €

tálaló deszka fogantyúval
30x19.5x1.5 cm (HxSZxMA) 36x25x1.5 cm (HxSZxMA)
30032999 30033000
db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 108,84 € csomag 75,87 €
18,14 € 25,29 €

 B
Ü

FÉ

Melamin készlet  
Grenada

darabonként

604

VEGA
Melamin készlet Tupelo
 · anyag: melamin márvány és fa megjelenéssel
 · időtálló és ellenálló
 · használata –30 °C és +70 °C között ajánlott
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható

szín: fehér/barna

tálca perem nélkül
28.5x28x1 cm (HxSZxMA) 35x28x1 cm (HxSZxMA) 43x28.5x1 cm (HxSZxMA) 53x32x1 cm (HxSZxMA)
30026478 30026500 30026497 30026453
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 108,84 € csomag 151,74 € csomag 191,34 € csomag 112,17 €
18,14 € 25,29 € 31,89 € 37,39 €

tálca peremmel
29x18x4 cm (HxSZxMA) 34.5x22x2.8 cm (HxSZxMA)
30026448 30026446
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 73,20 € csomag 108,84 €
12,20 € 18,14 €

tálca négyzetes
15x15x1.5 cm (HxSZxMA) 22.5x22.5x2.5 cm (HxSZxMA)
30026476 30037050
db/csom. 10 db/csom. 6
csomag 60,40 € csomag 58,68 €
6,04 € 9,78 €

tálaló deszka fogantyúval
32x19.5x1.5 cm (HxSZxMA) 36x25x1.5 cm (HxSZxMA)
30026457 30026483
db/csom. 6 db/csom. 3
csomag 108,84 € csomag 75,87 €
18,14 € 25,29 €

Melamin készlet  
Tupelo

darabonként

604

ütésálló

stabil és tartós

több méretben
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Üveg búra 
Hamilton

darabonként

1869

Tortatál  
Gavia

darabért csak

1979

VEGA
Üveg búra Hamilton
Stílusos elegáns búra különböző méretekben illik a mi üveg, porcelán és melamin 
tálcáinkhoz.
anyag: fújt kristályüveg. Mosogatógépben mosható!
szín: transzparens

18x14 cm (ØxMA) 27.5x22 cm (ØxMA) 29x23 cm (ØxMA)
10030073 10030074 10030075
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 28,59 € 34,09 €

29x33 cm (ØxMA)
10030069
db/csom. 1
36,29 €

üveg búra üveg búra

VEGA
Búra Loger
Egyszerű polírozott búra az elegáns tálaláshoz.
anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10. 
Mosogatógépben mosható!
szín: ezüst
26x16 cm (ØxMA)

VEGA
Tortatál Lana
Elegáns talpas tortatál porcelánból a sütemények 
tálalásához.
anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható!
szín: fehér
31.5x10 cm (ØxMA)

VEGA
Tortatál Eva
Talp nélküli tortatál. Az alsó része dekoratív vintage 
stílusban. Kényelmesen illik a kézbe! Robusztus és kiváló 
minőségű.
anyag: üveg. Rakásolható! Mosogatógépben mosható!
szín: transzparens
33 cm (Ø)

VEGA
Tortatál Gavia
Tortatál fehér melaminból tortákhoz, süteményekhez, 
péktermékekhez és egyéb édességekhez. 
Ütésálló és időtálló. -30°C-tól +70°C-ig ellenáll.
anyag: melamin. Mosogatógépben mosható!
szín: fehér
32.5x9 cm (ØxMA)

10044031
db/csom. 1
34,09 €

10013936
db/csom. 1
16,71 €

30045591
db/csom. 1
12,42 €

30026493
db/csom. 1
19,79 €

ütésálló és tartós: 
pénzt takarít meg!

kristályüveg

fújt üveg
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Tortatál  
Nora

darabonként

3409

VEGA
Üveg búra Helina
Üveg búra, mely alkalmas extra nagy méretű tortatálakhoz. 
Tökéletes áttetszőség jellemzi.
anyag: minőségi fújt kristályüveg.  
Mosogatógépben mosható!
szín: transzparens

VEGA
Tortatál Nora
Extra nagy méretű, remekül használható nagy torták alá. 
Tökéletes áttetszőség jellemzi. Magas stabilitás a talpas 
változatoknál.
anyag: minőségi fújt kristályüveg.  
Mosogatógépben mosható!
szín: transzparens

VEGA
Vintage búra Hilma
Két rész, egy ár: búra és az alátét vintage stílusban tökéletes 
cupcakes, muffinok vagy egyéb sütemények tálalásához, akár a 
svédasztalon is. Kiváló minőségű, nagy áttetszőség jellemzi.
anyag: fújt kristályüveg. Mosogatógépben mosható!
szín: transzparens

32x24.5 cm (ØxMA) 34.5x26 cm (ØxMA)
30025723 30025722
db/csom. 1 db/csom. 1
38,49 € 43,99 €

33.5x7.5 cm (ØxMA) 38x15 cm (ØxMA)
30025744 30025745
db/csom. 1 db/csom. 1
34,09 € 36,29 €

25x18 cm (ØxMA) 30x21.5 cm (ØxMA)
30025718 30025717
db/csom. 1 db/csom. 1
35,19 € 39,59 €

üveg búra talpas tortatálüveg búra tortatál

VEGA
Mini üveg búra Lea
Mini cloche hozzá illő tálaló alátéttel kis 
cupcakehez és desszertekhez.
anyag: üveg. Mosogatógépben mosható!
szín: transzparens
15x10 cm (ØxMA)

VEGA
Talpas tortatál búrával Marilia
Talpas tortatál és üveg búra, mindkettő kristályüvegből, praktikus 
készletben.
anyag: minőségi fújt kristályüveg. Mosogatógépben mosható!
szín: transzparens
28x30 cm (ØxMA)

30026461
db/csom. 1
15,17 €

10097764
db/csom. 1
43,99 €

38x26 cm (ØxMA)
30026045
db/csom. 1
49,49 €

40x4 cm (ØxMA)
30025751
db/csom. 1
42,89 €

kristályüveg

fújt üveg

kristályüveg

fújt üveg

kristályüveg

fújt üveg

kristályüveg

fújt üveg
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szervírozó villa chafing kanál chafing kanál lyukacsos
10028009 10028004 10028003
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
3,18 € 8,46 € 8,46 €

dresszinges kanál húsvilla forgató lapát saláta csipesz
10028001 10028008 10028006 10028010
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,34 € 7,58 € 8,79 € 13,96 €

mártásos kanál tálaló kanál leveses merőkanál tortalapát
10028000 10028005 10028002 10028007
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,26 € 8,79 € 10,88 € 6,37 €

VEGA 
Üvegtál Lou
 · anyag: robusztus, ellenálló edzett üveg
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható
 · tökéletes a büfé használathoz

szín: transzparens

VEGA 
Tál Vira
 · anyag: üveg, ütésálló 
 · modern üvegtálak, egyenetlen szélekkel
 · mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható
 · rakásolható
szín: transzparens

VEGA 
Üvegtál Milena
 · anyag: ütésálló üveg
 · mosogatógépben mosható
 · kiváló minőségű, stabil tálak

szín: transzparens

VEGA
Üvegtál Girona
 · anyag: boroszilikát üveg, ellenáll a hősokkoknak
 · mosogatógépben mosható
 · alkalmas mikrohullámú sütőbe, sütőbe és fagyasztóba

szín: transzparens

VEGA
Tálaló evőeszközök Carving
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · magas fényezésű
 · időtlen alak, felakasztásra szolgáló kampó 
nélkül
 · az anyag vastagsága 3 mm, a tortalapáton és a 
húsvillán kívül, melynél - 2 mm
 · mosogatógépben mosható
szín: ezüst

6x2.2 cm (ØxMA) 7.5x3.2 cm (ØxMA) 10x4.2 cm (ØxMA) 12x5.2 cm (ØxMA) 14x6.2 cm (ØxMA) 17x7.5 cm (ØxMA) 20x8.7 cm (ØxMA) 23x9.5 cm (ØxMA) 26x10.5 cm (ØxMA)
35 ml 75 ml 240 ml 385 ml 625 ml 1100 ml 1800 ml 2900 ml 4300 ml
10039323 10039324 10039325 10039326 10039327 10039328 10039329 10039330 10039331
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 4,56 € csomag 5,22 € csomag 5,88 € csomag 6,54 € csomag 9,18 € csomag 11,82 € csomag 17,10 € csomag 20,40 € csomag 30,30 €
0,76 € 0,87 € 0,98 € 1,09 € 1,53 € 1,97 € 2,85 € 3,40 € 5,05 €

APS
Védőtető Lou
 · anyag: akril, króm fogantyúval
 · mosogatógépben nem 
mosható

szín: transzparens

14.5 cm (Ø) 23.5 cm (Ø)
10040326 10040327
db/csom. 1 db/csom. 1
15,94 € 17,04 €

9.5x5 cm (ØxMA) 12x6 cm (ØxMA)
220 ml 300 ml
10030151 10029842
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 7,20 € csomag 7,86 €
1,20 € 1,31 €

11.5x7 cm (ØxMA) 15x9 cm (ØxMA) 18.5x11 cm (ØxMA) 22x13 cm (ØxMA)
420 ml 1000 ml 1900 ml 3300 ml
10029821 10029822 10029823 10029824
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 15,78 € csomag 18,42 € csomag 22,38 € csomag 32,28 €
2,63 € 3,07 € 3,73 € 5,38 €

13.5x7 cm (ØxMA) 20x9 cm (ØxMA)
550 ml 1500 ml
30045622 30045619
db/csom. 6 db/csom. 1
csomag 27,00 € darab 9,12 €
4,50 € 9,12 €

sima, modern dizájn

boroszilikát üveg

Üvegtál  
Lou

darabonként

076

Üvegtál  
Girona

darabonként

263
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VEGA 
Tál Galway
anyag: porcelán. Rakásolható! Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben 
használható!
szín: fehér

VEGA 
Tál Base kúpos
Kúpos porcelán tálak. Mikrohullámú sütőben használható és mosogatógépben mosható. 
szín: fehér

VEGA 
Tál  
Melbourne
Négyszögletes tálak, minden 
büféhez ideálisak.
anyag: porcelán. 
Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben 
használható!
szín: fehér

VEGA 
Tál Bevel
Modern tálak ferdén ívelt peremmel.
anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható!
szín: fehér

VEGA 
Tál Ovalize
szín: fehér

VEGA 
Tál Base
szín: fehér

VEGA 
Tál Bali
szín: fehér

VEGA 
Tál Amsterdam
Stabil minőség.
anyag: porcelán. Mosogatógépben mosható, mikrohullámú 
sütőben használható!
szín: fehér

kerek tál
10.3x6 cm (ØxMA)
300 ml
10082980
db/csom. 4
csomag 10,52 €
2,63 €

tál
12x12x6.5 cm 
(HxSZxMA)
490 ml
10011659
db/csom. 6
csomag 48,78 €
8,13 €

20.5x16x7.5 cm 
(HxSZxMA)

26x20.8x9 cm 
(HxSZxMA)

31x25x11.2 cm 
(HxSZxMA)

500 ml 1000 ml 1800 ml
10012306 10012305 10012304
db/csom. 4 db/csom. 3 db/csom. 2
csomag 29,00 € csomag 35,94 € csomag 31,22 €
7,25 € 11,98 € 15,61 €

16x6 cm (ØxMA) 19.5x7 cm (ØxMA) 23x8.5 cm (ØxMA) 25.5x10 cm (ØxMA)
600 ml 1000 ml 1700 ml 2600 ml
30108163 30108164 30108166 30108165
db/csom. 6 db/csom. 4 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 32,94 € csomag 23,72 € csomag 13,18 € csomag 15,38 €
5,49 € 5,93 € 6,59 € 7,69 €

tál
16x5.3 cm (ØxMA) 22x10 cm (ØxMA) 27.5x12 cm (ØxMA)
550 ml 2000 ml 4000 ml
10013864 10013865 10013866
db/csom. 6 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 39,54 € csomag 25,50 € 40,46 €
6,59 € 12,75 € 20,23 €

8.5x8.5x4.5 cm 
(HxSZxMA)

11x11x5.5 cm 
(HxSZxMA)

14.5x14.5x7 cm 
(HxSZxMA)

18x18x9 cm 
(HxSZxMA)

150 ml 340 ml 650 ml 1500 ml
10010700 10010701 10010702 10010703
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 11,82 € csomag 21,06 € csomag 27,00 € 25,92 €
1,97 € 3,51 € 4,50 € 6,48 €

18.5x18.5x4 cm (HxSZxMA) 22.5x22.5x8.2 cm (HxSZxMA)
770 ml 1800 ml
10012196 10013711
db/csom. 6 db/csom. 2
csomag 52,74 € csomag 26,82 €
8,79 € 13,41 €

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

VEGA 
Tál Jalon
Büfé tálak különböző 
méretekben.
anyag: porcelán. 
Rakásolható! 
Mosogatógépben mosható, 
mikrohullámú sütőben 
használható!
szín: fehér

20x7.5 cm (ØxMA) 25x9.5 cm (ØxMA) 30x11.5 cm (ØxMA)
1500 ml 2900 ml 4900 ml
30046355 30046356 30046357
db/csom. 4 db/csom. 3 db/csom. 2
csomag 33,40 € csomag 32,31 € csomag 31,22 €
8,35 € 10,77 € 15,61 €

nagyon stabil

kerek tál
18x7 cm (ØxMA) 22x8 cm (ØxMA)
1300 ml 2000 ml
10082981 10082982
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 9,44 € csomag 11,64 €
4,72 € 5,82 €

tál
19x19x10 cm 
(HxSZxMA)

26x26x10 cm 
(HxSZxMA)

1800 ml 3300 ml
10011658 10011657
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 64,62 € csomag 110,16 €
10,77 € 18,36 €

tál
12x7.5 cm (ØxMA)
480 ml
10013863
db/csom. 6
csomag 30,96 €
5,16 €
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VEGA
Állvány Trinita
 · anyag: olajozott vagy lakkozott tömörfa 
 · ideális megoldás egy reggeli svédasztalhoz, például müzlihez vagy péktermékekhez, de saláták 
vagy egyéb köretek tálalására is alkalmas
 · dekoratív és helytakarékos
 · könnyen összecsukható a rozsdamentes rúd kihúzásával
 · a három bevágás szilikonnal van bevonva, amely garantálja a tálak rögzítését, az állvány 23 
cm-es tálakhoz alkalmas

állvány
tölgy vintage fehér
66.4x25.5x43.2 cm (HxSZxMA) 66.4x25.5x43.2 cm (HxSZxMA)
10030256 30025098
db/csom. 1 db/csom. 1
85,79 € 73,69 €

üvegtál
transzparens
23x9.5 cm (ØxMA)
10039330
db/csom. 6
csomag 20,40 €
3,40 €

melamin tál
fekete fehér
23x10 cm (ØxMA) 23x10 cm (ØxMA)
30033026 10049756
db/csom. 1 db/csom. 1
9,23 € 9,23 €

tál rozsdamentes acél 18/8
ezüst
23x10.5 cm (ØxMA)
10006145
db/csom. 1
23,09 €

Állvány  
Trinita

darabonként

73,

69

VEGA
Büfé kocka Khartum
 · anyag: furnérozott és olajozott tölgyfa
 · prezentáló kockák 4 méretben
 · egymásba rakhatók, ennek köszönhetően helytakarékosak
 · a kockák méretei (SZxMAxMÉ): 20x20x20 cm; 17.7x17.7x17.7 cm; 15.3x15.3x15.3 cm; 
12.9x12.9x12.9 cm
 · mosogatógépben nem moshatók

büfé kocka
tölgy
20x20x20 cm 
(HxSZxMA)
30001442
db/csom. 1
98,99 €

Büfé kocka  
Khartum
szett csak

9899 egymásba 
rakhatók

összecsukható
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Büférendszer Holma
 · anyag: tölgyfa, diófa vagy lakkozott nyír
 · multifunkcionális és variábilis
 · kombinálható rozsdamentes kiegészítőkkel
 · fa részek: mosogatógépben nem moshatók
 · acél részek: mosogatógépben moshatók

kis kocka
tölgy dió vintage fehér
30x30x30 cm (SZxMAxMÉ) 30x30x30 cm (SZxMAxMÉ) 30x30x30 cm (SZxMAxMÉ)
10051042 10051044 30014096
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
104,49 € 119,90 € 85,79 €

nagy kocka
tölgy dió vintage fehér
45x45x30 cm (SZxMAxMÉ) 45x45x30 cm (SZxMAxMÉ) 45x45x30 cm (SZxMAxMÉ)
10051043 10051045 30014097
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
141,90 € 163,90 € 109,99 €

összekötő híd
ezüst
90.25x12x30 cm (SZxMAxMÉ)
10051046
db/csom. 1
61,59 €

összekötő híd
ezüst
35x4x15 cm (SZxMAxMÉ)
10051047
db/csom. 1
18,14 €

VEGA
Pékáru kosár Mana
 · anyag: tömör tölgyfa
 · minőségi pékáru kosarak kenyérre és bagettekre
 · eltávolítható léc a morzsák egyszerű eltávolítása érdekében
 · mosogatógépben nem mosható

szín:  tölgy

bagett kosár
tölgy
24x24x45 cm (HxSZxMA)
10040114
db/csom. 1
85,79 €

pékáru kosár
tölgy
50x50x20 cm (HxSZxMA)
10040115
db/csom. 1
109,99 €

Büfé kocka  
Holma

darabonként

8579

Bagett kosár  
Mana

darabonként

8579

Alkalmazási példák

kis kocka

nagy kocka

kifordítható lista
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Újdonság

Sokoldalú
STÍLUSOS 
FEKETE

Tökéletesen elrendezhető és uni-
verzálisan használható: mint szállító 
láda, tálalóként vagy kenyérkosár-
ként, a Wantage faládák sok min-
denre használhatók.

 alkalmas az 
élelmiszerekkel való 
közvetlen érintkezésre  sokoldalúan használható

 praktikus GN  
méretekben is 

VEGA
Faláda Wantage
 · anyag: tömör tölgyfa vagy lakkozott akácfa
 · kenyérkosárként, bemutató ládaként, univerzális 
tálcaként vagy asztali patikaként használható
 · alkalmasak az élelmiszerekkel való közvetlen 
érintkezésre
 · 18 cm-es magasságtól szétszerelve szállítjuk (könnyű 
összeszerelés)
 · GN méretben is kapható
 · nedvesen törölhető, mosogatógépben nem mosható

tölgy/fekete
55.2x34.7x10 cm  
(HxSZxMA)
30108433
db/csom. 1
71,49 €

faláda  
fogantyúval

tölgy/fekete tölgy/fekete
15x10x8 cm  
(HxSZxMA)

20x15x10 cm  
(HxSZxMA)

30108434 30108432
db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 27,49 €

faláda fogantyú nélkül tálca

tölgy/fekete tölgy/fekete
25x18x3 cm  
(HxSZxMA)

38x27x3.5 cm  
(HxSZxMA)

30108435 30108436
db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 49,49 €

A MI

tippünk
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Tálaló tálcák és GN edények Alessia o. 169

faláda fogantyúval
tölgy

28.3x34.7x10 cm 
(HxSZxMA)

28.3x34.7x15 cm 
(HxSZxMA)

30x25x18 cm 
(HxSZxMA)

55.2x34.7x10 cm 
(HxSZxMA)

55.2x34.7x15 cm 
(HxSZxMA)

60x40x20 cm 
(HxSZxMA)

30043559 30043555 30043553 30043557 30043554 30043558
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
35,19 € 37,39 € 31,89 € 49,49 € 54,99 € 65,99 €

faláda fogantyúval
akác barna

28.3x34.7x10 cm 
(HxSZxMA)

28.3x34.7x15 cm 
(HxSZxMA)

30x25x18 cm 
(HxSZxMA)

55.2x34.7x10 cm 
(HxSZxMA)

55.2x34.7x15 cm 
(HxSZxMA)

60x40x20 cm 
(HxSZxMA)

30043570 30043571 10009352 30002413 10009351 10009350
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
59,39 € 61,59 € 49,49 € 71,49 € 73,69 € 97,89 €

faláda  
fogantyú nélkül
akác barna

faláda fogantyú nélkül  
elválasztóval
tölgy

faláda fogantyú nélkül  
elválasztóval
akác barna

15x10x8 cm  
(HxSZxMA)

20x15x10 cm  
(HxSZxMA)

30x18x18 cm  
(HxSZxMA)

35x15x10 cm  
(HxSZxMA)

30043562 30043563 30043566 30043564
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
12,09 € 15,94 € 29,69 € 21,99 €

35x15x10 cm  
(HxSZxMA)
30043572
db/csom. 1
42,89 €

35x15x10 cm  
(HxSZxMA)
30043565
db/csom. 1
29,69 €

25x18x3 cm  
(HxSZxMA)

38x27x3.5 cm  
(HxSZxMA)

30043588 30043587
db/csom. 1 db/csom. 1
12,09 € 21,88 €

tálca 

akác barna

15x10x8 cm  
(HxSZxMA)

20x15x10 cm  
(HxSZxMA)

30x18x18 cm  
(HxSZxMA)

35x15x10 cm  
(HxSZxMA)

10009356 10009355 10009353 10009354
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,14 € 25,29 € 42,89 € 37,39 €

faláda  
fogantyú nélkül
tölgy

25x18x3 cm  
(HxSZxMA)

38x27x3.5 cm  
(HxSZxMA)

30043573 10009357
db/csom. 1  db/csom. 1
25,29 € 49,49 €

tálca

tölgy
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PULSIVA
Termoszkanna Basic Pro
 · anyag: króm-nikkel acél 18/10
 · egykezes használat
 · üvegbetéttel
 · nem alkalmas mosogatógépbe, csak 
tiszta vízzel mosható
 · kapacitás: 1 l.

Szín: ezüst/fekete
16.5x27 cm (ØxMA)
1 l

PULSIVA
Termoszkanna Basic 
 · termoszkanna rozsdamentes 
acélból
 · masszív rozsdamentes acél 
kupakkal és műanyag fedővel 
praktikus egykezes használattal
 · ideális az asztalokra
 · mosogatógépbe nem alkalmas, 
csak tiszta vízzel mosható

Szín: ezüst
 10x19.5 cm (ØxMA)
0.5 l

VEGA
Termoszkanna Rita 
 · anyag: króm-nikkel acél 18/10 duplafalú 
hőszigeteléssel
 · termoszkanna rozsdamentes kupakkal
 · nem alkalmas mosogatógépbe, csak tiszta 
vízzel mosható
 · kapacitás: 1 vagy 2 l
Szín: ezüst

VEGA
Termoszkanna Gerro 
 · anyag: króm-nikkel acél 18/10 duplafalú 
hőszigeteléssel
 · időtálló
 · klasszikus dizájn
 · nem alkalmas mosogatógépbe, csak tiszta vízzel 
mosható
 · kapacitás: 1 vagy 1,5 l

Szín: ezüst

30014276
db/csom. 1
10,99 €

20071058
db/csom. 1
8,57 €

13.6x19.5 cm (ØxMA) 13.6x23.5 cm (ØxMA)
1 l 1.5 l
10008926 10008927
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 31,89 €

14.1x18 cm (ØxMA) 14.1x25.4 cm (ØxMA)
1 l 2 l
10049324 10049013
db/csom. 1 db/csom. 1
12,09 € 25,29 €

több méretben

duplafalú

duplafalú

egykezes használat

Termoszkanna Thermoboy 
A Helios Thermoboy - termoszkanna szantoprén tömítéssel rendelkezik, ezért ipari mosogatógépekhez is alkalmas 95 
°C-ig. Ez különösen alkalmassá teszi a szállodaipari és vendéglátóipari használatra, valamint a kórházi szektorban. Ez a 
termoszkanna robusztus, magasfényű kemény műanyag burkolattal és felbillentő fedéllel rendelkezik, amely lehetővé teszi 
az egykezes használatot.
* poharak száma: 2,5 vagy 5
* a szigetelőbetét melegen tartásának garanciális ideje: 5 év
* maradékhő 6 óra elteltével: 60 °C / 65 °C
* vákuumos stabil üvegbetét
* mosogatógépben mosható

Rozsdamentes acél 
termoszkanna Supreme 
Helios rozsdamentes acél termoszkanna 
egykezes használattal. A kiöntő és a 
fogantyú krómozott fém. A kanna külseje 
mattított. Professzionális kivitelezés. 
Nagyon jó hőtartás a duplafalú 
rozsdamentes acél betétnek köszönhetően. 
A modell mosogatógépben mosható és 
ellenállló.

bézs bézs kék kék piros piros fehér fehér
16.7 cm (MA) 19.6 cm (MA) 16.7 cm (MA) 19.6 cm (MA) 16.7 cm (MA) 19.6 cm (MA) 16.7 cm (MA) 19.6 cm (MA)
0.3 l 0.6 l 0.3 l 0.6 l 0.3 l 0.6 l 0.3 l 0.6 l
30069339 30069324 30069359 30069374 30069329 30069344 30069410 30069428
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 14,84 € 14,29 € 14,84 € 14,29 € 14,84 € 14,29 € 14,84 €

16.2 cm (MA) 19.2 cm (MA) 22.4 cm (MA)
0.6 l 1 l 1.5 l
30069485 30069477 30069348
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
48,39 € 50,59 € 54,99 €

Rozsdamentes acél termoszkanna  
Meeting 
Helios rozsdamentes acél termoszkanna csavaros 
fedővel. A kiöntő és a fogantyú krómozott fém. A 
kanna külseje matt. Professzionális kivitelezés. 
Nagyon jó hőtartás a duplafalú rozsdamentes acél 
betétnek köszönhetően. A kanna mosogatógépben 
mosható és ellenálló.

15.7 cm (MA) 20.4 cm (MA) 26.5 cm (MA)
0.6 l 1 l 1.5 l
30069315 30069205 30069378
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
42,89 € 46,19 € 49,49 €

Forró & hideg
A Helios termoszkannák több mint 100 éve megbízható partnerek. Legyen 
szó forró kávéról vagy jeges teáról, a kannák kiváló minőségűek és funkcio-
nálisak.

by

PARTNER 
MÁRKA
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VEGA
Termoszkanna Asotis 
 · anyag: rozsdamentes acél
 · üvegbetéttel, csak tiszta vízzel 
mosható
 · mosogatógépben nem mosható
 · tartalom: 1.0 l
Szín: réz
14x26 cm (ØxMA)
1 l

VEGA
Termoszkanna Izoterma 
 · praktikus termoszkanna
 · egykezes használat, szilikonos alsó résszel és 
fogantyúval
 · anyag: krómacél 18/0
 · mosogatógépben nem mosható, csak tiszta vízzel 
mosható
 · megszemélyesítés lehetősége!
Szín: antracit

10008924
db/csom. 1
37,39 €

13.7x26.5 cm (ØxMA) 14.8x29.5 cm (ØxMA)
1 l 1.5 l
10006284 10006285
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 42,89 €

egykezes használatduplafalú

egykezes használat

VEGA
Pumpálható  
termoszkanna Lomé 
 · anyag: krómacél 18/0
 · forgó talppal és blokkoló pumpáló funkcióval
 · duplafalú szigetelés
 · a 60-70 fokos hőmérsékletet 6 órán 
keresztül megtartja
 · mosogatógépben nem mosható, csak tiszta 
vízzel mosható

Szín: ezüst

17x34 cm (ØxMA) 17x38 cm (ØxMA) 17x43 cm (ØxMA)
3 l 4 l 5 l
30045339 30045340 30045341
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 37,39 € 42,89 €

duplafalú

pumpálós

több méretben

kék kék kék kék
19.1 cm (MA) 22.3 cm (MA) 25.1 cm (MA) 27.9 cm (MA)
30069439 30069460 30069271 30069489
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

barna barna barna barna
19.1 cm (MA) 22.3 cm (MA) 25.1 cm (MA) 27.9 cm (MA)
30069327 30069490 30069479 30069333
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

vanília vanília vanília vanília
19.1 cm (MA) 22.3 cm (MA) 25.1 cm (MA) 27.9 cm (MA)
30069265 30069283 30069299 30069318
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

kiwi kiwi kiwi kiwi
19.1 cm (MA) 22.3 cm (MA) 25.1 cm (MA) 27.9 cm (MA)
30069274 30069496 30069340 30069317
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

piros piros piros piros
19.1 cm (MA) 22.3 cm (MA) 25.1 cm (MA) 27.9 cm (MA)
30069350 30069368 30069386 30069416
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

fehér fehér fehér fehér
19.1 cm (MA) 22.3 cm (MA) 25.1 cm (MA) 27.9 cm (MA)
30069351 30069366 30069209 30069466
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

fekete fekete fekete fekete
19.1 cm (MA) 22.3 cm (MA) 25.1 cm (MA) 27.9 cm (MA)
30069288 30069296 30069381 30069330
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,84 € 15,39 € 16,49 € 21,99 €

Termoszkanna Wave 
Helios műanyag termoszkanna ergonomikus csavaros kupakkal.
Professzionális kivitelezés. Nagyon jól tartja a meleget a vákuumzárásos és 
ezüstözött Q100 minőségi üvegbetétnek köszönhetően. A modell a szantoprén 
tömítésnek köszönhetően mosogatógépben mosható.

Termoszkanna Wash Pro 
* mosogatógépben mosható, professzionális
* poharak száma: 8
* egykezes használat: nem
* törésbiztos: nem
* melegen tartás 6 óra elteltével a DIN EN 12546-1 szerint: 66° C
* a szigetelőbetét melegen tartásának garanciális ideje: 5 év

A Wash Pro modell a sikeres Wash modell továbbfejlesztése. A termoszkanna a 
szantoprén tömítésnek köszönhetően ipari mosogatógépekben is mosható 95°C-os 
vízhőmérsékletig. A szigetelő betét egy stabil vákuumüvegből áll, és garantálja, hogy 
minden ital hosszú ideig melegen marad. A Wash Pro különleges előnye az extra nagy 
töltőnyílás a még funkcionálisabb kezelés és tisztítás érdekében.
19.1 cm (MA)
1 l

Termoszkanna Wash
* mosogatógépben mosható, professzionális
* poharak száma: 8
* egykezes használat: nem
* törésbiztos: nem
* melegen tartás 6 óra elteltével a DIN EN 12546-1 szerint: 75 °C
* a szigetelőbetét melegen tartásának garanciális ideje: 5 év

A Helios Wash termoszkanna egy műanyag termoszkanna professzionális kivitelben, 
ergonomikus csavaros kupakkal. A vákuumzáros és ezüstözött Q100 minőségű üvegbetét 
gondoskodik az optimális hőfok tartásról. A termoszkanna a szantoprén tömítésnek 
köszönhetően mosogatógépben is mosható. Ideális minden nagy konyhába, szállodákba, 
éttermekbe, kórházakba és idősek otthonába.
23.8 cm (MA)
1 l

kék szürke piros fekete vanília fehér
30069408 30069415 30069326 30069319 30069235 30069414
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
15,39 € 15,39 € 15,39 € 15,39 € 15,39 € 15,39 €

kék fehér
30069290 30069491
db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 18,69 €
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VEGA
Chafing Niles
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/5, magasan fényezett
 · stabil és minőségesen kidolgozott
 · fogantyúval a fedő részén 
 · az alapkád vízszintjelzővel van ellátva
 · a szállítás tartama: váz, fedő, alapkád, 2 égőpaszta tartály, 1/1 GN edény 65 mm mély, 
teljesen összeszerelve
 · lehetséges felosztás: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN vagy 3x 1/3 GN max. 65 mm mély
 · megfelelő elektromos chafing melegítőlap Novi - egyből rendelje hozzá
 · GN edény és az alapkád mosogatógépben mosható

64x35x34 cm (SZxMÉxMA)
 szögletes
9 l
30047237
db/csom. 1
141,90 €

VEGA
Chafing Berkley
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/5, magasan fényezett
 · stabil és minőségesen kidolgozott
 · az alapkád vízszintjelzővel van ellátva
 · a szállítás tartama: váz, rolltop fedő, alapkád, 2 égőpaszta tartály, 1/1 GN edény 65 mm mély, 
teljesen összeszerelve
 · chafing 1/1 lehetséges felosztása: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN vagy 3x 1/3 GN max. 65 mm mély
 · chafing 1/2 lehetséges felosztása: 1x 1/2 GN vagy 2x 1/4 GN max. 65 mm mély 
 · megfelelő elektromos chafing melegítőlap Novi - egyből rendelje hozzá
 · GN edény és az alapkád mosogatógépben mosható

37.5x37.1x37.4 cm (SZxMÉxMA) 63.5x35.5x37 cm (SZxMÉxMA)
GN 1/2 GN 1/1
 szögletes szögletes
4.5 l 9 l
30047239 30047238
db/csom. 1 db/csom. 1
141,90 € 240,90 €

VEGA
Chafing Tacoma
 · anyag: krómozott acél 18/0
 · beleértve az 1/1 GN edényt 65 mm mélységgel
 · fedő és 2 égőpaszta tartó
 · lehetséges felosztás: 2x 1/2 GN vagy 3x 1/3 GN 
 · a GN edény és a vizes kád alkalmas mosogatógépbe
 · összerakva kézbesítjük

55x35x32 cm (SZxMÉxMA)
 szögletes
9 l
10080109
db/csom. 1
73,69 €

VEGA
Chafing Westland
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/5, magasan fényezett
 · stabil és minőségesen kidolgozott
 · az alapkád vízszintjelzővel van ellátva
 · levehető pántos fedő az egyszerű kinyitás és tisztítás érdekében
 · a szállítás tartama: váz, pántos fedő, alapkád, 2 égőpaszta tartály, 1/1 GN edény 65 mm mély, 
teljesen összeszerelve
 · lehetséges felosztás: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN vagy 3x 1/3 GN max. 65 mm mély
 · megfelelő elektromos chafing melegítőlap Novi - egyből rendelje hozzá
 · GN edény és az alapkád mosogatógépben mosható

67x38.5x29 cm (SZxMÉxMA)
 szögletes
9 l
30047271
db/csom. 1
163,90 €

Chafing  
Westland

darabért csak

16390

Chafing  
Tacoma

darabért csak

7369

Chafing  
Niles

darabért csak

14190

Chafing  
Berkley

darabért csak

14190
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VEGA
Chafing Grandville
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10, magasan fényezett
 · stabil és minőségesen kidolgozott
 · az alapkád vízszintjelzővel van ellátva
 · fékrendszerrel a fedő csukásnál
 · fedő 180°-ig lenyitható
 · a szögletes chafing lehetséges felosztása: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN vagy 3x 1/3 GN 
 · mélység max. 65 mm-ig
 · összeszerelve kézbesítjük: 2 égőpaszta tartállyal a szögletes modellnél, 1 égőpaszta tartállyal 
a kerek modellnél
 · megfelelő elektromos chafing melegítőlap Novi - egyből rendelje hozzá
 · GN edény és az alapkád mosogatógépben mosható

52x54x46 cm (SZxMÉxMA)
 kerek
7.5 l
30047275
db/csom. 1
482,90 €

66x48x42 cm (SZxMÉxMA)
 szögletes
9 l
30047273
db/csom. 1
548,90 €

Chafing  
Grandville

darabonként

48290

VEGA
Elektromos  
melegítőlap Novi
 · anyag: alumínium
 · alkalmas a következő chafing-ekhez: 
Grandville, Niles, Berkley és Westland
 · állítható fűtőteljesítmény
 · 2 év jótállás

21.5x20x1.5 cm 
(HxSZxMA)

25x20x1.5 cm  
(HxSZxMA)

  GN 1/2   GN 1/1
  500 W / 230 V   700 W / 230 V
30054823 30047240
db/csom. 1 db/csom. 1
130,90 € 141,90 €

Elektromos melegítőlap 
Novi

darabonként

13090

VEGA
Égőpaszta
 · minden chafing kihagyhatatlan része 
 · 80°C-ig
 · a 200 g-os paszta kb. 2 órát bír ki

VEGA
Egőpaszta tartó
 · csere égőpaszta tartály
 · anyag: krómacél 18/0
 · alkalmas az összes chafinghez 

VEGA
Chafing égőzselé
 · műanyag utántöltő palack 
chafingekhez. Praktikus 
biztonsági csavaros kupakkal.

égőpaszta
  200 g
10009331
db/csom. 1
0,87 €

égőpaszta 48db csom.
  200 g
10009330
db/csom. 48
csomag 41,76 €
0,87 €

8.9x9 cm (ØxMA)
10080447
db/csom. 1
5,38 €

   1000 ml
10009332
db/csom. 3
csomag 11,52 €
3,84 €

Égőpaszta
darabonként

087
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VEGA
Chafing Fenton
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10, magasan fényezett
 · stabil és minőségesen kidolgozott
 · chafing szendvicsaljjal, kondenzvíz visszavezető rendszerrel, vízszintjelzővel az alapkádban és levehető fedővel
 · hidraulikus fedő üvegbetéttel
 · a szállítás tartama: szendvicsaljú alapkád, hidraulikus csatlakozással ellátott fedő, GN edény 1/1, 2/3 vagy kerek edény, égőpaszta tartó: 
2x a 1/1 GN-nél vagy 1x a 2/3 GN-nél és a kerek chafingnél
 · lehetséges felosztás 1/1 GN: 1x 1/1 GN, 2x 1/2 GN vagy 3x 1/3 GN max. 65 mm mélységgel
 · lehetséges felosztás 2/3 GN: 1x 2/3 GN vagy 2x 1/3 GN max. 65 mm mélységgel
 · megfelelő elektromos chafing melegítőlap: Midland (legjobb azonnal hozzárendelni)
 · GN edény mosogatógépben mosható
 · összerakva kézbesítjük
 · rakásolható és alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésree

chafing GN 1/1
58x48x16 cm (SZxMÉxMA)
9 l
30047248
db/csom. 1
537,90 €

chafing GN 2/3
41x48x16 cm (SZxMÉxMA)
6 l
30047249
db/csom. 1
482,90 €

chafing kerek
44x54x16 cm (SZxMÉxMA)
6 l
30047252
db/csom. 1
427,90 €

chafing keret 1/1 GN
67x38x24 cm (SZxMÉxMA)
30047254
db/csom. 1
174,90 €

chafing keret 2/3 GN
49x38x24 cm (SZxMÉxMA)
30047255
db/csom. 1
174,90 €

chafing keret kerek
44x44x24 cm (SZxMÉxMA)
30047251
db/csom. 1
163,90 €

22x4 cm (ØxMA)
  500 W / 230 V
30047253
db/csom. 1
130,90 €

VEGA
Elektromos melegí-
tőlap   Midland
 · anyag: alumínium
 · melegítő a Fenton chafinghez 
 · állítható fűtőteljesítmény
 · 2 év jótállás

10x15x6 cm (HxSZxMA)
10070414
db/csom. 5
csomag 18,65 €
3,73 €

VEGA
Büfétábla
 · műanyag büfétábla
szín: fehér

30047248 + 
30047254

30047249 + 
30047255

30047252 + 
30047251

Chafing  
Fenton

darabonként

591,

80

csendesen zárható

fedővel

állítható 
melegítés

 rakásolható

 a chafing keret nélkül 
is használható

 optimális hőeloszlás a 
szendvicsaljnak köszönhetően

Dupla müzliadagoló Fundale 1/1 o. 161
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VEGA
Büféállvány és táblák Dorrea
 · anyag: csiszolt rozsdamentes acél 18/0 alumínium talppal
 · a cserélhető akril táblákat külön szükséges megrendelni
 · a táblák a hátul levő mágneseknek köszönhetően maradnak 
a helyükön 
 · a feliratozáshoz használja a VEGA filctollakat
 · a táblák egyszerűen nedves ronggyal tisztíthatóak

akril tábla 5cm
fekete
9x5 cm (HxSZ)
10027974
db/csom. 1
1,42 €

büféállvány
5x24 cm (SZxMA) 6x45 cm (SZxMA)
10027971 10027970
db/csom. 1 db/csom. 1
19,79 € 28,59 €

Büféállvány  
Dorrea

darabonként

1979

Akril tábla  
Dorrea

darabért csak

142

VEGA
GN edény melamin GN 3/6
 · anyag: melamin
 · speciális alakban
 · fekete és fehér színben
 · alkalmas a svédasztalos rendszereinkhez
 · normák alapján
 · használata -30 ° C és +70 ° C között ajánlott
 · ütés és törésálló
 · rakásolható
 · mosogatógépbe alkalmas

GN edény GN 3/6
fekete fehér
35.3x32.5x6.5 cm (HxSZxMÉ) 35.3x32.5x6.5 cm (HxSZxMÉ)
30045415 30045416
db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 25,29 €

GN edény 1/1
bézs szürke türkizkék fehér
53x32.5x2.5 cm 
(HxSZxMÉ)

53x32.5x2.5 cm 
(HxSZxMÉ)

53x32.5x2.5 cm 
(HxSZxMÉ)

53x32.5x2.5 cm 
(HxSZxMÉ)

30037248 30037243 30037245 30037241
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
67,09 € 67,09 € 67,09 € 57,19 €

VEGA
Tálaló tálcák és GN edények Alessia
 · anyag: porcelán
 · gasztro edények különböző méretekben
 · attraktív színek
 · rakásolható
 · mosogatógépben mosható, mikrohullámú sütőben használható
 · sütőbe alkalmas 300 °C-ig
 · a sorozat további részeit a www.gasztro-palazzo.hu o. találja

GN edény 1/2
bézs szürke türkizkék fehér
32.5x26.5x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

32.5x26.5x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

32.5x26.5x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

32.5x26.5x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

30038796 30037251 30037252 30037250
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
45,09 € 45,09 € 45,09 € 35,19 €

Tálaló tálcák és  
GN edények
darabonként

2419
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GN edény 1/1 
magas
fehér
53x32.5x6.5 cm 
(HxSZxMÉ)
30037258
db/csom. 1
60,49 €

GN edény 1/2 
magas
fehér
32.5x26.5x6.5 
cm (HxSZxMÉ)
30037253
db/csom. 1
37,39 €

GN edény 1/3
bézs szürke türkizkék fehér
32.5x17.6x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

32.5x17.6x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

32.5x17.6x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

32.5x17.6x2.5 
cm (HxSZxMÉ)

30037254 30037242 30037244 30037256
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
40,69 € 40,69 € 40,69 € 24,19 €

GN edény 1/3 
magas
fehér
32.5x17.6x6.5 
cm (HxSZxMÉ)
30037255
db/csom. 1
26,39 €

VEGA
GN edény Premium
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · anyagvastagság: 0,8 mm
 · praktikus kiugrásokkal a könnyebb szétválasztáshoz az 
egyben tárolt edényeknél
 · klasszikus kivitelezés, fogantyúval vagy perforálással
 · 4 cm-es magasságtól szintjelzővel ellátott
 · mosogatógépben mosható

GN edény 1/1
53x32.5x2 cm (HxSZxMÉ) 53x32.5x4 cm (HxSZxMÉ) 53x32.5x6.5 cm (HxSZxMÉ)
10081655 10081656 10081630
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
16,16 € 17,37 € 18,58 €

GN edény 1/2
32.5x26.5x4 cm 
(HxSZxMÉ)

32.5x26.5x6.5 cm 
(HxSZxMÉ)

10081523 10081631
db/csom. 1 db/csom. 1
10,55 € 11,21 €

GN edény 1/3
32.5x17.6x4 cm 
(HxSZxMÉ)

32.5x17.6x6.5 cm 
(HxSZxMÉ)

10081646 10081632
db/csom. 1 db/csom. 1
8,68 € 10,00 €

elválasztó léc rövid
32.5 cm (H)
10081670
db/csom. 1
3,84 €

elválasztó léc hosszú
53 cm (H)
10081671
db/csom. 1
4,94 €

További méretek az 509 oldalon.

GN edény  
Premium

darabonként

868

GN edény  
melamin

darabért csak

2529
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PULSIVA
To Go poharak
Ideális italok szállításához. Rendeljen hozzá illő 
műanyag tetőket is.
Anyag: karton, műanyag tető.

VEGA
Poharak újságmintával
Alkalmas mikrohullámú sütőbe, hűtőbe és fagyasztóba. Hideg és meleg ételekhez. 
Egy tető alkalmas minden méretű pohárhoz, rendelje meg szintén.
Bögre: erős, zsírálló karton. Fedő: műanyag!

VEGA
Eldobható edények Nature
Ideális az elvitelre rendelt ételek csomagolására. Kiváló minőségű, környezetbarát 
cukornád masszából készül, amely mint melléktermék keletkezik a cukor gyártásánál. 
Az edények elegánsak, könnyűek és mégis stabilak. Megfelelnek az EN 13432 összes 
követelményének, garantált a komposztálhatóságuk. Rakásolhatók, vízhatlanok, zsír- és 
olajállók, hő- és hidegállók.  
Anyag: bagasse (cukornád). Tető: 80% újrahasznosított PET-üveg és 20% PET. 
Mikrohullámú sütőben használható!  
Komposztálható! 
Biológiailag lebomló!

18.5x13.5x6.5 cm 
(HxSZxMA)

22.5x20x9 cm 
(HxSZxMA)

600 ml 1100 ml
30089563 30089565
db/csom. 50 db/csom. 25
csomag 13,00 € csomag 13,25 €
0,26 € 0,53 €

30089562
db/csom. 50
csomag 16,00 €
0,32 €

30089566
db/csom. 50
csomag 14,50 €
0,29 €

30089564
db/csom. 25
csomag 14,25 €
0,57 €

30089570
db/csom. 25
csomag 11,00 €
0,44 €

30089572
db/csom. 25
csomag 12,00 €
0,48 €

30089571
db/csom. 25
csomag 14,25 €
0,57 €

30107191
db/csom. 50
csomag 3,00 €
0,06 €

30107183
db/csom. 50
csomag 3,50 €
0,07 €

30107192
db/csom. 50
csomag 2,50 €
0,05 €

Cafe Crema 
pohár
Szín: barna
7.3x7.5 cm (ØxMA)
200 ml

Cafe Lungo 
pohár
Szín: barna
8x9.2 cm (ØxMA)
280 ml

eszpresszó 
pohár
Szín: barna
6.2x5.5 cm (ØxMA)
110 ml

30107200
db/csom. 50
csomag 4,00 €
0,08 €

30107209
db/csom. 50
csomag 5,00 €
0,10 €

30107206
db/csom. 50
csomag 5,00 €
0,10 €

Cafe Melange 
pohár
Szín: barna
8x12.1 cm (ØxMA)
330 ml

cappuccino 
pohár
Szín: barna
9x10.6 cm (ØxMA)
420 ml

Latte Macciato 
pohár
Szín: barna
9x14.7 cm (ØxMA)
510 ml

fekete fehér
30107187 30107185
db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 4,00 € csomag 4,00 €
0,04 € 0,04 €

fekete fehér
30107180 30107179
db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 4,00 € csomag 4,00 €
0,04 € 0,04 €

To Go Cappuccino, 
Latte Macchiato, Take-
Away 0,3l pohár tető
9x1.8 cm (ØxMA)

fekete fehér
30107202 30107203
db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 3,00 € csomag 3,00 €
0,03 € 0,03 €

To Go Cafe Crema 
pohár tető
7.3x1.8 cm (ØxMA)

fekete fehér
30107207 30107196
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 2,00 € csomag 2,00 €
0,04 € 0,04 €

To Go eszpresszó 
pohár tető
6.2x1.5 cm (ØxMA)

To Go Cafe Lungo, 
Cafe Melange, Take-
Away 0,2 l pohár tető
8x1.8 cm (ØxMA)

lunch box szögletes
Szín: fehér

burger box
Szín: fehér
15x15x8 cm (HxSZxMA)

lunch box
Szín: fehér
17x12.5x4.9 cm 
(HxSZxMA)
450 ml

lunch box  
négyzetes
Szín:  fehér
23x23x8.5 cm (HxSZxMA)
1300 ml

lunch box 2 részes
Szín: fehér
24.5x16x6.8 cm (HxSZxMA)
1000 ml

lunch box 3 részes 
szögletes
Szín: fehér
22.5x20x9 cm (HxSZxMA)
1100 ml

lunch box 3 részes 
négyzetes
Szín: fehér
23x23x8.5 cm (HxSZxMA)
1350 ml

30089568
db/csom. 40
csomag 14,40 €
0,36 €

rPET tető 
Szín: transzparens
20.3x3.6 cm (ØxMA)

30089569
db/csom. 40
csomag 12,00 €
0,30 €

kerek doboz
Szín: fehér
19.4x5.2 cm (ØxMA)
900 ml

30089560
db/csom. 25
csomag 6,50 €
0,26 €

30089567
db/csom. 25
csomag 4,50 €
0,18 €

kerek pohár
Szín: fehér
10.8x8.5 cm (ØxMA)
425 ml

tető
Szín: fehér
11x1.2 cm (ØxMA)

11.2x5.1 cm (ØxMA) 11.4x7.2 cm (ØxMA) 11.3x8.6 cm (ØxMA) 11.3x9.8 cm (ØxMA)
350 ml 500 ml 600 ml 650 ml
10006589 10006590 10006591 10006592
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 12,00 € csomag 15,00 € csomag 15,50 € csomag 16,00 €
0,24 € 0,30 € 0,31 € 0,32 €

10006593
db/csom. 50
csomag 10,50 €
0,21 €

10006594
db/csom. 25
csomag 4,50 €
0,18 €

lapos tető
 transzparens

félkör tető
 transzparens

VEGA
Take-Away poharak
Ideális italok szállításához. Rendeljen hozzá illő 
műanyag tetőket is.
Anyag: karton, műanyag tető.

10027253
db/csom. 50
csomag 5,00 €
0,10 €

10027861
db/csom. 50
csomag 6,50 €
0,13 €

pohár 0.2l
 Szín: bézs
8.1x9.4 cm (ØxMA)
200 ml

pohár 0.3l
Szín:  bézs
9.1x11.4 cm (ØxMA)
300 ml
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30089507
db/csom. 40
csomag 18,80 €
0,47 €

30089534
db/csom. 50
csomag 32,50 €
0,65 €

30089521
db/csom. 150
csomag 24,00 €
0,16 €

tető
Szín: fehér
7x8 cm (ØxMA)

30089533
db/csom. 50
csomag 24,00 €
0,48 €

menübox 2 részes 
Szín: fehér
24.1x16.3x6.5 cm (HxSZxMA)
770 ml

30089517
db/csom. 150
csomag 31,50 €
0,21 €

szószos doboz
Szín: fehér
6.5x3.2 cm (ØxMA)
60 ml

tető
Szín: barna
19.4x2.7 cm (ØxMA)

30089513
db/csom. 50
csomag 16,00 €
0,32 €

leveses pohár 
tető
Szín: fehér
12x1 cm (ØxMA)

menübox 3 részes
Szín: fehér
22.5x20.1x8.5 cm (HxSZxMA)
455 ml

DUNI
Fa evőeszköz szett  
és keverő pálcika Wudio
Eldobható termékek: kés, villa, szalvéta és pálcika. 
FSC® tanúsítású, biológiailag lebontható nyírfából 
készült.
Szín: nyírfa

30100030
db/csom. 250
csomag 107,50 €
0,43 €

evőeszköz 
szett
16.5 cm (H)

30108269
db/csom. 250
csomag 107,50 €
0,43 €

evőeszköz 
szett kanállal
16.5 cm (H)

30100031
db/csom. 100
csomag 3,00 €
0,03 €

keverő pálcika
11 cm (H)

20.2x16x3.7 
cm (HxSZxMA)

24.4x19.2x3.2 
cm (HxSZxMA)

29x23.3x4.2 
cm (HxSZxMA)

30089526 30089527 30089528
db/csom. 80 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 25,60 € csomag 22,00 € csomag 27,00 €
0,32 € 0,44 € 0,54 €

tető
Szín:  barna

19.4x4.8 cm 
(ØxMA)

19.4x6 cm 
(ØxMA)

19.4x6.5 cm 
(ØxMA)

30089509 30089510 30089508
db/csom. 40 db/csom. 40 db/csom. 40
csomag 17,60 € csomag 17,60 € csomag 20,00 €
0,44 € 0,44 € 0,50 €

kerek tál
Szín: barna

16.2x15.2x8 
cm (HxSZxMA)

18.5x14.3x6.2 
cm (HxSZxMA)

23.9x15.6x6.3 
cm (HxSZxMA)

22.5x20.1x8.5 
cm (HxSZxMA)

475 ml 530 ml 850 ml 1000 ml
30089531 30089530 30089529 30089532
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 60 db/csom. 50
csomag 21,50 € csomag 16,00 € csomag 27,00 € csomag 32,50 €
0,43 € 0,32 € 0,45 € 0,65 €

menübox
Szín: fehér

15.2x15.2x3.8 
cm (HxSZxMA)

18.3x18.3x4.2 
cm (HxSZxMA)

22.4x22.4x4.2 
cm (HxSZxMA)

400 ml 650 ml 1000 ml
30089524 30089523 30089522
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 16,00 € csomag 17,50 € csomag 27,00 €
0,32 € 0,35 € 0,54 €

négyzetes doboz
Szín: barna

8x8 cm  
(ØxMA)

8x9.7 cm 
(ØxMA)

9x11.4 cm 
(ØxMA)

180 ml 240 ml 350 ml
30089576 30089577 30089575
db/csom. 50 db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 10,50 € csomag 12,00 € csomag 16,00 €
0,21 € 0,24 € 0,32 €

pohár
Szín:  barna

11.5x7.7 cm 
(ØxMA)

11.5x14.8 cm 
(ØxMA)

550 ml 950 ml
30089511 30089512
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 16,00 € csomag 22,00 €
0,32 € 0,44 €

leveses pohár
Szín: barna

14.5x10 cm 
(ØxMA)

18.5x7 cm 
(ØxMA)

575 ml 750 ml
30108251 30108252
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 27,50 € csomag 27,50 €
0,55 € 0,55 €

snackbox
Szín: barna

PARTNER 
MÁRKA

8.2x1.9 cm 
(ØxMA)

9.3x1.9 cm 
(ØxMA)

30089578 30089579
db/csom. 50 db/csom. 75
csomag 9,00 € csomag 15,75 €
0,18 € 0,21 €

pohár tető
Szín: fehér

20.5x10.7x7.9 
cm (HxSZxMA)

17.8x16x7.5 cm 
(HxSZxMA)

1100 ml 1300 ml
30108249 30108263
db/csom. 45 db/csom. 60
csomag 24,30 € csomag 39,00 €
0,54 € 0,65 €

FSC® karton menübox Clam
Szín: barna

30108255
db/csom. 200
csomag 130,00 €
0,65 €

FSC® menübox 
Eco PLA ablakkal
Szín: barna
20x15.5x4.5 cm (HxSZxMA)
 1200 ml

30108250
db/csom. 650
csomag 208,00 €
0,32 €

szendvics doboz Eco  
PLA ablakkal
Szín: barna
17.5x17.5x9 cm (HxSZxMA)
590 ml30108259

db/csom. 276
csomag 118,68 €
0,43 €

saláta doboz Salti
Szín: barna
18.4x6.5 cm (ØxMA)
1260 ml

30108266
db/csom. 40
csomag 10,40 €
0,26 €

leveses pohár 
Sop
Szín: fehér
9.7x9.9 cm (ØxMA)
485 ml 30108265

db/csom. 25
csomag 7,25 €
0,29 €

leveses pohár 
tető
Szín: fehér
9.7x1.6 cm (ØxMA)

30108268
db/csom. 80
csomag 16,80 €
0,21 €

saláta doboz 
APET tető
Szín: transzparens
19x2.8 cm (ØxMA)

DUNI
Eldobható edények Eco, Salti, Sop és Clam
Ideális az elvitelre rendelt ételek csomagolására. Kiváló minőségű, környezetbarát bagaszból, a 
cukorgyártás hulladéktermékéből készül. Ellenőrzött komposztálás mellett könnyen biológiailag lebomló. 
Az átlátszó tető CPLA - módosított politejsavból készül. Bioalapú műanyag, amely a kőolaj alapú 
műanyagokhoz képest rövid időn belül teljesen komposztálódik. EN13432 tanúsítvánnyal rendelkezik. A 
salátástál és a leveses pohár kartonból készül, belső PE bevonattal. Menübox FSC®-minősítésű kartonból 
készül - műanyagmentes, felületi kezelés nélkül. Az FSC® menübox FSC® kartonból és kristálytiszta PLA-
ból készül. Rakásolható, vízhatlan, zsírálló, hő és hidegálló, mikrohullámú sütőben használható 100°C-ig 
(cukornád). Salátadoboz, menüdoboz FSC® kartonból, 0 °C és + 40 °C között hőálló, leveses pohár hőálló 
és mikrohullámú sütőben használható 0 °C és + 120 °C között.
Anyag: bagasse (cukornád). Tető: CPLA, salátástál, leveses pohár és tető karton / PE belső bevonat, 
APET tető amorf poliészter, FSC® karton. 
Mikrohullámú sütőben használható! 
Komposztálható!

by
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tál
Szín: barna

tető 
Szín: barna

rPET tető
Szín: transzparens

PULSIVA
Wrap pohár Nature Kraft 
A Nature Kraft wrap pohár kraft papírból alkalmas 
csomagolás a wrap elvitelére. Könnyű, gyors és 
optimális környezetbarát helyettesítője az eredeti 
csomagolásnak.
Szín: barna

PULSIVA
Kerek tál Nature Kraft tetővel
Ideális minden elvitelre szánt ételhez. A természetes salátás doboz és a teteje szűz rostokból készül, amely 100%-ban komposztálható, 
a speciális PLA bevonatnak köszönhetően vízhatlan. Megfelel az EN 13432 szabvány összes követelményének és garantálja a 
komposztálhatóságot. Az átlátszó tető újrahasznosított műanyagból készül. Rakásolható.

6x10 cm (ØxMA) 6x13.5 cm (ØxMA)
200 ml 500 ml
30107116 30107120
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 6,00 € csomag 6,50 €
0,12 € 0,13 €

15x7.8 cm (ØxMA) 18.5x6.6 cm (ØxMA)
1000 ml 1300 ml
30107118 30107239
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 32,50 € csomag 38,00 €
0,65 € 0,76 €

18x11x35 cm 
(HxSZxMA)

15x10x32 cm 
(HxSZxMA)

13x8x25 cm 
(HxSZxMA)

6930 ml 4800 ml 2600 ml
30108585 30108587 30108586
db/csom. 500 db/csom. 1000 db/csom. 1000
csomag 90,00 € csomag 90,00 € 70,00 €
0,18 € 0,09 € 0,07 €

32x38 cm 
(SZxMA)

22x28 cm 
(SZxMA)

10008617 10008615
db/csom. 250 db/csom. 250
csomag 72,50 € csomag 45,00 €
0,29 € 0,18 €

25x15x30 cm 
(HxSZxMA)

16x10x32 cm 
(HxSZxMA)

30108576 30108575
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 16,49 €

32x22x25.5 cm 
(HxSZxMA)
10006621
db/csom. 250
csomag 92,50 €
0,37 €

15 cm (Ø) 18 cm (Ø)
30107117 30107247
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 27,00 € csomag 32,50 €
0,54 € 0,65 €

15x2 cm (ØxMA) 18.5x1.2 cm (ØxMA)
30107245 30107246
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 13,00 € csomag 14,00 €
0,26 € 0,28 €

17.5x11x6 cm 
(HxSZxMA)

14x9.5x5 cm 
(HxSZxMA)

10029747 10029745
db/csom. 100 db/csom. 240
csomag 68,00 € csomag 153,60 €
0,68 € 0,64 €

PULSIVA
Lunchbox Nature Kraft 
PLA ablakkal
Ez a kraft papírból készült ételdoboz 
optimális kialakítású, különleges stílusban, 
természetes csomagolás. A vízbázis 
speciális bevonat zsír és vízhatlanná teszi 
a dobozt. 
Szín: barna
21.5x16.2x6.4 cm (HxSZxMA)

VEGA
Fa sütőformák
A sütőformák sütőben vagy mikrohullámú 
sütőben használhatók. Duplafalú szilikon 
bevonatú betétnek köszönhetően, mely a 
szállítás része, nedvességállók. A rakásolható 
formák minőségi nyárfából készülnek. Hőálló 
-40 °C és +240 °C között. Szín: barna

VEGA
Papírzacskó Baggu
Az 50 g/m²-es kraft papírból készült, oldalsó bevágással 
ellátott (10 cm) papírzacskó optimális stabilitással. A 
kraft papírzacskó élelmiszer biztonságos, ezért ideális 
gyümölcsök, diófélék vagy egyéb száraz élelmiszerek 
csomagolására. A zacskó biológiailag lebomló kraft 
papírból készül, ezért környezetbarát. Újrahasznosítható.
Szín: barna

VEGA
Papírtáska
A modern táskák klasszikusa - 
természetes és praktikus. 2,5 kg-ig 
terhelhető.
Anyag: erős kraft papír! 
Újrahasznosítható!
Szín: barna

VEGA
Papírzacskó Aniene
Ezzel a papírzacskóval különösen fenntartható 
módon szállíthatja ételeit és italait. Reggeli 
csomagolására is tökéletes. A zacskó a rávarrt 
tépőzárral biztonságosan zárható. Foltálló, 
könnyen tisztítható és vízálló.
Anyag: mosópapír. Könnyen tisztítható!  
30°-on mosható!
Szín: barna

VEGA
Papírtáska  
250 db-csomag
Tartós és újrafelhasználható. 
Teherbírás 4 kg-ig.
Anyag: papír, barna belsővel. 
Újrahasznosítható!
Szín: fekete

PULSIVA
Burger box
Hamburger doboz barna hullámkartonból, 
zsírhatlan védőréteggel van ellátva, 
műanyag mentes, biológiailag lebomló. A 
burger doboz alkalmas az élelmiszerekkel 
való közvetlen érintkezésre. Ízsemleges.
Szín: barna
11x11x9 cm (HxSZxMA)

PULSIVA
Snack wrap pohár
Környezetbarát papírpohár, 
műanyagmentes. A pohár 
újrahasznosítható, papír alapú 
hulladék gyűjtőbe szelektálható.
Szín: barna
3.9x7.5x10 cm (HxSZxMA)

PULSIVA
Leveses pohár 
Nature Kraft 
Kraft papírból készült, 
csúcskategóriás Nature Kraft 
pohár optimális levesek vagy 
hasonló ételek csomagolására. 
Rakásolható.
Szín: barna
9.7x9.6 cm (ØxMA)
500 ml

PULSIVA
Leveses pohár 
tető Nature Kraft
Ez a tető nagyon jól zárja a 
Nature Kraft leveses poharat.
Szín: barna
9.7 cm (Ø)

30107234
db/csom. 50
csomag 60,00 €
1,20 €

30108261
db/csom. 50
csomag 11,00 €
0,22 €

30107177
db/csom. 50
csomag 5,00 €
0,10 €

30107121
db/csom. 25
csomag 10,00 €
0,40 €

30107115
db/csom. 25
csomag 8,25 €
0,33 €

13x10.5x6.5 cm 
(HxSZxMA)

16.2x13.2x6.4 cm 
(HxSZxMA)

30107109 30107106
db/csom. 50 db/csom. 50
csomag 38,50 € csomag 49,00 €
0,77 € 0,98 €

PULSIVA
Lunch box Nature Kraft
Minőségi ebéd - uzsonnás doboz lehajtható 
zárással. Zsírhatlan védőréteggel van ellátva, 
alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen 
érintkezésre. Optimális fingerfood, snack és 
egyéb ételhez.
Szín: barna

VEGA
Burger, snack box
Különösen alkalmas hamburgerek, szendvicsek, saláták, 
tészták és sok más étel csomagolására.
Anyag: karton belső polietilén bevonattal. Zsírhatlan!
Vízhatlan! Mikrohullámú sütőben használható! Hőmérsékletet 
megtartja: 70 °C - 2 óra, 100 °C - 15 perc.

burger box
Szín: barna
14.5x13.5x8.2 cm (HxSZxMA)
10008865
db/csom. 50
csomag 25,50 €
0,51 €

snack box  
50 db-csomag
Szín: barna
8x10 cm (ØxMA)
30107749
db/csom. 50
csomag 16,00 €
0,32 €
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termo szállítótáska
Szín: fekete

termo pizzaszállító táska
Szín: fekete

PULSIVA
Szállítótáska Porter
Robusztus, összecsukható szigetelt táskák kifejezetten hideg és meleg ételek professzionális 
szállításához. Szigetelt habbal és fólia béléssel a hőmérséklet fenntartása érdekében. 
Hordszíjjal és kis zsebekkel a megrendelés számára.

szögletes forma
11x8.4x4.1 cm 
(HxSZxMA)
450 ml
10040269
db/csom. 100
csomag 10,00 €
0,10 €

tető a 450 ml formához
13.9x11.4 cm (HxSZ)
10040270
db/csom. 100
csomag 7,00 €
0,07 €

tető a 860 ml formához tető a 900 ml formához tető a 1020 ml formához alumínium kerek tető  
a 770 ml formához

21.2x14.8 cm (HxSZ) 21x10.7 cm (HxSZ) 22.5x17.5 cm (HxSZ) 18 cm (Ø)
20070811 20070813 20070810 20070814
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 9,00 € csomag 9,00 € 10,00 € 9,00 €
0,09 € 0,09 € 0,10 € 0,09 €

szögletes dupla 
forma
22.5x17.5x4 cm (HxSZxMA)
1020 ml
20070823
db/csom. 100
csomag 22,00 €
0,22 €

kerek forma
18x4.6 cm (ØxMA)
770 ml
20070821
db/csom. 100
csomag 17,00 €
0,17 €

műanyag kerek tető  
a 770 ml formához
18x4.4 cm (ØxMA)
10040201
db/csom. 100
csomag 21,00 €
0,21 €

33x31x28 cm (HxSZxMA) 54x30x28 cm (HxSZxMA) 44x38x36 cm (HxSZxMA) 69x39x39 cm (HxSZxMA)
25 l 39 l 51 l 81 l
30107266 30107267 30107268 30107269
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
40,69 € 49,49 € 54,99 € 71,49 €

40x40x20 cm (HxSZxMA)
29 l
30107262
db/csom. 1
49,49 €

60x40x4 cm (HxSZxMA)
10008746
db/csom. 50
csomag 55,00 €
1,10 €

VEGA
Pizza doboz
A doboz robusztus és könnyen szállítható, egyszerűen összerakható.
Szín: piros/fehér

szögletes forma
21.2x14.8x4 cm  
(HxSZxMA)

21x10.7x5.5 cm  
(HxSZxMA)

860 ml 900 ml
20070822 20070812
db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 21,00 € 22,00 €
0,21 € 0,22 €

VEGA
Újra használható menübox Yari
Újrahasználható kétrészes polipropilén menüdoboz ideális 
elvitelre csomagolt ételekre. Európában gyártott. Az alsó rész 
teljes tartalma 1,2 l. Környezetbarát alternatívája az eldobható 
csomagolásoknak, elegendő helyet kínál a hideg és meleg 
ételek biztonságos szállításához és elfogyasztásához. Az 
újrahasználható csomagolás 100%-ban újrahasznosítható 
és BPA mentes. Alkalmas mikrohullámú sütőbe, (ipari) 
mosogatógépbe és hűtőszekrénybe. Rakásolható. 100 db-tól 
logóztatás lehetséges.
Anyag: polipropilén
Szín: fekete
20.3x25.2x8.4 cm (HxSZxMA)

1200 ml
30114665
db/csom. 25
csomag 137,25 €
5,49 €

VEGA
Újra használható menübox Takao
Többször használható polipropilén menüdoboz ideális elvitelre 
csomagolt ételekre. Európában gyártott. Az alsó rész teljes 
tartalma 1,2 l. Környezetbarát alternatívája az eldobható 
csomagolásoknak, elegendő helyet kínál a hideg és meleg 
ételek biztonságos szállításához és elfogyasztásához. Az 
újrahasználható csomagolás 100%-ban újrahasznosítható 
és BPA mentes. Alkalmas mikrohullámú sütőbe, (ipari) 
mosogatógépbe és hűtőszekrénybe. Rakásolható. 100 db-tól 
logóztatás lehetséges.
Anyag: polipropilén
Szín: transzparens/zöld
22x21x7 cm (HxSZxMA)

2000 ml
30114659
db/csom. 25
csomag 118,00 €
4,72 €

VEGA
Alumínium formák
 · anyag: alumínium, fedő 10040201 műanyag
 · ideális az elvitelre szánt ételekre
 · ízsemleges
 · sütőbe és fagyasztóba alkalmas
 · szállítás tető nélkül - szükséges külön rendelni

Szín: ezüst, transzparens

32.5x32.5x3 cm (HxSZxMA)
30052966
db/csom. 100
csomag 33,00 €
0,33 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu
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világosszürke

ASZTALTERÍTŐK ÉS TEXTÍLIÁK

 robusztus és tartós len 
tartalomnak köszönhetően

 nedvszívó minőséges 
kevert anyag divatos 
halszálka mintával

forma stabil 
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Glan 
Textíliák trendi len kevert anyagból, halszálka mintával. Hosszú élettartamú, kiváló 
nedvszívósággal rendelkező, alakját megtartó anyag. Vonzó csíkos dizájn. A párnahuzat cipzárral 
van ellátva.
58 % pamut, 42 % len. Súly kb. 230 g/m².
szín: világosszürke, világosbézs, vintage fehér

ERWIN M.
Szalvétagyűrű Billund 
Trendi szalvétagyűrű valódi bőrből több vonzó színben. A bőrpántban lévő lyukon egyszerűen 
csak fűzze át a szalvétagyűrű másik véget. Helytakarékos. Tökéletes egy modern prezentációs 
textilszalvéta készítéséhez.
100 % valódi bőr.
szín: vén rózsaszín, antracit, konyak, sötétbarna, homok, fekete
1.5x24 cm (SZxH)
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homok sötétbarna antracitvén rózsaszín fekete

vintage fehér

világosszürke

világosszürke

világosbézs

Töltőpárna Feder o. 511

Szalvéta  
Glan

darabért csak

461

dekoratív párnahuzat szalvéta asztali futó
40x40 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH) 50x130 cm (SZxH)
126312 126308 126306
db/csom. 2 db/csom. 6 db/csom. 2
csomag 21,10 € csomag 27,66 € csomag 23,30 €
10,55 € 4,61 € 11,65 €

127495
db/csom. 6
csomag 19,08 €
3,18 €

További információk:

www.gasztro-palazzo.hu

konyak

 egyszerű használat

 tartós, szilárd

igazi bőr

198-199_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   199 15.02.22   19:40



200

 

Mobil +36 70 886 5856

natúr/kék

natúr/barna

 robusztus és tartós  
a len rész által

 nedvszívó, minőséges, divatos 
halszálkás szövésben
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kék szürke

szürke

szürke

barna

natúr/kék natúr/szürke natúr/barna

ERWIN M.
Asztali futó és szalvéta Laurin
Az asztali futó és a textil szalvéta hat vonzó színválasztékban kapható, ezáltal sokféle 
kombinációs lehetőséget teremthet. Hosszú len szálakból készülnek, így az anyaga tartós és 
göbösödés mentes.
100 % len. Súly kb. 200 g/m².
 Szín: kék, barna, szürke, natúr/kék, natúr/barna, natúr/szürke

VEGA
Szalvétagyűrűk
Szalvétagyűrűk króm-nikkel acélból 18/8 vagy krómozott 
acélból.
Mosogatógépben mosható! (kivéve a Spirale szalvétagyűrűt)

Asztali futó  
Laurin

darabonként

11,

65

asztali futó szalvéta
50x130 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH)
120225 118989
db/csom. 1 db/csom. 6
darab 11,65 € csomag 27,66 €
11,65 € 4,61 €

Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm (SZxØxMA) 10 cm (Ø) 4x4x3 cm (HxSZxMA) 5.2x4.5 cm (HxØ)
rozsdamentes acél 18/8 rozsdamentes acél 18/8 rozsdamentes acél 18/8 krómozott acél
100338 106910 106911 106909
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 7,44 € csomag 11,40 € csomag 15,36 € darab 11,40 €
1,86 € 2,85 € 3,84 € 2,85 €
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Szalvétagyűrű  
Spirale

darabonként

285

szalvétagyűrű
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antracit

fehér

trendi overlook szegély kontrasztos színben

 szárítógépben való szárításra alkalmas

pamut és len keveréke
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Breda
A Breda asztalterítők és textíliák abszolút kötelező elemei a trend-tudatos gasztronómusoknak. A vonzó overlook szegéllyel ellátott abrosz 
lenyűgözően mutat az asztalon. A pamut és len keveréket nem kell vasalni, így kapja meg különleges báját. A méteráru és az egyéni szabás az 
overlook szegély nélkül kapható!
70 % pamut, 30 % len. Súly kb. 190 g/m².
Szín: antracit, bordó, mézsárga, mentazöld, szürkésbarna, fehér
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Szalvéta  
Breda

darabért csak

461

fehér

fehér

mézsárga

mézsárga

mentazöld

mentazöld

bordó

bordó

szürkésbarna

szürkésbarna

antracit

antracit

homok sötétbarna antracitvén rózsaszín fekete

Használati utasítás:

www.gasztro-palazzo.hu

konyak

126261 126260 126258 126252
méter 1 db/csom. 6 db/csom. 1 db/csom. 1
16,27 € csomag 27,66 € darab 24,19 € darab 10,55 €

4,61 € 24,19 € 10,55 €

Breda asztalterítők és tex- 
tíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
126266
méter 15,17 €

ERWIN M.
Szalvétagyűrű Billund 
Trendi szalvétagyűrű valódi bőrből több vonzó színben. A bőrpántban lévő lyukon egyszerűen 
csak fűzze át a szalvétagyűrű másik véget. Helytakarékos. Tökéletes egy modern prezentációs 
textilszalvéta készítéséhez.
100 % valódi bőr.
Szín: vén rózsaszín, antracit, konyak, sötétbarna, homok, fekete
1.5x24 cm (SZxH)

127495
db/csom. 6
csomag 19,08 €
3,18 €

méteráru
160 cm (SZ)

szalvéta
50x50 cm (SZxH)

asztalterítő
130x130 cm (SZxH)

asztali futó
40x130 cm (SZxH)

 könnyű kezelhetőség

 tartós, szilárd

 valódi bőr
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Asztali futó  
Skagen

darabért csak

659

világosszürke

világosszürke
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Skagen
Asztalterítők és textíliák csíkos mintával vagy sima kivitelben. Chambray szövés a divatos, 
elegáns len megjelenésért. Mivel a pamutszövet fonalfestésű, ezért az asztalterítők és textíliák 
színtartók és egyben kifőzésük is lehetséges. Alacsony súly – ezzel megtakaríthatja a mosási 
költségeket. Több vonzó színben kapható.
100 % pamut. Súly kb. 135 g/m².
szín: sötétkék, világosszürke, piros

méteráru  
csíkos

méteráru 
sima

szalvéták  
csíkos

szalvéták  
sima

asztalterítő szögletes  
csíkos

asztalterítő szögletes  
sima

asztali futó 
csíkos

asztali futó 
sima

140 cm 
(SZ)

140 cm 
(SZ)

50x50 cm 
(SZxH)

50x50 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

40x130 cm 
(SZxH)

40x130 cm 
(SZxH)

127235 127237 127234 127238 127232 127232 127239 127239 127231 127241
méter 1 méter 1 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 2 db/csom. 2
méter 9,89 € méter 9,89 € csomag 19,74 € csomag 19,74 € darab 15,39 € darab 18,69 € darab 15,39 € darab 18,69 € csomag 13,18 € darab 13,18 €
9,89 € 9,89 € 3,29 € 3,29 € 15,39 € 18,69 € 15,39 € 18,69 € 6,59 € 6,59 €

sötétkék

krémfehér

szürke

sötétkék

piros

világosszürke

sötétkék

világosszürke

sötétkék

piros

Skagen csíkos asztalterítők és 
textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
127236
méter 13,19 €

Skagen sima asztalterítők és 
textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
127242
méter 13,19 €

ERWIN M. 
Dekoratív szőrmék Bergen
Abszolút figyelemfelkeltő elem a gasztronómiában! Sokoldalúan használható: mint padok vagy székek 
ülőpárnája, asztal terítékeként, vagy díszszőnyegként. Kényelmes hangulatot kölcsönöz minden helyiségnek. 
Szöszmentes szintetikus szőrme, mosható és szárítógépben is szárítható. Nagyon puha tapintású.
100 % poliakril, alulsórész 100 % poliészter.  
szín: krémfehér, szürke

Dekoratív párnahuzat 30x50 cm Dekoratív párnahuzat 40x40 cm asztali futó
50x30 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 30x80 cm (SZxH)
161516 161515 161513
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,57 € 8,57 € 11,98 €

további színek és méretek a 254 o.

Tökéletesen 
kombinálható

a Bergen  
párnahuzattal 
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Asztalterítő  
Ambiente

darabonként

1066

fehér

 hosszan tartó damaszt

 briliáns ragyogás

 tartós színek

206-207_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   206 15.02.22   20:19



207www.gasztro-palazzo.hu

Újdonság

asztalterítő szögletes
130x190 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

130x250 cm 
(SZxH)

130x280 cm 
(SZxH)

121188 121188 121188 121188
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 38,49 € 40,69 € 45,09 €

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Ambiente
Damaszt abroszok kihívó színekben, fényes szegéllyel. Minőségi, sűrű szövésű terítők, kimondottan erősek és hosszantartóak. 
Színállóak valamint ellenállnak a klórnak is. Méteráru fényes szegéllyel a hosszabb oldalán. Lehetséges a logó hímzése. További 
méretek kérésre. 
100 % mercerizált pamut, damaszt. Súly kb. 195 g/m².
 szín: vén rózsaszín, antracit, bézs, bordó, világoszöld, mangó, pezsgő, kőszürke, fenyőzöld, szürkésbarna, vanília, fehér

ERWIN M. 
Dekoratív párnahuzat Samara
Bársony, a királyok anyaga! A Samara párnahuzattal elbűvöli vendégeit. A párnahuzatok több tetszetős színben kaphatók, az eleje 
és a hátulja azonos. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bársony színe világosabbat vagy sötétebbet mutathat, a fény beesésétől és az 
anyag simítása irányától függően. Zárás típusa: cipzár. A párnát külön szükséges rendelni.
100 % poliészter. 30°-mosás. Súly kb. 290 g/m².
szín: sötétszürke, petróleum
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fehér

pezsgő

vanília

mangó

bordó

vén rózsaszín

világoszöld

kőszürke

bézs

szürkésbarna

antracit

fenyőzöld

sötétszürke

sötétszürke

petróleum

petróleum

méteráru
130 cm (SZ)
100626
méter 1
17,37 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm (SZxH) 100x100 cm 

(SZxH)
130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm (SZxH)

121188 121188 121188 121188
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,66 € 16,05 € 20,01 € 27,49 €

szalvéta
50x50 cm (SZxH)
100627
db/csom. 6
csomag 24,36 €
4,06 €

30x50 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH)
118970 118970 118970
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 9,89 € 14,29 €

asztali futó
40x130 cm (SZxH) 40x170 cm (SZxH)
115643 115643
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 21,32 € csomag 23,96 €
10,66 € 11,98 €

Anyagminta Ambiente
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 €-ós díj lesz 
kiszámlázva.
123853

      Fényes
ELEGANCIA

A méterárunál és a méretre varrt asztalterítőknél  
a szegély csak a két hosszabbik oldalon található.

Igény szerint egyedi méretben is varrható! 
Tel: +36 70 886 5856
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kőszürke

fehér
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Anyagminta Palermo
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 €-ós díj lesz 
kiszámlázva.
124060

fehér

homok

homok

bordó

pezsgő

kőszürke

fehér

Palermo asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124430
méter 15,39 €

Evőeszköz készlet Salerno  
o. 107

Szalvéta  
Palermo

darabonként

329

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Palermo
Kiváló minőségű damaszt asztalterítők és textíliák, melyben a klasszikus és a modern stílus ötvöződik. Különösen strapabíró, 
hosszú élettartamú, szép és egyszerű abroszok, melyek sokáig megtartják minőségüket. A Palermo nagyszerű kiegészítő más 
abroszhoz. Ideális a méretre szabott abroszokhoz! Logó hímzése lehetséges. Tipp: a Palermo elsősorban felső abrosznak kiváló!
100 % mercerizált pamut, damaszt. Súly kb. 195 g/m².

130x130 cm (SZxH) 160x160 cm (SZxH) 170x170 cm (SZxH) 100x140 cm (SZxH) 130x170 cm (SZxH) 130x190 cm (SZxH)
121206 121206 121206 121206 121206 121206
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
16,49 € 25,29 € 27,49 € 14,29 € 21,99 € 25,29 €

asztalterítő szögletes
fehér, pezsgő

130x220 cm (SZxH) 130x250 cm (SZxH) 130x280 cm (SZxH)
121206 121206 121206
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
30,79 € 32,99 € 36,29 €

170 cm (Ø) 200 cm (Ø) 290 cm (Ø)
121208 121208 121208
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
36,29 € 49,49 € 60,49 €

asztalterítő szögletes
fehér, pezsgő

asztalterítő kerek
pezsgő, fehér

280 cm (SZ)
101134
méter 1
27,49 €

méteráru
bordó, homok, 
pezsgő, kőszürke, 
fehér

80x80 cm (SZxH) 100x100 cm (SZxH)
121206 121206
db/csom. 1 db/csom. 1
8,79 € 12,09 €

32x45 cm (SZxH)
115698
db/csom. 6
csomag 16,44 €
2,74 €

40x130 cm (SZxH)
115685
db/csom. 6
csomag 32,94 €
5,49 €

50x50 cm (SZxH)
115885
db/csom. 6
csomag 19,74 €
3,29 €

asztalterítő szögletes
bordó, homok, pezsgő, kőszürke, fehér

tányéralátét
bordó, homok, 
pezsgő, kőszürke, 
fehér

asztali futó
bordó, homok, 
pezsgő, kőszürke, 
fehér

szalvéta
bordó, homok, 
pezsgő, kőszürke, 
fehér

 tartós minőség

  
mercerizált pamut

klórálló
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Asztalterítő  
Nito

darabonként

1275

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Nito
Minőséges asztalterítők és textíliák teflon felületkezeléssel, 100% poliészterből, melyek nem igényelnek vasalást. A finoman 
fényes kockás mintázattal tökéletesen illeszkednek bármilyen környezetbe. A magas színállóság és az anyag tartóssága és finom 
tapintása meggyőzi Önt erről a kiváló termékről. Egyedi méretek kikérésre. Méteráru 160 cm szélességben.
100 % poliészter. Súly kb. 200 g/m².
szín: bordó, mandarin, pezsgő, kőszürke, szürkésbarna, fehér

méteráru
160 cm  
(SZ)
101423
méter 1
19,79 €

asztali futó
50x130 cm 
(SZxH)
117310
db/csom. 1
12,75 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

121217 121217 121217 121217 121217
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
12,75 € 17,37 € 24,19 € 29,69 € 35,19 €

fehér

mandarin

szürkésbarna

szürkésbarna

pezsgő

bordó

kőszürke

Nito asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124519
méter 19,79 €

Anyagminta Nito
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 €-ós díj 
lesz kiszámlázva.
124045

 kevesebb mosást igényel a Teflon® 
felületkezelésnek köszönhetően

 hosszan tartó színek

 kiválóan alkalmasak kültéri használatra is
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Asztalterítő  
Prato

darabonként

813

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Prato
Damaszt asztalterítők és textíliák letisztult színekben, finoman csillogó pöttyös mintával. Vásároljon rendkívül tartós, színálló, 
klórálló és kifőzésre alkalmas gasztronómiai minőséget a legmagasabb igényeknek megfelelően. Méteráru 160 cm szélességben 
kapható. Egyedi méretek kikérésre.
50 % pamut, 50 % poliészter. Súly kb. 210 g/m².
szín: bordó, zöld, pezsgő, fehér

méteráru
160 cm  
(SZ)
100483
méter 1
19,79 €

asztalterítő 
kerek
160 cm  
(Ø)
121184
db/csom. 1
26,39 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

121182 121182 121182 121182 121182
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,13 € 12,75 € 17,37 € 21,99 € 28,59 €

zöld

zöld

bordó

pezsgő

pezsgő

pezsgő

fehér

Prato asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124503
méter 16,27 €

Anyagminta Prato
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 €-ós díj 
lesz kiszámlázva.
124087
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 mosodai használatra alkalmas minőség

 hosszan tartó színek

 a kíváló fényállóságának köszönhetően 
bel- és kültéri használatra is alkalmas
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Asztali futó  
Ambita

darabért csak

1385

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Ambita
Az Ambita sorozatunkkal könnyebbé válnak a mindennapjai. Választhat a két különböző anyag típusból, meglepi, mennyi kombinációs lehetőség merülhet így fel. 
Az anyag fényálló így hosszan tartó ragyogó színeket ígér. Igényeljen méretre szabott abroszokat, a méteráru mindkét anyag típusból elérhető.
100 % poliészter. Súly kb. 270 g/m².
szín: antracit, pezsgő, világosszürke, szürkésbarna, fehér

méteráru  
sima
185 cm  
(SZ)
119347
méter 1
32,99 €

asztalterítő  
szögletes sima
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

121234 121234 121234 121234
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
13,85 € 18,47 € 24,19 € 29,69 €

szalvéta 
strukturált
50x50 cm  
(SZxH)
115887
db/csom. 6
csomag 38,88 €
6,48 €

szalvéta  
sima
50x50 cm  
(SZxH)
119595
db/csom. 6
csomag 38,88 €
6,48 €

méteráru 
strukturált
185 cm  
(SZ)
102309
méter 1
32,99 €

asztalterítő 
szögletes sima
130x220 cm 
(SZxH)
121234
db/csom. 1
35,19 €

asztali futó 
sima
40x130 cm 
(SZxH)
117331
db/csom. 1
13,85 €

asztali futó 
strukturált
40x130 cm 
(SZxH)
117332
db/csom. 1
13,85 €

asztalterítő  
szögletes strukturált
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

121260 121260 121260 121260 121260
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
13,85 € 18,47 € 24,19 € 29,69 € 35,19 €

Ambita strukturált asztalterítők 
és textíliák méretre varrása (m²)
 (a termék nem visszaküldhető)
124466
méter 21,99 €

Ambita sima asztalterítők és 
textíliák méretre varrása (m²)
 (a termék nem visszaküldhető)
124465
méter 21,99 €

Anyagminta Ambita
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 
€-ós díj lesz kiszámlázva.
123865

szürkésbarna strukturáltszürkésbarna sima

fehér

világosszürke

pezsgő

szürkésbarna

antracit

fehér

pezsgő

világosszürke

szürkésbarna

antracit

foltálló

 fényálló

 boríték szegély
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Asztali futó  
Biella

darabonként

13,

19

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Biella
Kiváló minőségű, könnyen tisztítható asztalterítők és textíliák pamut-poliészter keverékéből. Még 
kidolgozottabb minőség – most foltálló felülettel. A jacquard kialakításnak köszönhetően nem szükséges 
vasalni. A méteráru 280 cm-es szélességben kapható.
70 % pamut, 30 % poliészter. Súly kb. 250 g/m².
Asztalterítő sorozat szín: antracit, bordó, café, sárga, kiwi, pezsgő, fehér
Székhuzat szín: bordó, pezsgő, fehér

méteráru
280 cm 
(SZ)
101296
méter 1
32,99 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

121209 121209 121209 121209
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
13,19 € 17,59 € 21,99 € 29,69 €

szalvéta
50x50 cm  
(SZxH)
101297
db/csom. 6
csomag 31,62 €
5,27 €

asztalterítő 
szögletes
130x220 cm (SZxH)
121209
db/csom. 1
36,29 €

asztali futó
40x130 cm 
(SZxH)

40x170 cm  
(SZxH)

115656 115656
db/csom. 1 db/csom. 1
13,19 € 15,39 €

asztalterítő 
kerek
170 cm (Ø)
121211
db/csom. 1
41,79 €

Biella asztalterítők és textíliák 
méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124470
méter 19,79 €

Anyagminta Biella
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 
€-ós díj lesz kiszámlázva.
123880

jacquard struktúra

könnyen tisztítható és vasalható

egyedi méret 280 cm-es szélességig
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fehér

sárga

café

pezsgő

pezsgő

pezsgő

bordó

kiwi

antracit

antracit

Székhuzat
Hogy biztos legyen benne, hogy a Biella 
huzatok passzolni fognak székeihez.

További információk: 
www.gasztro-palazzo.hu

A foltok nem hatolnak be az 
anyagba, így alacsony hőmérsék-
leten hagyományos mosószerrel 
kimosható.

Foltálló

Háttámla vastagsága

székhuzat
42x44.5x94 cm 
(SZxHxMA)
101088
db/csom. 1
27,49 €
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Asztalterítő  
Parla

darabonként

8 ,

13

Parla asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
127161
méter 15,17 €

fehér

pezsgő

bordó

homok

homok

antracit

antracit

 selymes tapintású

 boríték szegély

 kiváló minőségű szatén szövés

szalvéta
50x50 cm (SZxH)
127146
db/csom. 6
csomag 21,06 €
3,51 €

méteráru
280 cm (SZ)
127159
méter 1
24,19 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm (SZxH) 100x100 cm (SZxH)
127155 127155
db/csom. 1 db/csom. 1
8,13 € 13,85 €

asztali futó
40x130 cm (SZxH)
127153
db/csom. 1
7,58 €

asztalterítő szögletes
130x130 cm (SZxH) 130x170 cm (SZxH) 130x220 cm (SZxH)
127155 127155 127155
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
17,37 € 24,19 € 32,99 €

ERWIN M. 
bordó,  

antracit
 

fehér, pezsgő,  
homok

Asztalterítő sorozat Parla
Elegáns asztalterítők és textíliák könnyen karbantartható pamut-poliészter kevert anyagból. 
A selyem megjelenés finom fénnyel biztosítja az elegáns kinézetet. Tartós minőség. Kiváló 
minőségű boríték szegéllyel.
50 % pamut, 50 % poliészter. Súly kb. 230 g/m².
szín: antracit, bordó, homok, pezsgő, fehér
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Szalvéta  
Oblia

darabért csak

153

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Oblia
Szeretné a tavaszt az asztalra varázsolni? Vagy az őszt a legszebb színeiben 
megjeleníteni? Az Oblia termékcsaládunkkal semmi sem áll az útjában. Az 
összes méretű termék számos színben kapható. Ezt a szuper strapabíró és 
tartós minőséget nem szabad kihagyni. Engedje szabadjára kreativitását!
52 % poliészter, 48 % pamut. Súly kb. 210 g/m²
szín: bordó, világosszürke, narancs, homok, fekete, pezsgő, kőszürke, fehér

szalvéta asztalterítő asztali futó
40x40 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH) 40x130 cm (SZxH)
115882 102493 117329
db/csom. 48 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 73,44 € csomag 30,96 € csomag 30,96 €
1,53 € 5,16 € 5,16 €

Oblia asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124511
méter 12,75 €
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fehér

narancs

pezsgő

kőszürke

homok

homok

fekete

világosszürke

bordó

bordó

VEGA
Szalvétagyűrű
Szalvétagyűrűk króm-nikkel acélból 18/8 vagy krómozott acélból.
Mosogatógépben mosható! (Kivéve a Spirale szalvétagyűrűt.)

Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm 
(SZxØxMA)

10 cm  
(Ø)

4x4x3 cm 
(HxSZxMA)

5.2x4.5 cm 
(HxØ)

rozsdamentes 
acél 18/8

rozsdamentes 
acél 18/8

rozsdamentes 
acél 18/8

krómozott acél

100338 106910 106911 106909
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 7,44 € csomag 11,40 € csomag 15,36 € darab 11,40 €
1,86 € 2,85 € 3,84 € 2,85 €

szalvétagyűrű

VIDÉK
és elegancia ötvözése

méteráru
140 cm (SZ)
115846
méter 1
9,01 €
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Asztalterítő sorozat Nova

világosszürke

világosszürke

antracit

Asztalterítő  
Nova

darabonként

1099

gyorsan száradó, könnyen vasalható

hosszan tartó

elegáns melange hatás

SELLER
Best
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         könnyen kezelhető

STRUKTÚRA

Nova asztalterítők és textíliák 
méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124514
méter 17,59 €

Anyagminta  Nova
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 
€-ós díj lesz kiszámlázva.
124057

világosszürke

bordó

zsálya

világosszürke

barna

natúr

homok

füstkék

antracit

zsálya

párnahuzat 
füstkék

párnahuzat 
világosszürke

olívazöld

szalvéta
50x50 cm (SZxH)
101347
db/csom. 4
csomag 17,56 €
4,39 €

tányéralátét
32x45 cm (SZxH)
101350
db/csom. 2
csomag 8,78 €
4,39 €

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Nova
A struktúráját és színeit tekintve a Nova sorozat egyedülálló és 
könnyen kezelhető. Melírozott megjelenése harmóniát teremt 
éttermében. A színek könnyen kombinálhatók, a természetes 
megjelenésű poliészter szövet tartós, szilárd és ideális mindennapi 
használatra. A kiváló minőségű textíliák borítékszegéllyel vannak 
körbevarrva, a párnahuzat cipzárral van ellátva. Méteráru 
elérhető, logó hímzéséről és egyedi méretekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.
100 % poliészter. Súly kb. 180 g/m².
szín: antracit, barna, bordó, világosszürke, natúr, olívazöld, füstkék, 
zsálya, homok

asztalterítő szögletes
80x80 cm (SZxH) 100x100 (SZxH) 130x130 (SZxH) 130x170 (SZxH) 130x190 (SZxH) 130x220 (SZxH)
121214 121214 121214 121214 121214 121214
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 15,39 € 19,79 € 25,29 € 27,49 € 30,79 €

párnahuzat
40x40 cm (SZxH)
101345
db/csom. 1
8,79 €

méteráru
180 (SZ)
101346
méter 1
21,99 €

asztalterítő kerek
160 (Ø)
121216
db/csom. 1
30,79 €

asztali futó  
130 cm
45x130 cm (SZxH)
122610
db/csom. 1
10,99 €

párnahuzat
40x40 cm (SZxH)
115814
db/csom. 1
9,89 €
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ERWIN M. 
Textil szalvéta és asztali futó Tarina
Asztali futó és a textil szalvéta trendi dizájnban. Hosszú élettartamú, kellemes tapintású. Három variánsból választhat: uni, 
nyomtatott "Bon Appetit" felirattal illetve saját tervezésű rávarrással (300 db-tól). Igény szerint méteráru is kapható (pl. passzoló 
párnák készítéséhez).
50 % pamut, 50 % poliészter. Súly kb. 240 g/m².
szín: szürke

Asztali futó  
Tarina

darabért csak

12,

75

 300 db-tól személyre 
szabható saját logóval

szállítási idő kb. 4 hét

szürke

Megszemélyesítés
további információk

www.gasztro-palazzo.hu

méteráru uni szalvéta  
nyomtatással

szalvéta  
rávarrással

szalvéta uni asztali futó uni

320 cm (SZ) 50x50 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH) 40x130 cm (SZxH)
126360 126353 126354 126355 126357
méter 1 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 2
méter 26,39 € csomag 30,96 € csomag 34,92 € csomag 27,00 € csomag 25,50 €
26,39 € 5,16 € 5,82 € 4,50 € 12,75 €

Tarina asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
126362
méter 17,92 €

 tartós, szilárd a hosszú 
élettartalom érdekében

 kellemes tapintású
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ERWIN M. 
Szalvéta Vivienne
Kiemelkedő minőségű. Az enyhe fényességnek és magas ellenállóképességnek köszönhetően 
bármilyen formába hajtható.
50 % pamut, 50 % poliészter. Súly kb. 270 g/m².
szín: bézs, bordó, sötétszürke, világosszürke, kiwi, mentazöld, natúr, narancs, petróleum, 
füstkék, rózsaszín, piros, csokoládé, fekete, fehér
47x47 cm (SZxH)
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Szalvéta  
Nantes

darabért csak

4,

39

füstkék

füstkék

füstkék petróleummentazöld

mentazöld

fehér

fehér

bézs natúr narancsrózsaszín

rózsaszín

piros bordó csokoládé kiwi világosszürke sötétszürke fekete

VEGA
Szalvétagyűrűk
Szalvétagyűrűk króm-nikkel acélból 18/8 vagy krómozott acélból.
Mosogatógépben mosható! (Kivéve a Spirale szalvétagyűrűt.)

szalvétagyűrű
Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm (SZxØxMA) 10 cm (Ø) 4x4x3 cm (HxSZxMA) 5.2x4.5 cm (HxØ)
rozsdamentes acél  
18/8

rozsdamentes acél 
18/8

rozsdamentes acél 
18/8

krómozott acél

100338 106910 106911 106909
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 7,44 € csomag 11,40 € csomag 15,36 € csomag 11,40 €
1,86 € 2,85 € 3,84 € 2,85 €

ERWIN M. 
Szalvéta Nantes
Textil szalvéta kevert anyagból: a pamut biztosítja a szalvéta puha tapintását. A poliészter 
a könnyű karbantartásról és a gyors száradásról gondoskodik. A jobb sarokban található, 
világosszürke színben, digitálisan nyomtatott "Bon Appetit" felirat teszi igazán trendivé ezt a 
szalvétát. Ehhez hozzájárul a természetes színválaszték is, a tört fehér szín.
80 % pamut, 20 % poliészter. Súly kb. 175 g/m².
szín: fehér
50x50 cm (SZxH)

126509
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €

104383
db/csom. 6
csomag 25,68 €
4,28 €
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Asztalterítő  
Sinnend

darabonként

6,

37

Sinnend asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124496
méter 10,22 €

Kifőzhető és klórálló.

Mosodai mosásra 
alkalmas

DAMASZT
  minőség hosszan tartó damaszt minőség

 egyedi méretre varrás 280 cm-ig

 forma stabil minőség

szalvéta
50x50 cm  
(SZxH)
101319
db/csom. 6
csomag 13,80 €
2,30 €

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Sinnend
Fehér jacquard asztalterítők és textíliák finom kocka mintával, tartós damaszt minőség, 
mindennapi használatra ideális. Méteráru 280 cm-es szélességben.
100 % mercerizált pamut, damaszt. Súly 190 g/m².
szín: fehér

méteráru
280 cm  
(SZ)
115847
méter 1
21,66 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

130x190 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

130x250 cm 
(SZxH)

130x280 cm 
(SZxH)

121254 121254 121254 121254 121254 121254 121254 121254
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,37 € 7,69 € 11,54 € 14,07 € 16,60 € 19,24 € 23,09 € 26,39 €

asztali futó
45x130 cm 
(SZxH)
115673
db/csom. 1
6,37 €
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Asztali futó  
Nürnberg

darabért csak

549

asztalterítő 
kerek
170 cm  
(Ø)
121164
db/csom. 1
27,49 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

170x170 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

130x190 cm 
(SZxH)

121163 121163 121163 121163 121163 121163
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,59 € 10,99 € 15,39 € 25,29 € 19,79 € 21,99 €

asztalterítő  
szögletes
130x220 cm 
(SZxH)

130x250 cm 
(SZxH)

130x280 cm 
(SZxH)

121163 121163 121163
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 27,49 € 30,79 €
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Nürnberg
Igazi bestseller: Ez a népszerű Nürnberg asztalterítő sorozatunk! A fehér damaszt asztalterítők és textíliák ünnepi hangulatot varázsolnak környezetébe, és a legjobb minőséget nyújtják. Fényes 
szegéllyel rendelkeznek, az abroszok összes oldalán, az asztali futók a hosszabb két oldalán. Mivel a gyártásuknál csak csavart fonalakat használnak, az asztalterítők és textíliák különösen 
tartósak, forma stabilak mángorlás közben is. Egyedi méretek igény szerint 130 és 170 cm-es szélességben. Logó hímzése lehetséges.
100 % mercerizált pamut, damaszt. Súly kb. 190 g/m².
szín: fehér

Kifőzhető és klórálló.

Mosodai mosásra 
alkalmas

Igény szerint egyedi 
méretben is varrható! 
Tel: +36 70 886 5856

 minőségi mercerizált pamut

 finom fényes damaszt

 fényes szegéllyel 

méteráru
130 cm  
(SZ)

170 cm  
(SZ)

100156 100156
méter 1 méter 1
10,99 € 16,49 €

szalvéta
50x50 cm  
(SZxH)
100157
db/csom. 6
csomag 17,76 €
2,96 €

asztalterítő 
ovális
170x230 cm 
(SZxH)
121161
db/csom. 1
32,99 €

asztali futó
40x130 cm 
(SZxH)
115896
db/csom. 2
csomag 10,98 €
5,49 €
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Atlanta-Fox
Damaszt abrosz készlet, fényes szegéllyel. Minőséges, vastagon szőtt abroszok kimondottan 
erősek és hosszantartóak.
100 % mercerizált pamut, damaszt. 
Súly kb. 190 g/m².
 szín: pezsgő, fehér

Kifőzhető és klórálló.

Mosodai mosásra 
alkalmas

Asztalterítő  
Atlanta-Fox
darabonként

6,

37

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

121168 121168 121168 121168
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,37 € 7,69 € 11,54 € 14,07 €

asztali futó
40x130 cm 
(SZxH)
115900
db/csom. 2
csomag 12,74 €
6,37 €

pezsgő

Igény szerint egyedi méretben is varrható! Tel: +36 70 886 5856

fehér

damaszt

szalvéta
40x40 cm 
(SZxH)

50x50 cm 
(SZxH)

100839 100839
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 7,86 € csomag 12,48 €
1,31 € 2,08 €

asztalterítő szögletes
130x190 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

130x250 cm 
(SZxH)

130x280 cm 
(SZxH)

121168 121168 121168 121168
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
16,60 € 19,24 € 23,09 € 26,39 €

méteráru
130 cm (SZ)
100170
méter 1
9,01 €

asztalterítő 
kerek
160 cm (Ø)
121170
db/csom. 1
26,39 €
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Saphir
Meggyőző ár-érték arány! Klasszikus fényes szegéllyel és pöttyökkel, rendkívül strapabíró, tiszta 
fehér damaszt minőségben. Vegye igénybe a méretre varrás lehetőségét.
100 % mercerizált pamut. damaszt. Súly kb. 190 g/m².
szín: fehér

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Cora
Szuper olcsó kockás jacquard asztalterítők és textíliák mindennapi használatra - standard 
minőség szuper alacsony áron! Méteráru 280 cm-es szélességben. Vegye igénybe a méretre 
varrás lehetőségét.
100 % pamut. Súly kb. 150 g/m².
szín: fehér
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Asztalterítő  
Saphir

darabonként

802

Asztalterítő  
Cora

darabonként

450

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

121165 121165 121165
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,02 € 9,34 € 13,30 €

méteráru
280 cm (SZ)
100174
méter 1
15,28 €

asztalterítő szögletes
130x170 cm 
(SZxH)

130x190 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

130x250 cm 
(SZxH)

130x280 cm 
(SZxH)

121165 121165 121165 121165 121165
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
16,05 € 18,69 € 26,39 € 27,49 € 29,69 €

asztalterítő szögletes
130x170 cm 
(SZxH)

130x190 cm 
(SZxH)

130x220 cm 
(SZxH)

130x250 cm 
(SZxH)

130x280 cm 
(SZxH)

121171 121171 121171 121171 121171
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,22 € 12,75 € 16,60 € 19,24 € 21,66 €

KLASSZIKUS
     különleges alkalmakra

Cora asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124485
méter 12,75 €

Igény szerint egyedi méretben is varrható! Tel: +36 70 886 5856

szalvéta
50x50 cm 
(SZxH)
100168
db/csom. 6
csomag 13,80 €
2,30 €

méteráru
130 cm (SZ)
100167
méter 1
10,66 €

szalvéta
50x50 cm 
(SZxH)
100175
db/csom. 6
csomag 9,18 €
1,53 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm  
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

121171 121171 121171
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,50 € 6,37 € 9,01 €
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Mega
Selyemfényű szép mintás asztalterítők Mega. Ideálisak a mindennapi használatra. 
Klórállóak, színállóak és hosszú élettartamúak.
100 % poliészter. Súly kb. 150 g/m².
szín: antracit, barna, bordó, pezsgő, ezüst, fehér

Asztalterítő  
Mega

darabonként

4,

39

asztalterítő szögletes
80x80 cm (SZxH) 100x100 cm (SZxH)
121197 121197
db/csom. 1 db/csom. 1
4,39 € 7,69 €

asztali futó
40x130 cm (SZxH)
115905
db/csom. 2
csomag 8,78 €
4,39 €

Mega asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124515
méter 9,89 €

bordó

barna

barna

antracit

fehér

fehér

pezsgő

ezüst

 könnyen vasalható, gyorsan száradó

 hosszan tartó klasszikus

szalvéta
50x50 cm (SZxH)
100726
db/csom. 6
csomag 13,14 €
2,19 €

asztalterítő szögletes
130x130 cm (SZxH) 130x170 cm (SZxH) 130x220 cm (SZxH)
121197 121197 121197
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 10,99 € 13,19 €

méteráru
180 cm (SZ)
100725
méter 1
9,89 €
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Marmor
Könnyen tisztítható abroszok, ideálisak a vendéglátósok mindennapi használatára. Enyhe, 
hullámos vonalak és csillogó, matt kontraszt jellemzi a mintázatát. Kérésre megvarrjuk 
tetszőleges méretű terítőjét.
100 % poliészter. Súly kb. 165 g/m².
szín: antracit, barna, bordó, pezsgő, fehér
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Asztalterítő  
Marmor

darabonként

439

asztalterítő szögletes
80x80 cm (SZxH) 100x100 cm (SZxH)
121194 121194
db/csom. 1 db/csom. 1
4,39 € 7,69 €

asztalterítő szögletes
130x130 cm (SZxH) 160x160 cm (SZxH) 130x170 cm (SZxH) 130x220 cm (SZxH)
121194 121194 121194 121194
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 12,09 € 10,99 € 13,19 €

asztali futó
40x130 cm (SZxH)
115903
db/csom. 2
csomag 8,78 €
4,39 €

Marmor asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124512
méter 9,89 €

fehér

antracit

bordó

barna

antracit

pezsgő

fehér

 könnyen vasalható, gyorsan száradó

 klórálló

szalvéta
50x50 cm (SZxH)
100722
db/csom. 6
csomag 13,14 €
2,19 €

méteráru
180 cm (SZ)
100721
méter 1
9,89 €
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Asztalterítő  
Countryline
darabonként

549

méteráru
210 cm (SZ)
119769
méter 1
14,29 €

asztali futó
40x130 cm (SZxH)
119766
db/csom. 2
csomag 10,98 €
5,49 €
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Countryline
A kockás mintának köszönhetően főleg vidéki stílushoz illenek. A sorozat könnyen karbantartható, tartós és időtálló. Gyorsan 
szárad és rendkívül fényálló, így sokáig örülhet a színeknek! Az asztalterítők több színkombinációban kaphatók. Méteráruként 
is kapható, lehetséges tetszés szerinti méretet készíttetni.
100 % poliészter. Súly kb. 210 g/m².
szín: bézs, kék, bordó, szürke, zöld, piros, fehér
ülőpárna szín:  bézs, kék, bordó, szürke, zöld, piros

fehér

fehér

kék

bézs

zöld

piros

bordó

szürke

szürke

Countryline asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124488
méter 9,89 €

VIDÉKI HANGULAT
        beltérre és kültérre

 kiváló fényállóságának köszönhetően 
kültéren is használható

 gyorsan száradó, könnyen vasalható

 különösen tartós

szalvéta ülőpárna
50x50 cm (SZxH) 34x39x2.5 cm (SZxHxMA)
119768 118995
db/csom. 6 db/csom. 4
csomag 14,46 € csomag 25,48 €
2,41 € 6,37 €

asztalterítő szögletes
130x130 cm (SZxH) 150x150 cm (SZxH) 130x170 cm (SZxH) 150x190 cm (SZxH)
121303 121303 121303 121303
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 15,39 € 15,39 € 19,79 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm (SZxH) 100x100 cm (SZxH)
121303 121303
db/csom. 1 db/csom. 1
5,49 € 8,79 €
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Újdonság

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Chatelete
Asztalterítők és textíliák hagyományos kockás dizájnban szív, 
szarvas motívummal, vagy egész kockás. Párnahuzat cipzárral 
van ellátva.
100 % poliészter. Súly kb. 200 g/m².
szín: zöld/fehér, piros/fehér

ERWIN M. 
Dekoratív szőrme Bergen
Abszolút figyelemfelkelő elem a gasztronómiában! Sokoldalúan 
használható: mint padok vagy székek ülőpárnája, asztal 
terítékeként, vagy díszszőnyegként. Kényelmes hangulatot 
kölcsönöz minden helyiségnek. Szöszmentes szintetikus 
szőrme, mosható és szárítógépben is szárítható. Nagyon puha 
tapintású.  
100 % poliakril, alulsórész 100 % poliészter.
szín: krémfehér
115x70 cm (HxSZ)

Asztalterítő  
Chatelete

darabonként

7,

03

asztalterítő Herz asztalterítő Hirsch asztalterítő Karo
80x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
119348 119349 100888
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,55 € 10,55 € 7,03 €

asztali futó Herz asztali futó Hirsch asztali futó Karo
40x130 cm (SZxH) 40x130 cm (SZxH) 40x130 cm (SZxH)
123432 123435 115660
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,55 € 10,55 € 7,03 €

párnahuzat Herz párnahuzat Hirsch párnahuzat Karo
40x40 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH)
119332 119333 115795
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,59 € 6,59 € 5,49 €

dekoratív  
szőrme
161508
db/csom. 1
21,66 €

Herz

szalvéta Karo
40x40 cm (SZxH)
100887
db/csom. 6
csomag 16,44 €
2,74 €

 tartós hímzés

 gyorsan száradó

Karo

Kombinálható 
számos 

abrosszal
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ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat La Villa
Rusztikus elegancia modern kockás dizájnban. Kiváló színstabilitás a fonalfestésnek köszönhetően. A poliészter 
tartalom miatt az asztalterítők és textíliák könnyen vasalhatók és gyorsan száradók. Méteráruként is elérhető. 
Egyéni méretek 280 cm-es szélességig kikérésre.
50 %  pamut, 50 %  poliészter. Súly kb. 230 g/m².
szín: kék, zöld, világoszöld, natúr, piros
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Asztalterítő  
La Villa

darabonként

901

padpárna párnahuzat méteráru
35x120x3 cm (SZxHxMA) 35x170x3 cm (SZxHxMA) 40x40 cm (SZxH) 280 cm (SZ)
115142 115142 101078 101339
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 30,79 € 7,69 € 26,39 €

ülőpárna asztalterítő szögletes
40x40x3 cm (SZxHxMA) 80x80 cm (SZxH) 100x100 cm (SZxH)
117367 121212 121212
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 9,01 € 12,75 €

asztalterítő szögletes
130x130 cm (SZxH) 130x170 cm (SZxH) 130x220 cm (SZxH)
121212 121212 121212
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
19,24 € 26,39 € 32,99 €

piros

piros

piros

zöld

kék

natúr

világoszöld

Anyagminta La Villa 
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 
€-ós díj lesz kiszámlázva.
123997

La Villa asztalterítők és textíliák méretre varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124505
méter 15,28 €

   divatos TRADÍCIÓ

szalvéta
50x50 cm (SZxH)
100771
db/csom. 6
csomag 23,70 €
3,95 €

asztali futó
40x130 cm (SZxH)
115666
db/csom. 2
csomag 18,02 €
9,01 €

Asztalterítő sorozat Palermo o. 209

 kiváló színstabilitás a 
fonalfestésnek köszönhetően

 tartós, szilárd

 könnyen vasalható, gyorsan száradó
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Asztali futó  
Clivia

 darabért csak

10,

99

Szalvéta  
Coletta

 darabonként

1,

31

szalvéta
20x20 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH)
120224 120224
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 7,86 € csomag 27,00 €
1,31 € 4,50 €

ERWIN M. 
Asztali futó és textil szalvéta Clivia
A vonzó piros-fehér csíkos kombináció gyönyörű kontrasztot hoz a megterített asztalra. Az 
anyagok összetételének ellenére puha tapintásúak, hosszú élettartamúak és tartósak.
58 % pamut, 42 % len. Súly kb. 242 g/m².
szín: fehér/piros

ERWIN M. 
Szalvéta Coletta
Vidám, kockás mintájával a Coletta szalvéták lenyűgözik vendégeit. Kevert anyagból 
készült szalvéták puha tapintásúak, tartósak, szilárdak és robusztusak - így ideálisak a 
vendéglátóiparban való folyamatos használatra.
58 % pamut, 42 % len. Súly kb. 200 g/m².
szín: fehér/kék, fehér/piros

fehér/piros

fehér/piros fehér/kék

Megszemélyesítés
további információk 

www.gasztro-palazzo.hu

asztali futó
50x130 cm (SZxH)
125004
db/csom. 1
10,99 €

szalvéta
50x50 cm (SZxH)
119180
db/csom. 6
csomag 26,34 €
4,39 €
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Tányéralátét  
Puris

darabért csak

3,

84

Asztali futó  
Puris

darabért csak

12,

09asztali futó
43x130 cm (SZxH)
116037
db/csom. 1
12,09 €
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ERWIN M. 
Tányéralátét / asztali futó Puris
Hosszan tartó, könnyen tisztítható tányéralátétek. Dizájnos 
szegéllyel.
75 % PVC, 25 % poliészter.
szín: antracit, kék, barna, pezsgő, kiwi, piros, bézs

pezsgő

kiwi

piros

bézs

antracit

antracit

barna

kék

TÁNYÉRALÁTÉTEK
Legyen szó egyszerű, egyszínű vagy mintásról:  
tányéralátéteink segítségével asztala mindig a legjobb fényben mutatkozik.

  szegélyezett

tányéralátét
33x45 cm (SZxH)
100962
db/csom. 2
csomag 7,68 €
3,84 €
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Tányéralátét  
Cornus

 darabért csak

7,

69

dekoratív párnahuzat asztali futó tányéralátét
45x45 cm (SZxH) 50x30 cm (SZxH) 40x140 cm (SZxH) 30x45 cm (SZxH)
123826 123826 115686 115701
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 2
darab 16,49 € darab 16,49 € darab 18,69 € csomag 15,38 €
16,49 € 16,49 € 18,69 € 7,69 €

ERWIN M. 
Textilsorozat Cornus
Modern asztalterítők és textíliák minőségi szarvas motívum hímzéssel és színkontrasztos 
körbevarrással. A mosott filc megjelenésével tökéletesen kombinálható a Nova 
sorozatunkkal, a könnyű kezelhetőségének köszönhetően abszolút kedvencé válik.  
A dekoratív párnahuzat könnyen és gyorsan cipzárral párnára húzható.
100 % poliészter. Súly kb. 360 g/m².
szín: szürke

mosott gyapjú megjelenés

 formabiztos steppelés

szalvéta Vivienne o. 219

Asztali 
futóként is 

kapható
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Tányéralátét  
Tenoris

darabért csak

3,

29

tányéralátét  
Animal

tányéralátét  
Appetit

tányéralátét  
Burger

tányéralátét  
Coffee

tányéralátét  
Good Morning

tányéralátét  
Heart

33x45 cm (SZxH) 33x45 cm (SZxH) 33x45 cm (SZxH) 33x45 cm (SZxH) 33x45 cm (SZxH) 33x45 cm (SZxH)
127103 124418 124417 124419 127102 124421
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 13,16 € csomag 13,16 € csomag 13,16 € csomag 13,16 € csomag 13,16 € csomag 13,16 €
3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 € 3,29 €
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ERWIN M. 
Tányéralátét Tenoris
Akár kávézóban, akár hamburgerezőben: Ezek a tányéralátétek tökéletesen illeszkednek az aktuális vintage trendhez! A 
tányéralátétek különböző, kiváló minőségű, digitálisan nyomtatott motívumokkal vannak ellátva. A szegélyezés védi az alátétet a 
gyors elhasználódástól. Könnyen és egyszerűen tisztíthatók. Mosogatógépben nem mosható!
75 % PVC, 25 % poliészter. Nedves ruhával törölhető.
szín: fekete

Igény szerint egyedi méretben is varrható!  
Tel: +36 70 886 5856

            kedvelt 
VINTAGE-LOOK

trendi termék a 
vintage gasztronómiába

nedvesen törölhető

szegélyezett
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Újdonság Újdonság

VEGA
Tányéralátét Tecido
Gyönyörű műbőr tányéralátét, szövet hatással. Alkalmas beltéri és védett kültéri használatra 
(közvetlen napfénytől védve). Nedves ronggyal törölhető.
Anyag: 100 % műbőr poliuretán bevonattal.  
Súly kb. 1150 g/m².
32.5x44 cm (SZxH)

VEGA
Tányéralátét Shana
Hozzon változást az asztalára! A kétoldalas tányéralátétek két természetes árnyalatban 
kaphatók. Az asztali szetteket csak megfordítja, és a hangulat teljesen másnak tűnik! Alkalmas 
beltéri és védett kültéri használatra (közvetlen napfénytől védve). Nedves ruhával törölhető.
Mosogatógépben nem mosható!
Anyag: 100 % műbőr poliuretán bevonattal.  
Súly kb. 1150 g/m².

Tányéralátét  
Tecido

 darabért csak

8,

35

kétoldalúan használható

tányéralátét egyenes tányéralátét ferde
krémfehér bézs barna antracit krémfehér bézs barna antracit
10051122 10051123 10051132 10051133 10008112 10008113 10008114 10008115
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 € csomag 50,10 €
8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 € 8,35 €

tányéralátét
30x45 cm (SZxH) 30x45 cm (SZxH) 30x45 cm (SZxH)
barna/bézs barna/szürkésbarna barna/rozsdás
30003071 30003073 30003072
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 56,04 € csomag 56,04 € csomag 56,04 €
9,34 € 9,34 € 9,34 €

tányéralátét 2 lekerekített sarokkal
32.5x44 cm (SZxH) 32.5x44 cm (SZxH) 32.5x44 cm (SZxH)
barna/bézs barna/szürkésbarna barna/rozsdás
30108509 30108507 30108508
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 56,04 € csomag 56,04 € csomag 56,04 €
9,34 € 9,34 € 9,34 €

tányéralátét 4 lekerekített sarokkal
32.5x44 cm (SZxH) 32.5x44 cm (SZxH) 32.5x44 cm (SZxH)
barna/bézs barna/szürkésbarna barna/rozsdás
30108506 30108510 30108511
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 56,04 € csomag 56,04 € csomag 56,04 €
9,34 € 9,34 € 9,34 €

műbőr
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ERWIN M.
Tányéralátét Chios
Exkluzív tányéralátétek marhabőrből. Tökéletesen illik a vintage 
stílushoz - stílus és presztízs ötvözése. Minden tányéralátét egyedi - 
szabadságot nyújtanak a tálalásnál. Természetes termék.
100 % marhabőr. Csak nedves ruhával tisztítsa.
szín: barna
34x45 cm (SZxH)
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Tányéralátét  
Chios

 darabért csak

26,

39

különleges,
EGYEDI

valódi bőr,  
nedves ruhával törölhető

természetes termék

 minden tányéralátét egyedi

Passzoló 
kötény  
Bristol

o. 516

30025791
db/csom. 1
26,39 €
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ERWIN M. 
Tányéralátét Yato
Klasszikus tányéralátétek, amelyek elvarázsolják kontrasztos színű szegélyükkel. Könnyen tisztítható, elég hozzá egy nedves ruha. 
Kültéri és beltéri használatra alkalmas.
70 % PVC, 30 % poliészter.
 szín: vén rózsaszín, barna, krémfehér/barna, szürke/szürkésbarna, zöld, fekete/szürkésbarna
33x45 cm (SZxH)

Tányéralátét  
Henning

darabért csak

3,

84

barna

ERWIN M. 
Tányéralátét Henning 
Tányéralátét vonzó halszálkás mintával, barna 
színben. Nedvesen törölhető.
75 % PVC, 25 % poliészter.
szín: barna
33x45 cm (SZxH)

101219
db/csom. 2
csomag 7,68 €
3,84 €

ERWIN M. 
Tányéralátét Hoja 
Egyszínű tányéralátétek, nedves ruhával törölhetők.
75 % PVC, 25 % poliészter.
szín: barna, szürke, világosbarna, piros
33x45 cm (SZxH)

Még nagyobb választék:
www.gasztro-palazzo.hu

piros világosbarna barna szürke

117130
db/csom. 2
csomag 7,68 €
3,84 €

vén rózsaszín zöld barna krémfehér/barna szürke/szürkésbarna fekete/
szürkés-
barna

 nedves ruhával törölhető

Szalvéta Laurin o. 201

123846
db/csom. 2
csomag 7,68 €
3,84 €
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ERWIN M. 
Tányéralátét Fuego 
Modern fémes hatású kivitelben. Alkalmas beltéri és kültéri 
használatra. Könnyen tisztítható, nedves ruhával törölhető.
70 % PVC, 30 % poliészter.
szín: bézs/fekete, világosbarna/sötétbarna, olívazöld/fekete
30x45 cm (SZxH)

ERWIN M. 
Tányéralátét/asztali futó Emporia
Vigyen egy kis rafináltságot az asztalára ezekkel a bőrmintás asztali szettekkel és asztali 
futókkal. Egyszerűen tisztíthatók, elég akár egy nedves ronggyal áttörölgetni.
100 % PVC, alsó anyag 50 % pamut, 50 % poliészter.  
Súly kb. 432 g/m².
szín: antracit, bézs, bordó, csokoládé, fekete, szürkésbarna

bézs feketeantracitcsokoládészürkésbarnabordó

119693
db/csom. 2
csomag 7,68 €
3,84 €

asztali futó
40x130 cm (SZxH)
115679
db/csom. 1
14,29 €
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ERWIN M. 
Tányéralátét Nahla
Ez a tányéralátét a vonzó gyémántmintájával elvarázsolja. 
Nedves ruhával törölhető.
70 % PVC, 30 % poliészter.
szín: antracit, kék, szürkésbarna
33x45 cm (SZxH)

szürkésbarna

szürkésbarna

kék antracit

különösen tartós

nedvesen törölhető

nedvesen törölhető
tányéralátét
44x32.5 cm (SZxH)
101681
db/csom. 2
csomag 10,98 €
5,49 €

kék zöld piros barnaantracit

ERWIN M. 
Tányéralátét/asztali futó Tana
Modern kialakítású, szövött mintával. Alkalmas beltéri és 
kültéri használatra. Nedves ronggyal tisztítható.
100 % PVC.
szín: antracit, kék, barna, zöld, piros

nedvesen törölhető

asztali futó
43x130 cm (SZxH)
115615
db/csom. 1
12,09 €

tányéralátét
33x45 cm (SZxH)
101394
db/csom. 2
csomag 7,68 €
3,84 €

107327
db/csom. 1
3,84 €

világosbarna/sötétbarna

világosbarna/
sötétbarna

bézs/feketeolívazöld/fekete

különösen tartós

nedvesen törölhető
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kék

KÜLTÉRI TEXTILEK
Vízlepergető, robusztus és könnyű kezelhetőség:  
Kültéri textíliáinkkal stílusos környezetet teremt teraszán, kertjében.

Asztalterítő  
Mataro

darabonként

9,

89

méteráru asztalterítő szögletes asztalterítő 
kerek

asztali futó

170 cm  
(SZ)

80x80 cm  
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

110x140 cm 
(SZxH)

130x160 cm 
(SZxH)

140 cm  
(Ø)

40x130 cm 
(SZxH)

117428 121272 121272 121272 121272 121274 117472
méter 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
20,89 € 9,89 € 19,79 € 17,59 € 21,99 € 19,79 € 9,89 €

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Mataro
Modern mintázat és divatos színek a nyári hangulatos teraszokra. Az akrilát bevonatnak köszönhetően az asztalterítők nedves ruhával egyszerűen letörölhetők, 
ezzel időt takaríthat meg a személyzetének.
50 % pamut, 50 % poliészter. Súly 160 g/m². Akrilát felületkezelés, könnyen tisztítható, nedves ruhával könnyen letörölhető. Vasalás a hátoldalon keresztül 
alacsony hőmérsékleten.
szín: kék, szeder, szürke, zöld

Mataro asztalterítők és 
textíliák méretre  
varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124513
méter 16,49 €

szürke

szeder

zöld

kék

 nedvesen törölhető

 folt elleni felületkezelés

kiváló fényállóság
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pezsgő

sárga

mandarin

bordó

zöldcitrom

barna

sötétszürke

szilva

füstkék

füstkék

füstkék

Asztali futó  
Floralie

darabért csak

12,

09

méteráru ülőpárna asztalterítő szögletes asztalterítő 
kerek

asztali futó

160 cm  
(SZ)

40x40x4 cm 
(SZxHxMA)

80x80 cm  
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

110x140 cm 
(SZxH)

130x160 cm 
(SZxH)

140 cm  
(Ø)

40x130 cm  
(SZxH)

115533 115147 121246 121246 121246 121246 121248 115688
méter 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
19,79 € 9,78 € 12,09 € 21,99 € 19,79 € 27,49 € 27,49 € 12,09 €

Floralie asztalterítők és 
textíliák méretre 
varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124493
méter 17,59 €

ERWIN M.  
ülőpárna

  

asztal-
terítők

 Asztalterítő sorozat Floralie
Víz és szennyeződés álló asztalterítők és textíliák damaszt minőségben, időtlen jacquard virágmintával. A nanobevonat és az akrilát felületkezelésnek köszönhetően ezek a textíliák ideálisak a kültéri 
használatra. A textil jellege teljesen sértetlen marad.
55 % poliészter, 45 % pamut, akrilát felületi kezelés. Vasalni csak alacsony hőmérsékleten, alulról ajánlatos. Ülőpárna - kézi mosás.
szín: barna, bordó, sárga, zöldcitrom, mandarin, szilva, füstkék, sötétszürke, pezsgő

 folt elleni  
felületkezelés

 kiváló fényállóság

 nedvesen törölhető
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Asztalterítő  
Konstanz

darabonként

11,

65

méteráru asztalterítő szögletes asztalterítő kerek asztali futó
140 cm (SZ) 80x80 cm (SZxH) 130x130 cm (SZxH) 130x170 cm (SZxH) 140 cm (Ø) 40x130 cm (SZxH)
122045 122041 122041 122041 122042 122043
méter 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
17,37 € 11,65 € 24,19 € 29,69 € 26,39 € 11,65 €

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Konstanz
Tökéletes asztalterítők és textíliák kültéri használatra! A Konstanz textíliák strapabíró és könnyen kezelhető pamut-poliészter kevert anyagból készültek, kiváló 
fényállósággal rendelkeznek. Az akrilát felületkezelésnek köszönhetően a terítők foltállóak és nedves ruhával könnyen tisztíthatók. Az asztali futó és az asztalterítők 
számtalan vonzó színben kaphatók, melyek egymással is remekül kombinálhatók. Párnahuzat és egyedi méretek kikérésre, méteráru 140 cm-es szélességben 
kapható.
48 % pamut, 52 % poliészter. Súly kb. 190 g/m².
szín: szeder, krémfehér, kiwi, füstkék, kőszürke, szürkésbarna Konstanz asztalterítők 

és textíliák méretre  
varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
125306
méter 18,47 €

SZÍNKOMBINÁCIÓ!
       mindig új megjelenéskrémfehér

füstkék

szürkésbarna

szeder

kiwi

kőszürke

szürkésbarna

 foltálló az akrilát bevonatnak 
köszönhetően

 kiváló fényállóság

nedves ruhával törölhető

szalvéta Vivienne o. 219

füstkék
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Asztalterítő  
Firenze

darabonként

9,

23

méteráru
170 cm  
(SZ)
100448
méter 1
12,75 €

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Firenze
Asztalterítők és székpárnák beltéri és kültéri használatra! A sok színű, finom tónusú batikolt 
kialakítás ideálisan kombinálható. Az anyag akrilát felületkezeléssel van ellátva az egyszerű 
ápolásért. A székpárnák gumiszalagok nélkül vannak, csúszásmentes aljjal rendelkeznek. A 
méteráru max. hossza 15 m. Egyedi méretek kérésre akár 170 cm széllességig.
50 % pamut, 50 % poliészter, akrilát felületkezelés. Könnyen tisztítható, egyszerűen törölje 
le egy nedves ruhával. A felületi kezelés megőrzése érdekében csak alacsony hőmérsékleten 
vasalja a szövet hátoldalát. Kérjük, az ülőpárnát ne mossa, csak nedvesen törölje le.
szín: antracit, almazöld, bordó, kávé, világoskék, natúr, piros

Anyagminta Firenze
Az anyagminta kölcsönzéséért 10,00 €-ós díj lesz 
kiszámlázva.
123940

Firenze asztalterítők és textíliák méretre  
varrása (m²)
(a termék nem visszaküldhető)
124490
méter 15,17 €

natúr

piros

bordó

antracit

kávé

világoskék

almazöld

 foltálló az akrilát 
bevonatnak köszönhetően

  kiváló fényállóság

 nedves ruhával törölhető

antracit

38x41x2.5 cm 
(SZxHxMA)
100410
db/csom. 18
csomag 126,54 €
7,03 €

asztalterítő kerek
140 cm  
(Ø)

160 cm  
(Ø)

121181 121181
db/csom. 1 db/csom. 1
18,47 € 25,29 €

ülőpárna
38x41x2.5 cm 
(SZxHxMA)
100410
db/csom. 1
8,57 €

asztalterítő szögletes
80x80 cm 
(SZxH)

100x100 cm 
(SZxH)

130x130 cm 
(SZxH)

110x140 cm 
(SZxH)

130x160 cm 
(SZxH)

121179 121179 121179 121179 121179
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,23 € 12,75 € 17,37 € 16,27 € 20,89 €
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ASZTALVÉDŐK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

ERWIN M.
Asztalszoknya csipesz multicsomag 18-részes
A csomag tartalma: 14 tépőzárral ellátott rugós csipesz, 
6 méteres tépőzárszalag, 3 db csipesz átfedővel az egyes 
átfedések megoldásához. Gyors és egyszerű rögzítés!
szín: fehér

104110
db/csom. 1
21,77 €

ERWIN M.
Átfedő csipesz
(tépőzárral): transzparens, az asztalszoknya ráhagyása 
egyszerű rögzítéséhez.
szín:  transzparens

115139
db/csom. 1
1,09 €

ERWIN M.
Abroszcsipesz Jamba
Feszítő rugóval ellátott stabil asztali csipesz, legfeljebb 4 cm 
vastagságú asztallapokhoz használható.
szín: transzparens

100258
db/csom. 12
csomag 11,76 €
0,98 €

ERWIN M.
Asztalszoknya csipesz Feder
(tépőzárral): asztallapok max. vastagsága 4 cm, az első 
méterhez három csipeszt rendeljen, minden további méterhez 
kettő darabot.
szín: transzparens

119309
db/csom. 1
1,09 €

ERWIN M.
Tépőzár méteráru
(öntapadó): méteráru kb. 1,8 cm szélességben. Közvetlenül az 
asztal széléhez rögzíthető.
szín: fehér

100104
db/csom. 1
2,19 €

ERWIN M.
Abroszcsipesz Lee
Szorosan tartja az asztalterítőjét a helyén: stabil asztali csipesz, 
1.5 - 2.5 cm vastagságú asztallapokhoz alkalmas.
szín: transzparens

102110 102110
db/csom. 12 db/csom. 50
csomag 7,80 € csomag 27,00 €
0,65 € 0,54 €

ERWIN M.
Abroszcsipesz Luv
Most már nem kell több asztalterítőnek lecsúsznia: stabil 
asztali csipesz, alkalmas 3-4 cm vastagságú asztallapokhoz.
szín: transzparens

102111 102111
db/csom. 12 db/csom. 50
csomag 7,80 € csomag 27,00 €
0,65 € 0,54 €

ERWIN M.
Asztalszoknya csipesz állítható magasságú
(tépőzárral): transzparens állítható csipeszek. Asztallapok 
max. vastagsága 11 cm, az első méterhez három csipeszt 
rendeljen, minden további méterhez kettő darabot.
szín:  transzparens

119310
db/csom. 1
2,19 €

ERWIN M.
Asztalszoknya akasztó
Kb. 6 m-es asztalszoknyához. Az akasztó széllessége kb. 45 
cm.
szín: fekete

119308
db/csom. 1
8,79 €
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Asztalvédő alátét 
Fridola
méter

7,

69-től

Asztalvédő fólia 
Glasgow

méter

2,

41-től
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85 cm (SZ) 110 cm (SZ) 130 cm (SZ) 170 cm (SZ)
115851 115851 115851 115851
méter 1 méter 1 méter 1 méter 1
7,69 € 9,56 € 11,54 € 14,07 €

ERWIN M.
Asztalvédő alátét Fridola méteráru
A Fridola költséghatékony asztalvédő alátét biztosítja a sima és gyűrődésmentes asztalterítők elhelyezését. Immár 
semmi zavaró tányércsörgés! Az alátét csúszásmentes, törölhető, az asztallapot megbízhatóan védi a mechanikai 
sérülésektől és a nedvességtől. Könnyen használható: nem kell szegélyeket kimérnie - csak vágja le az asztallap 
méretét és kész! A tekercs maximális hossza 15 méter. Mindkét oldalán puha PVC-vel bevont poliészter szövet, 
egyszerűen nedves ruhával törölhető.
Súly kb. 570 g/m².
szín: fehér

110 cm (SZ) 140 cm (SZ) 155 cm (SZ)
100254 100254 100254
méter 1 méter 1 méter 1
2,41 € 3,51 € 4,61 €

ERWIN M.
Asztalvédő fólia Glasgow méteráru
Glasgow asztalvédő fólia – ideális az asztalterítők védelmére. 
A 0,1 mm vékony átlátszó fólia védi az abroszokat a foltoktól. 
Három szélességben kapható szuper áron. Maximális tekercs 
hossza: 30 méter.
szín: transzparens

elnyeli az ütéseket

védi az asztalát a 
szennyeződéstől

nedves ruhával törölhető
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Székhuzat  
Grace

darabért csak 

19 ,

79

Megszemélyesítés
további információk: 

www.gasztro-palazzo.hu

HUZATOK & ASZTALSZOKNYÁK
A stílusos, elegáns benyomásért: Huzataink és asztalszoknyáink ünnepi 
hangulatot garantálnak a különleges alkalmakra.

 nagy grammsúlyának köszönhetően tartós

 szükségtelen a vasalás, gyorsan száradó
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antracit antracit antracit

ERWIN M. 
Elasztikus huzatok Grace
Egyszerűen és könnyen felhúzható huzatoknak köszönhetően az asztalok és székek elegáns megjelenést kapnak. Kiváló minőségű 
kidolgozás és megerősített lábrészek a hosszabb élettartamért. Tökéletesen illenek minden standard bankettbútorhoz és 
bárasztalhoz.
92 % poliészter, 8 % elasztán. Súly kb. 230 g/m².
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Elasztikus bankettasztal huzat  
2 kivágással

Elasztikus bankettasztal huzat  
kivágás nélkül

Elasztikus bankettasztal huzat  
1 kivágással

1 db asztalhuzatból és 2 db padhuzatból áll

fehér fehér

antracit

antracit

bordó bordópezsgő pezsgőfekete feketekőszürke kőszürke fehér fehérkőszürke kőszürkebordó bordó

antracit antracit

70x110 (ØxMA) 80x110 (ØxMA)
101373 101373
db/csom. 1 db/csom. 1
38,49 € 38,49 €

elasztikus asztalhuzat
szín: antracit, bordó, pezsgő, fekete, kőszürke, 
fehér

115858
db/csom. 1
43,99 €

elasztikus bankettasztal huzat  
kivágás nélkül
szín: antracit, bordó, kőszürke, fehér
74x120x74 (SZxHxMA)

ERWIN M. 
Elasztikus kerti bútor huzat 
szett Grace 3 részes
Elegáns sztreccs huzat szett 3 részből. Praktikus és attraktív 
megoldás kerti ünnepekhez. A kiváló minőségű sztreccsanyag 
miatt nem szükséges vasalni a huzatokat. Különlegesség: a huzat 
klipjei az asztal alatt összekapcsolva betakarják a fémvázat.
92 % poliészter, 8 % elasztán. Súly kb. 230 g/m².
szín: bordó, fekete, fehér

120201
db/csom. 1
43,99 €

elasztikus bankettasztal huzat  
1 kivágással
 szín: antracit, bordó, kőszürke, fehér
74x120x74 (SZxHxMA)

120200
db/csom. 1
43,99 €

elasztikus bankettasztal huzat  
2 kivágással
 szín: antracit, bordó, kőszürke, fehér
74x120x74 (SZxHxMA)

70 cm (Ø) 80 cm (Ø)
101374 101374
db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 14,29 €

elasztikus könyöklő huzat
szín: antracit, bordó, pezsgő, fekete, 
kőszürke, fehér

119352
db/csom. 1
19,79 €

elasztikus székhuzat  
kivágás nélkül
szín: antracit, bordó, kőszürke, fehér
40x44x95 (SZxHxMA)

101368
db/csom. 1
19,79 €

elasztikus székhuzat kivágással 
szín: antracit, bordó, kőszürke, fehér
40x44x95 (SZxHxMA)

Klipek, amelyek 
elrejtik a fém keretet.

50x220x95 (SZxHxMA) 70x220x95 (SZxHxMA)
101293 101293
db/csom. 1 db/csom. 1
70,39 € 81,39 €

Asztalszoknyák 
alternatívája

fehér fehér fehérkőszürke kőszürke kőszürkebordó bordó bordó
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Asztalszoknya  
Porto

darabonként

54,

99

ERWIN M. 
Asztalszoknya Porto
Tökéletesen, egyszerűen és gyorsan eltakarja az asztalokat, csak helyezze fel 
az asztalszoknyát az asztalára és kész is. A biztonságos felfogatásért rendelje 
meg a csipesz multicsomagot vagy az egyéb felfogatási megoldásokat, melyek 
ideális megoldások a többi változathoz is. Átfedővel rendelkező csipeszek 
segítségével individuálisan kiegyenlítheti az egyes asztalok különbözeteit. 
Vállfával kézbesítjük, hogy kényelmesen, gyűrődés nélkül tárolhassa az 
asztalszoknyákat.
100 % poliészter. Nedvesen akassza fel, nem igényel vasalást.
szín: antracit, bordó, pezsgő, fehér

egyedi méret lehetséges

szükségtelen a vasalás

 vállfával kézbesítjük

fehér

pezsgő

fehér

bordó

antracit
Igény szerint egyedi méretben is varrható! 
Elérhetőségünk: +36 70 886 5856

Igény szerint egyedi méretben is varrható!   
Elérhetőségünk: +36 70 886 5856

asztalszoknya
410x73 cm (SZxMA) 490x73 cm (SZxMA) 580x73 cm (SZxMA)
100682 100682 100682
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
54,99 € 65,99 € 76,99 €

méteráru
280 cm (SZ)
101134
méter 1
27,49 €

méteráru
155 cm (SZ)
100680
méter 1
10,99 €

ERWIN M. 
Asztalterítő sorozat Palermo
Kiváló minőségű damaszt terítők, melyben a klasszikus stílus a modernnel 
ötvöződik. Ellenálló, kimondottan tartós, szép és egyszerű abroszok, melyek 
sokáig megtartják minőségüket. A PALERMO nagyszerű kiegészítő a többi 
abroszokhoz. Ideális a méretre szabott abroszokhoz! Hímzés lehetséges. Jó 
tipp: a Palermo asztalterítő ideális mint felső abrosz.
100 % mercerizált pamut, damaszt. Súly kb. 195 g/m².
szín: fehér

Tartozékok és csipeszek o. 242

246-247_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   246 15.02.22   21:18



247www.gasztro-palazzo.hu

ERWIN M. 
Elasztikus asztalhuzat  
Melior 
A parti asztalai ünnepi kivitelezése: klasszikus, fehér, elasztikus Melior 
huzatok 5 db-os csomagban, vonzó áron. Alkalmasak Ø 75-85 cm 
asztallapokhoz max. 110 cm magassággal. A lábaknál az anyag megvan 
erősítve.
92 % poliészter, 8 % elasztán. Súly kb. 150 g/m².
szín: fehér
75x110 cm (ØxMA)

Elasztikus huzat  
Selm

darabért csak

47,

29

Elasztikus huzat Melior
darabért csak

15,

17
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ERWIN M. 
Elasztikus asztalhuzat Selm
Elasztikus asztalhuzatok és könyöklőhuzatok könnyen karbantartható sztreccs anyagból. Varázsolja át a 
klasszikus asztalát egy egyedi, elegáns darabra. Egyszerűen és könnyen felhúzható a cipzárnak köszönhetően.
80 % poliészter, 20 % elasztán. Súly kb. 260 g/m².
szín: antracit, bordó, fekete, fehér

fekete feketebordó bordó

fehér

antracit antracit

fehér fehér

elasztikus asztalhuzat
70x110 cm (ØxMA) 80x110 cm (ØxMA)
101221 101221
db/csom. 1 db/csom. 1
47,29 € 47,29 €

Bár asztal Limona o. 392

Elasztikus huzat Grace o. 245

fehér

Melior

fehér

127108
db/csom. 5
csomag 75,85 €
15,17 €

elasztikus könyöklőhuzat
70 cm (Ø) 80 cm (Ø)
101223 101223
db/csom. 1 db/csom. 1
16,49 € 16,49 €

 gazdaságos csomag

megerősített lábrészek

könnyű manipuláció

cipzárral zárható

Selm
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ERWIN M. 
Székhuzat Homero
Könnyen kezelhető poliészterből készült székhuzat, könnyen vasalható és gyorsan száradó. Két 
kivitelezésben kapható: megköthető masnival vagy elegáns felvágással a hátrészén. A háttámla 
felsőrész szélessége 40 cm, 4 cm-es háttámla vastagságú székeknek megfelelő.
100 % poliészter. 
szín: bordó, krémfehér, ezüst, fehér
40x44x95 cm (SZxHxMA)

107246
db/csom. 1
18,14 €

székhuzat  
felvágással

107245
db/csom. 1
18,14 €

Asztalhuzat  
Montreal

darabért csak

2749
könnyen vasalható

masnira köthető szalaggal

ERWIN M. 
Huzat Montreal
Sima, könnyen kezelhető poliészter anyagból készült asztal és székhuzatok elegáns ünnepi 
alkalmakhoz, masnira köthető szalaggal.
100 % poliészter. Asztalhuzat súlya: 170 g/m². 
Székhuzat súlya: 240 g/m².
szín: pezsgő, fehér

fehér ezüst bordó

krémfehérkrémfehér

fehér ezüst bordó

fehér

székhuzat
40x44x95 cm 
(SZxHxMA)
100987
db/csom. 1
21,99 €

fehér

pezsgő

asztalhuzat
120x135 cm (ØxMA)
100364
db/csom. 1
27,49 €

pezsgő

fehér

székhuzat 
masnival
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Kerti bútor  
szett 

4729-től

fehér

fehér

ERWIN M.
Székhuzat Elinda
Bankettszék huzat masnival 
(lásd online-shopunkat). 
Könnyen tisztítható és gyorsan 
száradó.
100% poliészter.
szín: fehér

székhuzat
40x40x96 cm 
(SZxHxMA)
107243
db/csom. 1
17,04 €

ERWIN M. 
Kerti bútor szett 3 részes
A szett 2 padhuzatból és 1 asztalhuzatból áll. Alkalmas minden szabványos kerti bútor 
sorozathoz. Könnyen kezelhető, gyűrődésmentes elasztikus poliészter.
100 % poliészter.
szín: fehér

50x220 cm (SZxH) 70x220 cm (SZxH)
115857 115857
db/csom. 1 db/csom. 1
47,29 € 53,89 €

Megszemélyesítés
további információk: 

www.gasztro-palazzo.hu

       ELEGANCIA

 egyszerűen és 
gyorsan felhúzható
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ÚjdonságÚjdonságÚjdonság

ÚjdonságÚjdonságÚjdonság

50x50 cm (SZxH)
164627
db/csom. 1
11,65 €

párnahuzat  
rojtok nélkül

párnahuzat  
rojtokkal

40x40 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH)
164625 164624
db/csom. 1 db/csom. 1
43,99 € 43,99 €

40x40 cm (SZxH)
164616
db/csom. 1
18,58 €

ERWIN M.
Dekoratív párnahuzat Ebonie
Modern párnahuzat könnyen kezelhető vegyes szövetből, 
mindkét oldalán arany színű dísznyomattal. Praktikus cipzáros 
zárás az egyszerű manipulációhoz. Szállítást a párna nem 
tartalmazza.
70% pamut, 30% poliészter. 30°- finom mosás. Súly kb. 170g/
m². szín: krémfehér, szürke, petróleum, rózsaszín

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Daria
Dekoratív párnahuzat elöl gyémántfonás technikával, hátul 
sima. A pamut puha és kellemes tapintású. Remek kiegészítő 
a kanapéjához! Praktikus cipzáros zárás az egyszerű 
manipulációhoz. Szállítást a párna nem tartalmazza. Rojtokkal 
és rojtok nélkül is kapható.
100% pamut. Kézi mosás. Súly kb. 1118g/m².
szín: natúr

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Ofelia
Minőségi lenből készült, egyszínű párnahuzat, záródíszes 
kötővel. Szállítást a párna nem tartalmazza.
100% len. 30°- finom mosás. Súly kb. 280g/m².
szín: natúr, terrakotta

50x50 cm (SZxH)
164618
db/csom. 1
36,29 €

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Senna
Tiszta pamutból készült párnahuzat. Kellemesen puha 
anyagának köszönhetően ideális kanapépárnának. Praktikus 
cipzáros zárás az egyszerű manipulációhoz. Szállítást a párna 
nem tartalmazza.
100% pamut. Kézi mosás. Súly kb. 690g/m².
szín: antracit, natúr, mustár

50x50 cm (SZxH)
164612
db/csom. 1
15,72 €

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Adora
Bársony párnahuzat dombornyomott díszmintával. Az 
egyszerű megjelenés és a finom minta minden környezetbe 
illő. Praktikus cipzáros zárás az egyszerű manipulációhoz. 
Szállítást a párna nem tartalmazza.
100% poliészter. 30°- finom mosás. Súly kb. 315g/m².
szín: szürke, petróleum 40x40 cm (SZxH)

164610
db/csom. 1
12,20 €

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Kaira
Bársony párnahuzat elegáns gyémánt mintával az elülső 
oldalán és sima a hátoldalán. Praktikus cipzáros zárás az 
egyszerű manipulációhoz. Szállítást a párna nem tartalmazza.
100% poliészter. 30°- finom mosás. Súly kb. 280g/m².
szín: szürke, terrakotta

Kültéri szőnyeg Akeno a www.gasztro-palazzo.hu o.

petróleum

szürke szürke

terrakottanatúr rojtok nélkül

antracit

krémfehér szürke

petróleum terrakotta

natúrnatúr rojtokkal

mustár natúr

rózsaszín
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30x50 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH)
118970 118970 118970
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 10,99 € 14,29 €

50x50 cm (SZxH)
164620
db/csom. 1
43,99 €

ERWIN M.
Dekoratív párnahuzat Samara
Bársony, a királyok szövete! A Samara párnahuzattal elbűvöli vendégeit. A párnahuzatok több tetszetős színben kaphatók, az eleje 
és a hátoldala azonos. Vegye kérem figyelembe, hogy a bársony színe világosabb vagy sötétebb lehet a fény beesésétől illetve az 
anyag simítása irányától függően. Praktikus cipzáros zárás az egyszerű manipulációhoz. Szállítást a párna nem tartalmazza.
100 % poliészter. 30°- finom mosás. Súly kb. 290 g/m².
szín: vén rózsaszín, bordó, sötétkék, sötétszürke, sötétzöld, sárga, petróleum, szürkésbarna, terrakotta

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Liara
Vintage párnahuzat gazdag virágos hímzéssel az elején és 
krémszínű hátoldallal. A sarkaiban kis bojtokkal. Praktikus 
cipzáros zárás az egyszerű manipulációhoz. Szállítást a párna 
nem tartalmazza.
90% pamut, 5% poliészter, 5% poliakril. Kézi mosás. Súly kb. 
494g/m².
szín: sötétkék

40x40 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH)
164603 164603
db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 12,86 €

50x50 cm (SZxH)
164622
db/csom. 1
43,99 €

45x45 cm (SZxH)
164629
db/csom. 1
11,65 €

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Bato
Modern párnahuzat pamut-poliészter keverékből. Az egyszerű 
egyszínű dizájnjának köszönhetően bármilyen környezetbe illik. 
Praktikus cipzáros zárás az egyszerű manipulációhoz. Szállítást 
a párna nem tartalmazza.
55% pamut, 45% poliészter. 30°- mosás. Súly kb. 250g/m². 
szín: antracit, padlizsánlila, szürke, petróleum, mustár

MAGMA
Dekoratív párnahuzat Lesla
Vintage párnahuzat gazdag virágos hímzéssel az elején és 
mentazöld hátoldallal. Finom csőszegéllyel. Praktikus cipzáros 
zárás az egyszerű manipulációhoz. Szállítást a párna nem 
tartalmazza.
80% pamut, 10% viszkóz, 10% poliészter. Kézi mosás. Súly 
kb. 494g/m².
szín: krémfehér

ERWIN M.
Dekoratív párnahuzat Cordo
Modern párnahuzat robusztus kordbársonyból, amely hosszú 
ideig örömet okoz majd kanapéján! Praktikus cipzáros zárás az 
egyszerű manipulációhoz. Szállítást a párna nem tartalmazza.
90% poliészter, 10% poliamid. 30°- finom mosás. Súly kb. 
220g/m².  
szín: bordó, sötétkék, szürke, petróleum, mustár

vén rózsaszínbordósötétkék sötétszürkesötétzöld sárgaterrakottasötétkék

krémfehér

petróleum

szürke szürkemustár mustárantracit sötétkékpadlizsánlila bordópetróleum petróleum
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Takaró Sommer nyári 
darabonként

8,

79

bézs

bézs

világos piros

antracit

sötétkék

ERWIN M. 
Takaró Arktis
Gyorsan szárad és különösen tartós! Könnyű nyári minőségben is kapható.
100 % poliészter. Súly kb. 280 g/m². Nyári takaró súlya kb. 185 g/m².
Szín: antracit, bézs, sötétkék, világos piros

takaró
130x170 cm 
(SZxH)

150x200 cm 
(SZxH)

180x220 cm 
(SZxH)

220x240 cm 
(SZxH)

100482 100482 100482 100482
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
13,30 € 17,37 € 23,09 € 27,49 €

takaró nyári
100x150 cm 
(SZxH)

130x170 cm 
(SZxH)

150x200 cm 
(SZxH)

117483 117483 117483
db/csom. 1 db/csom. 1  db/csom. 1
8,79 € 10,66 € 14,62 €

BOLYHOS MELEG
                a hűvös napokra

Megszemélyesítés
további információk: 

www.gasztro-palazzo.hu
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Takaró  
Sinara

darabért csak

23,

09

krémfehér

rózsaszín

szürke

krémfehér

rózsaszín

szürke

Dekoratív párnahuzat Daria o. 250

krémfehér

terrakotta

szürkésbarna

antracit

ERWIN M.
Takaró Sinara
Tartós kültéri takaró bolyhos flanel minőségben. Könnyen tisztítható és gyorsan száradó 
poliészterből, melegen tartja vendégeit a hűvös estéken. Természetes árnyalatokban kapható, 
bármilyen környezetbe illő!
100% poliészter, 30 °C finom mosás. Súly kb. 660g.
 szín: krémfehér, szürke, rózsaszín

165098
db/csom. 1
23,09 €

MAGMA
Takaró Narisa
Hangulatos takaró, tökéletes laza és pihenéshez hívogató környezetbe. A stílusos 
megjelenésével, 100% pamutból készült hosszú rojtjaival mindig megállja a helyét a kültéri és a 
beltéri használatra. Természetes árnyalatokban kapható, bármilyen környezetbe illő!
100% pamut, 30 °C finom mosás. Súly kb. 1100g.
szín: antracit, krémfehér, szürkésbarna, terrakotta
130x170 cm (SZxH)

165102
db/csom. 1
49,49 €
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Takaró  
Pilamo

darabért csak

3959

Dekoratív párnahuzat  
Bergen

 darabért csak

857

krémfehér

barna

krémfehér

arany

szürke

ERWIN M.
Takaró Pilamo
Modern kültéri takaró strapabíró kötött anyagból. Könnyen tisztítható és gyorsan száradó 
poliészterből készült, melegen tartja vendégeit a hűvös estéken. Természetes árnyalatokban 
kapható, bármilyen környezetbe illő!
100% poliészter,  30 °C finom mosás. Súly kb. 768g.
szín: krémfehér, arany, szürke
130x170 cm (SZxH)

165100
db/csom. 1
39,59 €

ERWIN M.
Dekoratív szőrmék Bergen
Abszolút figyelemfelkeltő elem a gasztronómiában! Sokoldalúan használható: mint padok vagy 
székek ülőpárnája, asztal terítékeként, vagy díszszőnyegként. Kényelmes hangulatot kölcsönöz 
minden helyiségnek. Szöszmentes szintetikus szőrme, mosható és szárítógépben is szárítható. 
Nagyon puha tapintású.
szín:  antracit, bordó, barna, krémfehér, szürke, mustár

dekoratív  
szőrme
115x70 cm (HxSZ)

161508
db/csom. 1
21,66 €
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barna

antracit krémfehérbordó barnaszürke

barnabarnabarnabarna

161510
db/csom. 1
4,83 €

ülőpárna 
kerek
35 cm (Ø)

161515
db/csom. 1
8,57 €

dekoratív párnahuzat 
40x40cm
40x40 cm (SZxH)

161513
db/csom. 1
11,98 €

asztali futó
30x80 cm (SZxH)

161516
db/csom. 1
8,57 €

dekoratív párnahuzat  
30x50cm
30x50 cm (SZxH)

161511
db/csom. 1
5,60 €

ülőpárna  
négyzetes
40x40 cm (SZxH)

SZŐRMÉK
      divatos színekben
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piros

zöld

barna

grafit

antracit

sötétkék antracit

barna

kék

bézs

sötétzöld

piros

bézs

antracit

zöld

barna

pezsgő

piros

ERWIN M.
Ülőpárna Bono
Alapmodellünk megfizethető 12 darabos csomagban kapható. 
Elérhető 5 klasszikus színben: piros, zöld, barna, grafitszürke 
és antracit. Gumiszalaggal rögzíthető, foltelleni védelemmel. 
Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
100 % poliészter.
szín: antracit, barna, grafit, zöld, piros
40x40x3 cm (SZxHxMA)

ERWIN M.
Ülőpárna Klia
A modern klasszikus. Az ülőpárna négyzet alakú, 
rögzítőszalagok nélkül. Alkalmas kültéri és beltéri használatra.
100 % poliészter.
szín: antracit, bézs, barna, sötétkék, zöld, piros, pezsgő
38x38x3 cm (SZxHxMA)

ERWIN M.
Ülőpárna Verano
A poliészter ülőpárnák elvarázsolják friss nyárias finom csíkos 
kialakításukkal és a lehetséges kombinációk széles skálájával. 
Foltálló, fényálló és 6 klasszikus színben kapható.
100% poliészter. Mosás előtt vegye le a huzatot.
szín: antracit, bézs, kék, barna, sötétzöld, piros
40x40x3.5 cm (SZxHxMA)

101503
db/csom. 12
csomag 71,16 €
5,93 €

101343
db/csom. 1
8,13 €

101502
db/csom. 1
7,69 €

ROBUSZTUS
 és kényelmes
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sötétkék

bézs

antracit

zöld

barna

pezsgő

piros

sötétkék

bézs

pezsgő

zöld

antracit

barna

piros

sötétkék

bézs

zöld

barna

antracit

piros

ERWIN M.
Ülőpárna Plano
Robusztus minőségű szögletes ülőpárna, amely bármilyen 
környezetbe illeszkedik. A párna alsó részén található rejtett 
cipzár megvédi székét a sérülésektől.
100 % poliészter. Mosás előtt vegye le a huzatot.
szín: antracit, bézs, barna, sötétkék, zöld, piros, pezsgő
38x38x2.5 cm (SZxHxMA)

ERWIN M.
Ülőpárna Pago
Színes ülőpárnák kontrasztos szürke szegéllyel. Az ülőpárna 
kiváló minőségű, 3 cm magas habmaggal rendelkezik, amely a 
rejtett cipzáron keresztül mosás előtt eltávolítható.
100 % poliészter.
szín: antracit, bézs, barna, sötétkék, zöld, piros
40x40x4 cm (SZxHxMA)

101139
db/csom. 1
8,13 €

115148
db/csom. 1
11,65 €

ERWIN M.
Ülőpárna Colori
A huzat 100% poliészterből készül, könnyen tisztítható, 
foltelleni védelem. Rögzítés két rugalmas gumiszalaggal.
100 % poliészter.
szín: antracit, bézs, barna, sötétkék, zöld, piros, pezsgő
40x37.5x4 cm (SZxHxMA)

101343
db/csom. 1
8,13 €

Ülőpárna 
Bono

darabért csak

593
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Szék  
Almonda

darabért csak

163,

90

 ergonomikusan formázott ülőrész

 könnyen tisztítható

VEGA 

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Szék Almonda
Elegáns szék filigrán lábakkal, tömör bükkfából. Ergonomikusan formázott ülőrész kényelmes 
párnázattal. Puha bársony anyaggal bevonva. Beleértve a műanyag padlókímélő lábalátéteket.
Váz: feketére lakkozott tömör bükkfa. Huzat: 100 % poliészter. 3 év pótlási garanciával!

szék
54x64x77.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 57 cm karfa magasság, 10.8 kg súly

ülőrész fenyőzöld,  
váz fekete

ülőrész szürkésbarna,  
váz fekete

ülőrész sötétkék,  
váz fekete

ülőrész rózsaszín,  
váz fekete

30038982 30038983 30038981 30039801
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
163,90 € 163,90 € 163,90 € 163,90 €

Sokféleség színben & formában

MINDEN STÍLUSHOZ

Asztalláb Orio o. 331
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VEGA
Szék Tonda
Elegáns szék filigrán lábakkal, szilárd, feketére lakkozott bükkfából, kivágással a háttámlán. 
Ergonomikus ülőrész kényelmes párnázattal. Puha bársony anyaggal bevonva. Beleértve a 
műanyag padlókímélő lábalátéteket. Bárszékek rozsdamentes acél lábtámaszvédővel.
Váz: masszív lakkozott fekete bükkfa. Huzat: 100 % poliészter. 3 év pótlási garanciával!

bárszék
53x62x103 cm (SZxMÉxMA), 77 cm ülésmagasság, 84.5 cm karfa magasság, 11 kg súly

ülőrész fenyőzöld,  
váz fekete

ülőrész szürkésbarna,  
váz fekete

ülőrész sötétkék,  
váz fekete

ülőrész rózsaszín,  
váz fekete

30042691 30042692 30042689 30042690
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 €

szék
51x64x78 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 9.1 kg súly

ülőrész fenyőzöld,  
váz fekete

ülőrész szürkésbarna,  
váz fekete

ülőrész sötétkék,  
váz fekete

ülőrész rózsaszín,  
váz fekete

30038979 30038978 30038980 30039802
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
174,90 € 174,90 € 174,90 € 174,90 €

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Szék  
Tonda

darabonként

17490

 könnyen tisztítható

 ergonomikusan formázott ülőrész

Asztalláb Fino o. 333
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Szék  
Winchester
darabonként

10999

VEGA
Bársony szék Winchester
A Winchester székek stílussal és minőséggel büszkélkedhetnek, csodálatosan kombinálhatóak asztalainkkal és lounge 
bútorainkkal. A háttámlájuk gombokkal vannak díszítve. A bárszékek lábtámasza fekete poracélból készült. A műanyag padlóvédő 
megóvja padlóját a székek okozta karcolásoktól, kopásoktól.
Váz: feketére lakkozott tömör bükkfa. Huzat: 100 % poliészter.

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

bársony szék
45x56x82 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 5.8 kg súly

ülőrész fenyőzöld,  
váz fekete

ülőrész szürkésbarna,  
váz fekete

ülőrész sötétkék,  
váz fekete

30043549 30043550 30043548
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

bársony bárszék
45x56x110 cm (SZxMÉxMA), 79 cm ülésmagasság, 8.9 kg súly

ülőrész fenyőzöld,  
váz fekete

ülőrész szürkésbarna,  
váz fekete

ülőrész sötétkék,  
váz fekete

30043567 30043569 30043561
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 283,80 € csomag 283,80 € csomag 283,80 €
141,90 € 141,90 € 141,90 €

 varrattal díszített háttámla
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VEGA
Szék Lian
Elegáns szék filigrán lábakkal pácolt tömör bükkfából. Ennél a kényelmes széknél választhat 
egy kellemes bársony huzat vagy egy halszálkás megjelenésű szövet huzat között. Műanyag 
padlóvédőkkel ellátott lábak. Csak beltéri használatra alkalmas. Könnyen tisztítható. 
Összeszerelve szállítjuk.
Váz: pácolt masszív bükkfa. Huzat: 100 % poliészter

bársony szék
56x58x86 cm (SZxMÉxMA), 49 cm ülésmagasság, 9.2 kg súly

ülőrész fenyőzöld,  
váz natúr

ülőrész sötétkék,  
váz natúr

30108111 30108112
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 283,80 € csomag 283,80 €
141,90 € 141,90 €

szék
56x58x86 cm (SZxMÉxMA),  
49 cm ülésmagasság, 9.2 kg súly

ülőrész világosszürke, váz natúr
30108110
db/csom. 2
csomag 283,80 €
141,90 €

Szék  
Lian

darabért csak

14190
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VEGA
Bársony bútor sorozat Lasse
Skandináv bútor sorozat bársonyból. Kombinálja a kiváló minőségű kárpitozott bútorokat fa lábakkal az Ön által választott színben 
(láb szettet külön szükséges megrendelni). A lábak filc padlóvédő párnákkal vannak ellátva.
Váz: fa. Huzat: 100 % poliészter.

bársony fotel
54x60x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 13.5 kg súly

ülőrész sötétkék ülőrész fenyőzöld ülőrész szürkésbarna
30026002 30026001 30026000
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 €

3 személyes bársony kanapé
155x60x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 34.8 kg súly

ülőrész sötétkék ülőrész fenyőzöld ülőrész szürkésbarna
30026016 30026009 30026017
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
394,90 € 394,90 € 394,90 €

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Fotel  
Lasse

darabonként

240,

90

Láb szett  
Lasse
szett

4400

Láb szett 4 részes
9x9x25 cm (SZxMÉxMA), 0.6 kg súly

dohány pácolt nyírfa natúr tölgy fekete nyírfa
10008173 10008490 30026004
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 44,00 € csomag 55,00 € csomag 44,00 €
11,00 € 13,75 € 11,00 €

A lábak egyszerűen a fotelhez vagy a kanapéhoz 
csavarozhatók. A rögzítőanyag a csomag része.

 különösen kényelmes a 
párnázásnak köszönhetően
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VEGA
Puff Lenny 
Bársony huzat puffok favázzal. Beleértve a műanyag padlóvédő párnákat. Nagyszerűen 
kombinálhatóak a bársony Lasse bútor sorozatunkkal, valamint a Tonda és Almonda székekkel. 
Összerakva szállítjuk!
Váz: fa. Huzat: 100% poliészter.

puff
42x47 cm (ØxMA), 5 kg súly

sötétkék fenyőzöld szürkésbarna rózsaszín
30044577 30044579 30044578 30044580
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 87,99 € 87,99 € 87,99 €

puff
70x47 cm (ØxMA), 12 kg súly

sötétkék fenyőzöld szürkésbarna rózsaszín
30044963 30044962 30044964 30044961
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
141,90 € 141,90 € 141,90 € 141,90 €

Termékminta 
csomag

Trendi

BÁRSONY

Puff  
Lenny

darabonként

8799

Asztalláb Orio o. 331
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dekorációs szegecsek

VEGA
Bútor sorozat Teatro 
Bársony anyaggal bevonva. Mutassa be ezzel a sorozattal a személyes stílusát. Külön-
külön vagy akár sorozatban, garantáltan felkelti mindenki figyelmét. A lábak és a váz tömör 
bükkfából készültek. Nagyon kényelmesek a minőségi NOSAG rugózásnak köszönhetően. A 
bárszék lábtámaszát szükséges külön megrendelni (cikkszám 10094575).
Váz: masszív bükkfa. Huzat: 96 % poliészter, 4 % viszkóz.

2 személyes kanapé
122x73x92 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 25.2 kg súly

ülőrész kék,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

ülőrész szürkés-
barna,  
váz fekete

ülőrész arany,  
váz fekete

ülőrész bordó,  
váz fekete

10070160 10070371 10070493 10070195 10070134
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
482,90 € 482,90 € 482,90 € 482,90 € 482,90 €

szék karfa nélkül
47x62x92 cm (SZxMÉxMA), 51 cm ülésmagasság, 8 kg súly

ülőrész kék,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

ülőrész szürkés-
barna,  
váz fekete

ülőrész arany,  
váz fekete

ülőrész bordó,  
váz fekete

10070143 10070141 10070142 10070144 10070145
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 385,00 € csomag 385,00 € csomag 385,00 € csomag 385,00 € csomag 385,00 €
192,50 € 192,50 € 192,50 € 192,50 € 192,50 €

2 személyes pad
122x42x48 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 10.4 kg súly

ülőrész kék,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

ülőrész szürkés-
barna,  
váz fekete

ülőrész arany,  
váz fekete

ülőrész bordó,  
váz fekete

10089338 10089337 10089336 10089230 10070136
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 €

karfás szék
61x65x92.5 cm (SZxMÉxMA), 51 cm ülésmagasság, 65 cm karfa magasság, 14.2 kg súly

ülőrész kék,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

ülőrész szürkés-
barna,  
váz fekete

ülőrész arany,  
váz fekete

ülőrész bordó,  
váz fekete

10095095 10095085 10095094 10095092 10070137
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
229,90 € 229,90 € 229,90 € 229,90 € 229,90 €

fotel
69x67x92 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 67 cm karfa magasság, 16.5 kg súly

ülőrész kék,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

ülőrész szürkés-
barna,  
váz fekete

ülőrész arany,  
váz fekete

ülőrész bordó,  
váz fekete

10070159 10070325 10070492 10070161 10070133
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
328,90 € 328,90 € 328,90 € 328,90 € 328,90 €

bárszék
58x55x108.5 cm (SZxMÉxMA), 78 cm ülésmagasság, 10 kg súly

ülőrész kék,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

ülőrész szürkés-
barna,  
váz fekete

ülőrész arany,  
váz fekete

ülőrész bordó,  
váz fekete

30043293 30043296 30043297 30043295 30043294
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
240,90 € 240,90 € 240,90 € 240,90 € 240,90 €

puff
42x42x48 cm (SZxMÉxMA), 5.4 kg súly

ülőrész kék,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

ülőrész szürkés-
barna,  
váz fekete

ülőrész arany,  
váz fekete

ülőrész bordó,  
váz fekete

10089334 10089333 10089332 10089335 10070135
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
119,90 € 119,90 € 119,90 € 119,90 € 119,90 €

A NOSAG rugókat acél hullámrugóknak is nevezik. A rugó-
acélhuzal spirál alakba van tekerve és tartósságáról ismert. 
Ezenkívül ez a rugózás nagy stabilitással rendelkezik. A többi 
rugózáshoz képest a NOSAG rugózás kivételesen kényelmes 
ülést kínál, mivel kifejezetten támogatja az ülőhelyzetet. 
Erősségének és robusztusságának köszönhetően évek múltán 
is megtartja optimális tulajdonságait.

Minőséges párnázás

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag
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KÉNYELMES
ülés

Bútor sorozat  
Teatro

darabonként

11990 SELLER
Best
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Újdonság ÚjdonságÚjdonság

TRENDI SZÉKEK 
 bárhogy kombinálhatók

Fotel  
Milaria

darabonként

22990

VEGA 
Termékminta 

csomag

Bútor sorozat Milaria
Innovatív bútorsorozat trendi dizájnban. Kombinálható 
különböző fa vagy acélból készült székváz bársony vagy műbőr 
ülőrésszel. Ergonomikus és nagyon kényelmes steppelt ülővel. 
A stílusos fotelek filigrán acél székvázzal meggazdagítják 
minden helyiséget. Nagyon egyszerű összeszerelés: 
egyszerűen rögzítse a vázat az ülőrészhez négy csavarral. A 
lábak filc padlóvédő párnákkal vannak ellátva.
Váz: porszórt acél vagy lakkozott fa.  
Ülőrész: műbőr vagy 100 % poliészter.

bársony fotel
59x74x79 cm (SZxMÉxMA), 40 cm ülésmagasság, 11 kg súly

ülőrész fenyőzöld,  
váz fekete

ülőrész sötétkék,  
váz fekete

30101913 30101916
db/csom. 1 db/csom. 1
229,90 € 229,90 €

műbőr fotel
ülőrész antracit, váz fekete
59x74x79 cm (SZxMÉxMA)
40 cm ülésmagasság
11 kg súly
30101912
db/csom. 1
251,90 €
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fém székváz
46x51x42.5 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 3 kg súly

bronz fekete
30051084 30051083
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 131,98 € csomag 131,98 €
65,99 € 65,99 €

fa székváz
52x53.5x44 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 2.4 kg súly

dió fekete
30051087 30051088
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 87,98 € csomag 87,98 €
43,99 € 43,99 €

bárszékváz
46x51x74 cm (SZxMÉxMA)
76 cm ülésmagasság
5.7 kg súly
fekete
30115174
db/csom. 2
csomag 197,98 €
98,99 €

bársony ülőrész 
60x48x46 cm (SZxMÉxMA), 5.5 kg súly

szürkésbarna fenyőzöld sötétkék
30051078 30051079 30051080
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 197,98 € csomag 197,98 € csomag 197,98 €
98,99 € 98,99 € 98,99 €

műbőr ülőrész
60x48x46 cm (SZxMÉxMA), 5.5 kg súly

konyak antracit
30051081 30051082
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 €

Asztallap Marvani o. 330
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VEGA
Szék Imperial
Kiváló minőségű bársonyszék klasszikus és egyben trendi barokk stílusban. A háttámla mélyen 
letűzött gombokkal van díszítve. Kényelmes ülés a minőséges párnázásnak köszönhetően. 
Műanyag padlóvédőkkel szállítjuk.
Váz: pácolt fekete bükk. Huzat: 100 % poliészter.

szék
48x64x96.5 cm (SZxMÉxMA), 49 cm ülésmagasság, 6.5 kg súly

ülőrész sötétkék, váz fekete ülőrész szürkésbarna, váz fekete
30053166 30053165
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 319,00 € csomag 319,00 €
159,50 € 159,50 €

Szék  
Imperial

darabért csak

159,

50

 minőséges párnázás

 könnyen tisztítható

Asztal Noto o. 313
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Fotel  
Chesterfield
darabért csak

65890

VEGA
Bársony fotel és kanapé Chesterfield
A bútorok a vintage-look és a hagyományos angol stílus kombinációi. A fotel és a kanapé robusztus bársony szövetből készültek, 
különleges kiegészítőkkel vannak ellátva: hagyományos kifinomult, kézzel készített gombokkal, nagy ülőrésszel és díszes 
szegecsekkel. A kényelmet biztosítja a minőségi töltőanyag, az anyagok tűzállóak. Az egyszerű tolhatóságot a bükkfa lábak 
biztosítják, műanyag alátéttel.
Huzat: 100% poliészter. Lábak: pácolt tömör bükkfa.
Szín: ülőrész fenyőzöld

Termékminta 
csomag

bársony fotel lábakkal
114x97x72.5 cm (SZxMÉxMA)
40 cm ülésmagasság
36.5 kg súly
30051392
db/csom. 1
658,90 €

2 személyes bársony kanapé lábakkal
167x97x72.5 cm (SZxMÉxMA)
40 cm ülésmagasság
44.5 kg súly
30047309
db/csom. 1
878,90 €

Chesterfield műbőr bútor sorozat o. 278
Még nagyobb választék:

www.gasztro-palazzo.hu
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Fotel  
Duncan

darabért csak

29590

 Klasszikus

 LETŰZÖTT GOMBOK
VEGA
Fotel Duncan 
Figyelemfelkeltő az előcsarnokban, a társalgóban vagy a szállodai szobában egyaránt: bársonyos fotelek, mélyen letűzött 
gombokkal a háttámlán. Nagyon kényelmes a nagyvonalú ülésnek és minőséges kárpitozásnak köszönhetően. Két színben 
kapható. Műanyag padlóvédőkkel szállítjuk.
Váz: fekete porszórt acél. Huzat: 100 % poliészter.

fotel
62x77x72 cm (SZxMÉxMA), 41 cm ülésmagasság, 54.5 cm karfa magasság, 23 kg súly

ülőrész sötétkék, váz fekete ülőrész szürkésbarna, váz fekete
30053164 30053167
db/csom. 1 db/csom. 1
295,90 € 295,90 €

 bársony szövet

 letűzött gombok
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Fotel  
Jedeo

darabért csak

49390

VEGA
Fotel Jedeo 
Trendi bársony fotel - tökéletes társalgóba, szállodai szobába vagy előcsarnokba! Fekete acél és bársony kiváló anyagkeveréke 
különböző színekben. Nagyon kényelmes az ergonomikus ülőrésznek köszönhetően. Műanyag padlóvédőkkel szállítjuk.
Váz: porszórt acél. Huzat: 100 % poliészter.

fotel
71x80x84 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 62 cm karfa magasság, 21.5 kg súly

ülőrész sötétkék, váz fekete ülőrész szürkésbarna, váz fekete
30046715 30046716
db/csom. 1 db/csom. 1
493,90 € 493,90 €

 kombinálható

 összeszerelve szállítjuk

Kisasztal Tavolina o. 311
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MODERN &
innovatív

VEGA
Szék Casto
A Casto sorozat lenyűgöző a divatos, válogatott anyag 
kombinációjával. A stabil váz fekete porszórt acélból készül, 
és nagyon szépen illeszkedik a műbőrhöz, amelyet dekoratív 
steppeléssel díszítenek. Az összeszerelés nagyon egyszerű, csak 
rögzíteni kell az ülőrészt a vázhoz. A rögzítőanyag a csomag része.
Váz: porszórt acél. Huzat: műbőr
Szín: barna ülőrész, fekete váz

karfás szék
54x59x81 cm (SZxMÉxMA)
47 cm ülésmagasság
69 cm karfa magasság
7 kg súly
30099966
db/csom. 2
csomag 327,80 €
163,90 €

bárszék
43x43x81 cm (SZxMÉxMA)
81 cm ülésmagasság
5.7 kg súly
30099948
db/csom. 2
csomag 283,80 €
141,90 €

Szék  
Casto

darabonként

14190
Asztal Acerios o. 276

 kiváló anyag mix

 könnyen tisztítható
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Szék  
Nolo

darabért csak

14190

Szék  
Claso

darabért csak

10999

VEGA
Szék Nolo
Ez a szék divatos anyagösszetételével és magas üléskényelmével nyűgözi le. A rugalmas 
háttámla egyedülálló ülési élményt nyújt. A nagyszerű megjelenést a fekete porszórt acél és a 
műbőr anyagkombinációja egészíti ki, a háttámla és az ülőrész steppeléssel rendelkezik.
Váz: porszórt acél. Huzat: műbőr
Szín: barna ülőrész, fekete váz

VEGA
Szék Claso
Divatos székek sokféle felhasználási lehetőséggel. Akár az étteremben, akár konferencia 
teremben, ezek a székek mindenütt jól mutatnak. Rakásólhatósága miatt nagyon egyszerűen 
és helytakarékos módon tárolható. A váz masszív, 20 mm-es acélcsőből áll. Az ülésrész és a 
háttámla rétegelt kőrisfa lemezből készül.
Váz: porszórt acél.  
Ülőrész: rétegelt kőrisfa lemez

47x54x81 cm (SZxMÉxMA)
47 cm ülésmagasság
8 kg súly
30099983
db/csom. 2
csomag 283,80 €
141,90 €

szék
46x56x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 5 kg súly

ülőrész barna antik, váz fekete ülőrész fekete, váz fekete
30099946 30099945
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 €

 rugalmas háttámla

rakásolható
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Újdonság

VEGA
Szék Kansas 
A Kansas szék ülőrésze műbőr és szövet stílusos kombinációja. Kívül szövet (100% poliészter), 
belül műbőr. A háttámla belső steppelése fokozza a szék varázsát. A szék lábai fekete porszórt 
acélból készültek. Csak beltéri használatra alkalmasak. A műanyag padlóvédők a szék 
tartozékai. A szék szétszerelve kerül szállításra, beleértve a rögzítő anyagot is.
Váz: porszórt acél.  
Ülőrész: műbőr és anyag (100 % poliészter).

szék
49x56x78 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 6.8 kg súly

ülőrész konyak, váz fekete ülőrész petróleum, váz fekete ülőrész fekete/világosszürke, váz fekete
30107482 30107480 30107481
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 327,80 € csomag 327,80 € csomag 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Szék  
Kansas

darabért csak

16390

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

Asztalláb Fino o. 333
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VEGA
Bútor sorozat Yankee
A Yankee sorozat maximális kényelmet nyújt, ami arról szól, hogy alkalmas a mindennapi vendéglátóipari használatra vagy 
otthon. A dizájnja egyszerűen rabul ejtő, mely a dekoratív steppelt varratokkal kombinálva szemet gyönyörködtető. Az ülőrész 
belső oldala műbőr, kívül szövet. A háttámla belső steppelése fokozza a szék varázsát. A székváz porszórt acélból készült. Csak 
beltéri használatra alkalmas. A műanyag padlóvédők a szék tartozékai. A szék szétszerelve kerül szállításra, beleértve a rögzítő 
anyagot is.
Váz: porszórt acél.  
Ülőrész: műbőr és anyag (100 % poliészter)

szék
61x60x80 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 9.5 kg súly

ülőrész konyak, váz fekete ülőrész fekete/világosszürke, váz fekete
30107541 30107543
db/csom. 1 db/csom. 1
185,90 € 185,90 €

fotel
75x68x75.5 cm (SZxMÉxMA), 41 cm ülésmagasság, 13 kg súly

ülőrész konyak, váz fekete ülőrész fekete/világosszürke, váz fekete
30107540 30107542
db/csom. 1 db/csom. 1
306,90 € 306,90 €

Szék  
Yankee

darabonként

18590

Kisasztal Cubo o. 310
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Bútor sorozat  
Acerios

darabonként

21890

VEGA
Bútor sorozat Acerios
Innovatív bútor sorozat porszórt acél kerettel valamint valódi furnérozott tömör tölgyfa 
asztallappal. Nagyon modern megjelenés. Sok kombináció lehetőségét nyújtja. Csak beltéri 
használatra alkalmas. Az asztalok és a padok állítható csavarokkal vannak felszerelve. 
Egyszerűen összeszerelhető. A rögzítőanyag a csomag része.
Váz: porszórt acél. Asztallap: FSC®-tanúsított furnérozott tölgyfa.
Szín: antik tölgy ülőrész, fekete váz.

asztal
160x80x76 cm (HxSZxMA)
46 kg súly
30099992
db/csom. 1
405,90 €

bár asztal
160x80x108.5 cm (HxSZxMA)
53 kg súly
30099989
db/csom. 1
438,90 €

pad
160x35x46 cm (HxSZxMA)
46 cm ülésmagasság
25 kg súly
30099990
db/csom. 1
218,90 €

Asztallap Acerios o. 327

 kiváló anyag mix

 modern ipari megjelenés
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VEGA
Asztal Alvar
Asztal természetes faszegéllyel tömör 40 mm-es FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező tölgyfából. 
Rusztikus és egyidejűleg divatos. A kis csomókat és apró repedéseket szándékosan hagyták 
a felületen, de fekete műgyantával töltötték ki a jobb karbantartás érdekében. Felülete mattra 
lakkozott. Az asztallap teljes szélessége 86-90 cm az alsó részén, 80-84 cm közötti a felső 
részén. Minden asztallap egyedi. A váz egy nagyon stabil fekete porszórt acélból áll, 80x80 mm. 
Műanyag padlóvédők az alsó oldalra vannak rögzítve. Az asztalt szétszerelve szállítjuk. Rögzítési 
anyag tartozék. 
Szín: barna

180x77x80 cm (SZxMAxMÉ)
63 kg súly
30106551
db/csom. 1
823,90 €

Asztal  
Alvar

darabért csak

82390

Szék Yankee o. 275
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Bútor sorozat  
Chesterfield
darabonként

658,

90 Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

VEGA
Műbőr bútor készlet Chesterfield
A vintage-look és a hagyományos angol stílus tökéletes kombinációja. A fotel és a kanapé 
robusztus műbőrből készül, konyak, barna és antracit színben. A bútor különleges 
kiegészítőkkel van ellátva: hagyományos kifinomult és alapos kézimunkával készült gombokkal, 
nagylelkű ülésrésszel és díszes szegecsekkel. A magas kényelmet elsősorban a kiváló minőségű 
kárpit biztosítja, az anyagok tűzállóak. Az egyszerű tologatást a bükkfa lábak biztosítják, dió 
színárnyalatokban, műanyag padlóvédőkkel ellátva.
Huzat: műbőr.  
Lábak: pácolt tömör bükkfa.

fotel lábakkal
114x97x72.5 cm (SZxMÉxMA), 40 cm ülésmagasság, 36.5 kg súly

ülőrész konyak,  
váz barna

ülőrész barna,  
váz barna

ülőrész antracit,  
váz barna

30051398 30051396 30051397
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
658,90 € 658,90 € 658,90 €

2 személyes kanapé lábakkal
167x97x72.5 cm (SZxMÉxMA), 40 cm ülésmagasság, 44.5 kg súly

ülőrész konyak,  
váz barna

ülőrész barna,  
váz barna

ülőrész antracit, 
váz barna

30051399 30051400 30051401
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
878,90 € 878,90 € 878,90 €

Termékminta 
csomag

tágas ülőrész

kiváló minőségű kárpitozás
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Bútor sorozat  
Medley

darabonként

28050

VEGA
Bútor sorozat Medley
Klasszikus dizájn kényelmes ülőrésszel kombinálva. Ez a kárpitozott bútor műbőrből extra 
magas háttámlával tömör tölgyfából készült, stabil. Kombinálja a padokat a sarokelemekkel. 
A lábak masszív, lakkozott tölgyfából készültek, wenge színre pácolva. A lábak a csomagolás 
részei. Az összekötő elemet a www.gasztro-palazzo.hu oldalon találja (cikkszám 10093926).
Huzat: műbőr.  
Lábak: pácolt és lakkozott bükkfa.

pad
60x62x102 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 18.6 kg súly

ülőrész barna,  
váz wenge bükk

ülőrész bordó,  
váz wenge bükk

ülőrész fekete,  
váz wenge bükk

ülőrész antracit,  
váz wenge bükk

10089626 10089462 10089627 10089463
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
280,50 € 280,50 € 280,50 € 280,50 €

sarokelem
75x75x102 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 29.9 kg súly

ülőrész barna,  
váz wenge bükk

ülőrész bordó,  
váz wenge bükk

ülőrész fekete,  
váz wenge bükk

ülőrész antracit,  
váz wenge bükk

10089628 10089454 10089629 10089455
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
361,90 € 361,90 € 361,90 € 361,90 €

2 személyes pad
118x62x102 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 34.2 kg súly

ülőrész barna,  
váz wenge bükk

ülőrész bordó,  
váz wenge bükk

ülőrész fekete,  
váz wenge bükk

ülőrész antracit,  
váz wenge bükk

10029224 10089458 10029225 10089459
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
390,50 € 390,50 € 390,50 € 390,50 €

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Műbőr szék Elegance o. 292
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Mobil +36 70 886 5856

Moduláris rendszer - az egyes elemek  
sokféle lehetséges kombinációi. 

INDIVIDUÁLISAN
kombinálható

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Szék Dillon o. 300
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VEGA
Bútor sorozat Adapto
 · moduláris padrendszer maximális rugalmassággal és kreatív szabadsággal
 · a keret ipari megjelenésű acélból vagy csiszolt, tömör, dohányszínre pácolt tölgyfából készült 
 · a háttámla minőségi díszítő varrattal van ellátva
 · a háttámla magasságát növelni lehet további felső elemek használatával
 · kétféle háttámla magasság lehetséges a pad elhelyezése végett például az ablak alatt
 · nagyon kényelmes és kiváló minőségű kárpitozás erős, nagyon könnyen tisztítható vintage 
stílusú műbőrből vagy bársonyhuzatból
 · könnyen kombinálható számos más bútorral kínálatunkból
 · beépített állítható csavarokkal a padló illetve falak egyenetlenségei kiegyenlítése érdekében
 · a keretek egymáshoz kapcsolhatók bútorcsatlakozókkal (cikkszám 30040264) 
 · a hátrészeket szintén össze lehet csatlakoztatni (cikkszám 10093926)
 · egyszerű és gyors összeszerelés
 · kérésre más színek és méretek is rendelkezésre állnak
 · figyelem: a hátsórészek alapkivitelben nincsenek kárpitozva. Így a nyitott helyiségben a 
padokat háttal egymáshoz ajánlatos állítani

Váz: acél vagy fa. Huzat: műbőr.

VEGA
Összekötő elemek Adapto
Az Adapto padrendszer különféle összekötő elemei. Csatlakoztassa a bútorokat egymás 
mellé sorba csatlakozókkal (cikkszám 30040264), vagy a bútorok hátulján hátrész 
csatlakozókkal (cikkszám 10093926).

Termékminta 
csomag

sarok acélváz acélváz 60 acélváz 120
szürke szürke szürke
74x74x20 cm (SZxMÉxMA) 58x58x20 cm (SZxMÉxMA) 118x58x20 cm (SZxMÉxMA)
4.3 kg súly 3.4 kg súly 5.1 kg súly
30040310 30040314 30040311
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 109,99 € 130,90 €

sarok fakeret fakeret 60 fakeret 120
dohány pácolt tölgy dohány pácolt tölgy dohány pácolt tölgy
74x74x20 cm (SZxMÉxMA) 58x58x20 cm (SZxMÉxMA) 118x58x20 cm (SZxMÉxMA)
3 kg  2.4 kg  3.3 kg  
30040307 30040312 30040313
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 98,99 € 119,90 €

sorba csatlakozó hátrész csatlakozó
ezüst fekete/ezüst
9.5x5x5 cm (SZxMAxH) 5x9.5x5 cm (SZxHxMA)
30040264 10093926
db/csom. 1 db/csom. 1
7,69 € 7,69 €

sarok üléselem
75x75x28 cm (SZxMÉxMA), 22.8 kg súly

antracit barna
30040261 30040262
db/csom. 1 db/csom. 1
152,90 € 152,90 €

sarok háttámla
75x75x56 cm (SZxMÉxMA) 
11.4 kg súly

antracit barna
30040257 30040260
db/csom. 1 db/csom. 1
130,90 € 130,90 €

sarok felső elem
75x75x25 cm (SZxMÉxMA) 
3.8 kg súly

antracit barna
30040252 30040249
db/csom. 1 db/csom. 1
104,49 € 104,49 €

üléselem pad 60
60x64x28 cm (SZxMÉxMA), 13.8 kg súly

antracit barna
30040265 30040266
db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 109,99 €

háttámla pad 60
60x15x56 cm (SZxMÉxMA), 6.9 kg súly

antracit barna
30040258 30040256
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 87,99 €

felső elem pad 60
60x12x25 cm (SZxMÉxMA) 
2.3 kg súly

antracit barna
30040251 30040254
db/csom. 1 db/csom. 1
60,49 € 60,49 €

üléselem 2 személyes pad 120
120x64x28 cm (SZxMÉxMA), 25 kg súly

antracit barna
30040259 30040263
db/csom. 1 db/csom. 1
170,50 € 170,50 €

háttámla  
2 személyes pad 120
120x15x56 cm (SZxMÉxMA),  
13 kg súly

antracit barna
30040267 30040268
db/csom. 1 db/csom. 1
141,90 € 141,90 €

felső elem  
2 személyes pad 120
120x12x25 cm (SZxMÉxMA) 
4 kg súly

antracit barna
30040250 30040253
db/csom. 1 db/csom. 1
93,49 € 93,49 €

Válassza ki a keretet

Válassza ki az üléselemet

Válassza ki a háttámlát 

A háttámlát egészítse ki a felső elemmel

1. 

2. 

3. 

4. 
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láb szett Armando 4 részes
5x17 cm (ØxMA), 1.11 kg súly

tölgy wenge
10089938 10089939
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 38,52 € csomag 38,52 €
9,63 € 9,63 €

A lábak egyszerűen a fotelhez vagy a kanapéhoz csavarozhatók. A rögzítőanyag a csomag része.

Fotel  
Armando

darabért csak

411,

42

Pad  
Lerida

darabért csak

43890

VEGA
Fotel Armando 
A fotel hívogatja a vendégeket, hogy üljenek le. Az egyszerű es modern alakja a magas 
háttámlával es kényelmes kéztámlával elsőosztályú komfortot biztosít. A robusztus huzat 
könnyen karbantartható poliészterből készült, három színválasztékban. A lábaknál is két színből 
van lehetősége választani - tölgy és wenge színben, padlóvédőkkel. A lábakat külön szükséges 
megrendelni.
Huzat: 100 % poliészter.

VEGA
Pad Lerida
Szövet bevonatú pad, letűzött gombokkal a háttámla részén. A kényelmet a magas háttámla es 
a széles ülőrész biztosítja. A váz tömör bükkfából készült. A hozzá illő lakkozott tömörfa lábak 
wenge színre vannak pácolva. Egyéb elemek mint például kárpitozott kis pad és sarokelem 
kérésre készíthetők Önnek - kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, szívesen 
segíttünk.
Váz: tömör bükkfa.  
Huzat: 100 % poliészter.

fotel
64x70x108 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 64 cm karfa magasság, 17.2 kg súly

ülőrész szürke ülőrész antracit
10089936 10089935
db/csom. 1 db/csom. 1
372,90 € 372,90 €

2 személyes pad lábakkal
118x62x102 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 32.5 kg súly

világosszürke antracit melírozott
30045479 30045481
db/csom. 1 db/csom. 1
438,90 € 438,90 €

A lábak egyszerűen a fotelhez vagy a kanapéhoz csavarozhatók. A rögzítőanyag a csomag része.

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

különösen könnyen tisztítható

 letűzött gombok

magas háttámla

 hátul kárpitozott
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Bútor sorozat  
Lerida

darabonként

30690

különösen kényelmesen párnázott

VEGA
Műbőr bútor sorozat Lerida
Puhán kárpitozott bútor műbőrből, extra magas háttámlával, nagyon kényelmes. A stabilitást a 
tömör bükkfából készült váz biztosítja. Kombinálja a padokat és a sarokelemeket. Az összekötő 
elemet online találja (cikkszám 10093926). A lábak lakkozott tömör bükkfából készültek, wenge 
színre pácolva.  
Váz: pácolt tömör bükkfa.  
Huzat: műbőr.

műbőr 2 személyes pad
118x62x102 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság,  
32.5 kg súly

fekete barna antracit
10008270 10008268 10008269
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
416,90 € 416,90 € 416,90 €

A lábak egyszerűen a fotelhez vagy a kanapéhoz csavarozhatók. A rögzítőanyag a csomag része.

műbőr sarokelem
75x75x102 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság,  
29.9 kg súly

fekete barna antracit
10008265 10008263 10008264
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
416,90 € 416,90 € 416,90 €

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Dekorációs párnák:
www.gasztro-palazzo.hu

Műbőr szék Elegance o. 292

műbőr pad
60x62x102 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság,  
18.6 kg súly

fekete barna antracit
10008260 10008258 10008259
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
306,90 € 306,90 € 306,90 €
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VEGA
Bútor sorozat Lasse
Skandináv bútor sorozat poliészter anyagból, több vonzó színben. Egyszerűen kombinálja az első osztályú kárpitozott bútorokat a 
megfelelő fa lábakkal. A lábakat külön kell megrendelni. A lábak filc padlóvédővel vannak ellátva.
Huzat: 100 % poliészter

fotel
54x60x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 13.5 kg súly

petróleum szürke melírozott antracit melírozott denim
10008438 10008168 10008169 10008437
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 € 196,90 €

3 személyes kanapé
155x60x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 34.8 kg súly

petróleum szürke melírozott antracit melírozott denim
10008442 10008170 10008171 10008441
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
394,90 € 394,90 € 394,90 € 394,90 €

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

minőséges párnázás

Bútor sorozat  
Lasse

darabonként

24090

Asztalláb Fino o. 333
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láb szett Lasse 4 részes
9x9x25 cm (SZxMÉxMA), 0.6 kg súly

dohány pácolt 
nyírfa

natúr tölgy fekete nyírfa

10008173 10008490 30026004
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 44,00 € csomag 55,00 € csomag 44,00 €
11,00 € 13,75 € 11,00 €

A lábak egyszerűen a fotelhez vagy a kanapéhoz 
csavarozhatók. A rögzítőanyag a csomag része.

Láb szett  
Lasse

szettként

4400

VEGA
Műbőr bútor sorozat Lasse
Skandináv bútor sorozat műbőrből. Egyszerűen kombinálja az első osztályú kárpitozott bútorokat a hozzáillő fa lábakkal. 
A lábakat külön szükséges megrendelni. A lábak filc padlóvédővel vannak ellátva.
Huzat: műbőr.

műbőr fotel
54x60x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 13.5 kg súly

barna konyak fekete
10008440 30002502 10008439
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
196,90 € 196,90 € 196,90 €

műbőr 3 személyes kanapé
155x60x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 34.8 kg súly

barna konyak fekete
10008444 30002501 10008443
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
394,90 € 394,90 € 394,90 €

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Bútor sorozat  
Lasse

darabonként

24090

Puff Lenny o. 263

minőséges 
párnázás
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VEGA
Bútor sorozat Mansfield 
A Mansfield bútor elegáns, sima alakjával, könnyen karbantartható robusztus huzatával győzi meg. A fotel és a kanapé két 
színben kapható. Válassza ki a megfelelő falábakat tetszése szerint. A lábakat szükséges külön megrendelni.
Huzat: 100 % poliészter.

fotel
67x60x77.5 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 66 cm karfa magasság, 11.2 kg súly

ülőrész szürke melírozott ülőrész világosszürke
10089933 10089934
db/csom. 1 db/csom. 1
229,90 € 229,90 €

2 személyes kanapé
144x60x77.5 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 66 cm karfa magasság, 24 kg súly

szürke melírozott világosszürke
10009334 10009335
db/csom. 1 db/csom. 1
361,90 € 361,90 €

Termékminta 
csomag

láb szett Mansfield 4 részes
17.6 cm (MA), 1.2 kg súly

dohány pácolt nyírfa natúr tölgy
10095332 10008512
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 49,52 € csomag 49,52 €
12,38 € 12,38 €

A lábak egyszerűen a fotelhez vagy a kanapéhoz 
csavarozhatók. A rögzítőanyag a csomag része.

Láb szett  
Mansfield
szett csak

4952

Bútor sorozat  
Mansfield

darabonként

27942

Asztalláb Fino o. 333

 könnyen tisztítható

falábak 2 színben
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VEGA
Lounge bútor sorozat Preston 
A félkör alak kényelmes ülőhelyet kínál. Külön vagy kombinálva beillenek a műbőr fotelek és kanapék, barna vagy antracit 
színben, minden modern köznyezetbe. A váz bükkfából készült. A lábak egyszerűen felcsavarozhatók - szükséges őket külön 
megrendelni.
Huzat: műbőr.

műbőr fotel
77x64x78.5 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 74 cm karfa magasság, 21.6 kg súly

ülőrész barna ülőrész antracit
10095251 10095252
db/csom. 1 db/csom. 1
236,50 € 236,50 €

műbőr 2 személyes kanapé
140x64x78.5 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 74 cm karfa magasság, 34.2 kg súly

barna antracit
10095255 10095256
db/csom. 1 db/csom. 1
372,90 € 372,90 €

Termékminta 
csomag

kanapé és fotel láb szett Preston
5x5x9 cm (SZxMÉxMA), 0.5 kg súly

natúr tölgy wenge
10095260 10095258
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 33,00 € csomag 27,52 €
8,25 € 6,88 €

A lábak egyszerűen a fotelhez vagy a kanapéhoz 
csavarozhatók. A rögzítőanyag a csomag része.

Láb szett  
Preston
szettként

2752

Lounge bútor sorozat  
Preston

darabonként

26402

 könnyen tisztítható

 puhán kárpitozott
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TRENDI
 bőr megjelenés

VEGA
Szék Edmon 
Kiváló minőségű székek tömör tölgyfa vázzal és műbőr huzattal. Dekoratív varrással a 
háttámlán. Nagyon kényelmes a nagyvonalú ülőrésznek köszönhetően. Könnyen gondozható, 
kombinálható. Csak beltéri használatra alkalmas. Szállítás padlóvédő filc párnákkal.
Váz: tömör tölgyfa.  
Huzat: műbőr.

szék
46.5x49x87 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 8 kg súly

ülőrész café, váz natúr tölgy ülőrész barna, váz natúr tölgy ülőrész füstkék, váz natúr tölgy
30053527 30053526 30053525
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 231,00 € csomag 231,00 € csomag 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €

Szék  
Edmon

darabért csak

11550

 könnyen tisztítható

 kombinálható

Asztalláb Fino o. 333
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VEGA
Szék Tornea 
Divatos tölgyfa székek műbőr huzattal. Ergonomikus ülőrész, vonzó steppeléssel a háttámlán. Ülőrész integrált forgatható 
szerkezettel rendelkezik, mellyel 90 °-kal balra vagy jobbra kifordulhat. A rendszer visszaállító mechanizmusa biztosítja, hogy az 
ülőrész mindig visszatér eredeti helyzetébe. Könnyen karbantartható, kombinálható. Csak beltéri használatra alkalmas. 
Szállítás filc padlóvédőkkel együtt.
Váz: olajozott natúr tölgyfa.  
Huzat: műbőr.

szék
62x58x82.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 65 cm karfa magasság, 11 kg súly

ülőrész café, váz natúr tölgy ülőrész barna, váz natúr tölgy ülőrész füstkék, váz natúr tölgy
30053512 30053524 30053521
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 327,80 € csomag 327,80 € csomag 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

Szék  
Tornea

darabért csak

16390

A Tornea szék innovatív forgó 
mechanizmussal van felszerelve: 
az ülőrészt 90 °-kal balra és 
jobbra el lehet forgatni, hogy 
vendégei mindig megtalálják a 
tökéletes ülőhelyzetet. Az integrált 
mechanizmus visszahozza 
a széket kiinduló helyzetébe.

90 °-ban  
elforgatható

 forgatható

 szép steppeléssel a háttámlán
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Szék  
Almonda Mix
darabért csak

185,

90

VEGA
Szék Almonda Mix 
Elegáns székek masszív, lakkozott bükkfából. Műbőrből készült ülésrésszel rendelkezik 
és szövet huzatú háttámlával. Ergonomikusan formált ülőrész. Műanyag csúszásgátló 
padlóvédőkkel ellátva.
Váz: fekete lakkozott tömör bükkfa.  
Huzat: műbőr és 100 % poliészter.

szék
54x64x77.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 57 cm karfa magasság, 10.8 kg súly

ülőrész konyak, váz fekete ülőrész antracit, váz fekete
30075075 30075074
db/csom. 1 db/csom. 1
185,90 € 185,90 €

műbőr és szövet 
kombinációja

 ergonomikusan 
formázott ülőrész
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Szék  
Imano

darabért csak

20790

Szék  
Visto

darabért csak

8799

VEGA
Szék Imano 
Az Imano szék lenyűgözi minőségével és extravagáns dizájnjával, amely nagyon is a divatos 
kóreai stílusra épül. Ezenkívül a gondosan kiválasztott anyagkeveréke - szövet és műbőr - 
határolja meg. Az ívelt háttámla magas színvonalú kényelmet nyújt. A váz tömör bükkfából 
készül, amely dohány színre pácolt és lakkozott.
Váz: pácolt és lakkozott masszív bükkfa.  
Huzat: műbőr és 100 % poliészter.
Szín: antracit ülőrész, dohány pácolt váz.

59x62x76 cm (SZxMÉxMA)
47.5 cm ülésmagasság
65.5 cm karfa magasság
7.5 kg súly
30099947
db/csom. 1
207,90 €

VEGA
Szék Visto 
Visto szék bükkfából, különböző színekre lakkozott. Kényelmes és nagyon robusztus. Csak 
beltéri használatra alkalmas. Összeszerelve szállítjuk, műanyag padlóvédőkkel együtt. 
Anyag: lakkozott tömör bükkfa.

szék
41.5x47.5x84 cm (SZxMÉxMA), 45.5 cm ülésmagasság, 5 kg súly

sárga zöld piros fekete
30101919 30101917 30101918 30101915
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 175,98 € csomag 175,98 € csomag 175,98 € csomag 175,98 €
87,99 € 87,99 € 87,99 € 87,99 €

műbőr és szövet 
kombinációja

ergonomikus ülés

különösen robusztus

könnyen tisztítható

összeszerelt állapotban szállítjuk
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VEGA
Bútor sorozat Elegance
Masszív bükkfából és minőségi műbőrből. A sarokelemnek köszönhetően könnyen variálható és 
öszszekapcsolható. Ülésmagasság: 48,5 cm. Passzoló összekötőelem (cikkszám 10093926) 
megtalálható webáruházunkban.
Váz: tömör tölgy vagy wenge színre pácolt bükk.  
Huzat: műbőr.

műbőr szék
46.5x51x95.5 cm (SZxMÉxMA), 48.5 cm ülésmagasság, 8.5 kg súly

ülőrész barna,  
váz wenge

ülőrész bordó,  
váz wenge

ülőrész fekete,  
váz wenge

ülőrész antracit,  
váz wenge

10090295 10090299 10090301 10090293
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 € 109,99 €

műbőr szék
46.5x51x95.5 cm (SZxMÉxMA), 48.5 cm ülésmagasság, 8.5 kg súly

ülőrész barna,  
váz tölgy

ülőrész bordó,  
váz tölgy

ülőrész fekete,  
váz tölgy

10094170 10094168 10094169
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 231,00 € csomag 231,00 € csomag 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €

sarokelem
63x63x95.5 cm (SZxMÉxMA), 48.5 cm ülésmagasság, 16 kg súly

ülőrész barna,  
váz wenge

ülőrész bordó,  
váz wenge

ülőrész fekete,  
váz wenge

ülőrész antracit,  
váz wenge

10094693 10094695 10094692 10094696
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
284,90 € 284,90 € 284,90 € 284,90 €

2 személyes pad
113x51x95.5 cm (SZxMÉxMA), 48.5 cm ülésmagasság, 19.6 kg súly

ülőrész barna,  
váz wenge

ülőrész bordó,  
váz wenge

ülőrész fekete,  
váz wenge

ülőrész antracit,  
váz wenge

10094381 10094383 10094380 10094384
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
273,90 € 273,90 € 273,90 € 273,90 €

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Bútor sorozat  
Elegance

darabonként

10999

Szövet szék Elegance o. 297
Még nagyobb választék:

www.gasztro-palazzo.hu
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Szék Charmant
Kínáljon vendégeinek verhetetlen kényelmet ezzel a stílusos szék sorozattal. Minden része 
kiváló minőségű anyagból készül és különösen stabil.
Váz: tömör tölgyfa vagy wenge színre pácolt bükkfa.  
Huzat: műbőr vagy 100 % poliészter.

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Szék  
Charmant

darabonként

15290

szövet karfás szék 
61x55.5x85.5 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 67 cm karfa magasság, 11.5 kg súly

ülőrész szürke melírozott,  
váz wenge

ülőrész antracit,  
váz wenge

ülőrész barna melírozott,  
váz wenge

10093798 10093799 10093800
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 327,80 € csomag 327,80 € csomag 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

karfás műbőr szék tölgy vázzal
61x55.5x85.5 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 67 cm karfa magasság, 12 kg súly

ülőrész barna,  
váz tölgy

ülőrész bordó,  
váz tölgy

ülőrész fekete,  
váz tölgy

10094178 10094176 10094177
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 327,80 € csomag 327,80 € csomag 327,80 €
163,90 € 163,90 € 163,90 €

karfás műbőr szék bükk vázzal
61x55.5x85.5 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 67 cm karfa magasság, 12 kg súly

ülőrész barna,  
váz wenge

ülőrész bordó,  
váz wenge

ülőrész fekete,  
váz wenge

ülőrész antracit,  
váz wenge

10094056 10094058 10094059 10094054
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 305,80 € csomag 305,80 € csomag 305,80 € csomag 305,80 €
152,90 € 152,90 € 152,90 € 152,90 €

Asztallap Sumba o. 329
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Szék  
Prestige

darabonként

10449

VEGA 
Termékminta 

csomag

év3
elérhetőség

Szék Prestige
Ez a tömör bükkfa bútor sorozatunk dió színre pácolva minden környezet elegáns eleme. 
A magas kényelemérzet és az egyszerű műbőrápolás mindenkit meggyőz. Bárszék fekete 
lábtartóval rendelkezik porszórt horganyzott acélból.
Váz: dió színre pácolt tömör bükkfa.  
Huzat: műbőr.

szék
45x50x82 cm (SZxMÉxMA), 49 cm ülésmagasság, 6.7 kg súly

ülőrész bordó,  
váz dió

ülőrész barna,  
váz dió

ülőrész antracit,  
váz dió

ülőrész fekete,  
váz dió

10089446 10089453 10089447 10089444
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 208,98 € csomag 208,98 € csomag 208,98 € csomag 208,98 €
104,49 € 104,49 € 104,49 € 104,49 €

bárszék
45x56x110 cm (SZxMÉxMA), 77 cm ülésmagasság, 8.7 kg súly

ülőrész bordó,  
váz dió

ülőrész barna,  
váz dió

ülőrész antracit,  
váz dió

ülőrész fekete,  
váz dió

10089450 10089449 10089448 10089452
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 €
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Szék  
Winchester
darabonként

10999

VEGA 
Termékminta 

csomag

év3
elérhetőség

Műbőr szék Winchester
Winchester sorozatunk stílusával és minőségével inspirál, nagyszerűen kombinálható számos 
asztalunkkal és lounge bútorainkkal. A bárszékek és székek váza tömör bükkfából készültek, 
dohány színre pácolva és lakkozva. A háttámlájuk gombokkal vannak díszítve, melyek kiváló 
minőségben kézi munkával készülnek. A bárszékek lábtámasza fekete poracélból készült. A 
műanyag padlóvédő megóvja padlóját a székek okozta karcolásoktól, kopásoktól.
Váz: dohány pácolt és lakkozott tömör bükkfa.  
Huzat: műbőr.

műbőr szék
45x56x82 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 5.8 kg súly

ülőrész konyak,  
váz dohány pácolt

ülőrész antracit,  
váz dohány pácolt

ülőrész barna,  
váz dohány pácolt

30014357 30014355 30014356
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

műbőr bárszék
45x56x110 cm (SZxMÉxMA), 79 cm ülésmagasság, 8.9 kg súly

ülőrész konyak,  
váz dohány pácolt

ülőrész antracit,  
váz dohány pácolt

ülőrész barna,  
váz dohány pácolt

30014354 30014352 30014353
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 283,80 € csomag 283,80 € csomag 283,80 €
141,90 € 141,90 € 141,90 €

Bársony Winchester szék o. 260
Még nagyobb választék:

www.gasztro-palazzo.hu

Asztalláb Argento o. 335

varrattal díszített 
háttámla
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VEGA
Szék Newham
Ez az elegáns szék szövet huzattal vagy műbőr bevonattal rendelkezik. A kissé lekerekített 
háttámlájával és a kényelmes kárpitozással optimális, komfortos ülést biztosít. A tömör fából 
készült székváz kiváló stabilitást garantál.
Váz: wenge pácolt bükkfa.  
Huzat: 100 % poliészter vagy műbőr.

szövet szék
45x56x96 cm (SZxMÉxMA), 48.5 cm ülésmagasság, 8.8 kg súly

ülőrész szürke, váz wenge ülőrész antracit, váz wenge ülőrész barna, váz wenge
10008415 10008416 10008417
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 261,80 € csomag 261,80 € csomag 261,80 €
130,90 € 130,90 € 130,90 €

műbőr szék
45x56x96 cm (SZxMÉxMA), 48.5 cm ülésmagasság, 8.8 kg súly

ülőrész barna, váz wenge ülőrész antracit, váz wenge ülőrész fekete, váz wenge
10095044 10095045 10095043
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 253,00 € csomag 253,00 € csomag 253,00 €
126,50 € 126,50 € 126,50 €

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Szék  
Newham

darabonként

12650
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VEGA
Szék Elegance szövet
Az Elegance székek jellemzője a kényelem. Masszív bükkfából készülnek wenge színre pácolva 
melírozott kárpitozással. Nagyon kényelmesek és magas szintű komfortot biztosítanak.
Váz: wenge színre pácolt, lakkozott bükkfa.  
Huzat: 100 %  poliészter.

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség Elegance műbőr szék o. 292

Még nagyobb választék:

www.gasztro-palazzo.hu

Szék  
Elegance

darabért csak

115,

50

szék
46.5x51x95.5 cm (SZxMÉxMA), 48.5 cm ülésmagasság, 7.3 kg súly

ülőrész szürke melírozott, váz wenge ülőrész antracit melírozott, váz wenge ülőrész barna melírozott, váz wenge
10094725 10094726 10094727
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 231,00 € csomag 231,00 € csomag 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €
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VEGA
Szék Szene 
Ez a tömör bükkfából és tartós, fekete műbőrből készült szék alkalmas minden modern és 
klasszikus környezetbe.
Váz: fekete pácolt és lakkozott tömör bükkfa. Huzat: műbőr.
Szín: fekete ülőrész, fekete váz

VEGA
Szék Trendy
Ezek a stabil székek tömör bükkfából minden modern környezetet kihangsúlyoznak. Elérhető 
fekete műbőr ülőrésszel is.
Váz: dióra pácolt és lakkozott tömör bükkfa.

47x52x87 cm (SZxMÉxMA)
43.5 cm ülésmagasság
5.7 kg súly
10089555
db/csom. 2
csomag 219,98 €
109,99 €

szék
40x43.5x78.5 cm (SZxMÉxMA)
46 cm ülésmagasság
5.1 kg súly
10091039
db/csom. 2
csomag 186,98 €
93,49 €

szék műbőr 
ülőrésszel
40x45.5x78.5 cm (SZxMÉxMA)
48 cm ülésmagasság
5.9 kg súly
10092068
db/csom. 2
csomag 208,98 €
104,49 €

bárszék műbőr 
ülőrésszel
45x54x109 cm (SZxMÉxMA)
79 cm ülésmagasság
7.3 kg súly
10092070
db/csom. 2
csomag 253,00 €
126,50 €

Szék  
Szene

darabért csak

10999

Szék  
Trendy

darabonként

9349

Termékminta 
csomag

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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VEGA
Szék Scola
Az elmúlt évtized stílusában készült bútorok divatosak. Az ülés és a háttámla rétegelt fából 
készült és stabil vázra van rögzítve. Műanyag alátétekkel. Három színből választhat vintage 
stílusban. A megfelelő ülőpárnát a www.gasztro-palazzo.hu oldalon találja.
Váz: porszórt acél.
Ülőrész: rétegelt kőrisfa lemez.

Termékminta 
csomag

szék
55x50x83 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 7.2 kg súly

ülőrész antik tölgy,  
váz fekete

ülőrész antik barna,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

10070530 10070532 30025555
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 231,00 € csomag 231,00 € csomag 231,00 €
115,50 € 115,50 € 115,50 €

bárszék
44.5x51x115 cm (SZxMÉxMA), 78 cm ülésmagasság, 8.5 kg súly

ülőrész antik tölgy,  
váz fekete

ülőrész antik barna,  
váz fekete

ülőrész fekete,  
váz fekete

30022742 30022743 30025554
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 275,00 € csomag 275,00 € csomag 275,00 €
137,50 € 137,50 € 137,50 €

év3
elérhetőség

Szék  
Scola

darabonként

11550
több színben

tömörfa

különösen könnyen tisztítható

Passzoló
filc párnák

o. 300
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VEGA
Szék Dillon 
Fa szék az 50-es évek alakjában és stílusában. Dillon székek lakkozott 
bükkfából fehér, fekete vagy dió színben. A magas háttámlának köszönhetően 
a székek nagyon kényelmesek. A székekhez a Feltro ülőpárna passzol.
Váz: lakkozott bükkfa.

szék
49x50x86 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 4.5 kg súly

fehér fekete dió
10099502 10099503 30025877
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség VEGA

Filc ülőpárnák Feltro
Filc ülőpárnák különféle méretben a széles kínálatunkban 
lévő székek és padok számára. Az egyik oldala világosszürke 
a másik antracit színű. Kétoldalúan használható és 
nagyszerűen kombinálható - így mindig új megjelenést 
kaphat! Könnyen tisztítható.
Anyag: 100 % poliészter, 30° mosás.
Szín: antracit/világosszürke

Szék  
Dillon

darabért csak

10999

tömörfa

kerek ülőpárna
33x1 cm (ØxMA) 35x1 cm (ØxMA)
30026429 30026430
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 87,96 € csomag 87,96 €
21,99 € 21,99 €

szögletes ülőpárna trapéz alakú ülőpárna
36x32x1 cm (SZxHxMA) 32x36x1 cm (SZxHxMA)
30026431 30026432
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 87,96 € csomag 87,96 €
21,99 € 21,99 €
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VEGA
Szék Enora 
Modern székek északi stílusban. A kényelmesen ívelt háttámlának köszönhetően nagyon 
kényelmesek. Tökéletesen kombinálhatóak sok más VEGA termékkel. A műanyag padlóvédőket 
beleértve. Összeszerelve szállítjuk. Több színben kapható.
Váz: lakkozott színes tömör bükkfa.

szék
61x47x78.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 6.7 kg súly

világosszürke natúr fekete
30046945 30046946 30046947
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 283,80 € csomag 283,80 € csomag 283,80 €
141,90 € 141,90 € 141,90 €

Szék  
Enora

darabért csak

14190

tömörfa
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Karfás hintaszék Emeo
Szék modern és egyben időtlen dizájnban, amely moduláris rendszerével számos lehetséges 
kombinációt kínál. Így ízlés szerint összeállíthatja székeit - hintaszékeit! Műanyag padlóvédőkkel 
van ellátva. Részben összeszerelve szállítjuk. Könnyen karbantartható.
Váz: fa és acél. Ülőrész: műanyag.

karfás hintaszék
69x58x82.5 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 6 kg súly

ülőrész fekete, váz natúr tölgy ülőrész ekrü, váz natúr tölgy ülőrész mustár, váz natúr tölgy ülőrész olívazöld, váz natúr tölgy ülőrész marsala, váz natúr tölgy
30107060 30107061 30107059 30107080 30107058
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 € 109,99 € 109,99 €

Hintaszék  
Emeo

darabért csak

10999

SZÍNES & MODERN
sokoldalúság

Bútor sorozat Duneo o. 314

kombinálható

 moduláris rendszer

 könnyen tisztítható
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 kombinálható

 moduláris rendszer

 könnyen tisztítható

VEGA 
Termékminta 

csomag

Szék Emeo
Modern székek időtlen dizájnban, moduláris rendszer sok kombináció lehetőségével. Így a 
székét tetszése szerint állíthatja össze. Műanyag padlóvédőkkel van ellátva, az ergonomikus 
ülőrésszel kényelmes ülést biztosít. Az ülőrészek karfás vagy karfa nélküli változatban kaphatók. 
Könnyen karbantartható.
Váz: fa és acél. Ülőrész: műanyag.

ülőrész karfa nélkül
45x50x42 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 2.2 kg súly

fekete ekrü mustár olívazöld marsala
30024820 30024823 30024822 30046765 30046764
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 63,78 € csomag 63,78 € csomag 63,78 € csomag 63,78 € csomag 63,78 €
31,89 € 31,89 € 31,89 € 31,89 € 31,89 €

székváz
44x42x42 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 2 kg súly

natúr tölgy fekete
30024824 30024821
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 120,98 € csomag 98,98 €
60,49 € 49,49 €

karfás ülőrész
58x50x40.5 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 69 cm karfa magasság, 3 kg súly

fekete ekrü mustár olívazöld marsala
30024826 30024825 30024819 30046776 30046775
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 103,38 € csomag 103,38 € csomag 103,38 € csomag 103,38 € csomag 103,38 €
51,69 € 51,69 € 51,69 € 51,69 € 51,69 €

Szék  
Emeo

darabonként

8138
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VEGA
Bárszék Wilhelm 
Ezek a bárszékek a hajlított bükkfa klasszikusai. Robusztusak és magas stabilitást nyújtanak.
Váz: pácolt és lakkozott tömör bükkfa.

VEGA
Szék Sambia 
Klasszikus bisztró székek, tömör bükkfából, könnyűek és stabilak.
Váz: pácolt és lakkozott tömör bükkfa.

VEGA
Szék Malena 
Kiváló minőségű és könnyen karbantartható székek kellemes ülést biztosítanak. Tömör 
bükkfából készültek, robusztusak és stabilak.
Váz: pácolt és lakkozott tömör bükkfa.

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

szék
43x45x79 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 3.6 kg súly

dió fekete világosszürke vintage fehér
10095118 10095139 30045404 30045402
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 197,98 € csomag 197,98 € csomag 197,98 € csomag 197,98 €
98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 €

bárszék
37x37x80 cm (SZxMÉxMA), 80 cm ülésmagasság, 3.6 kg súly

dió fekete
10095117 10095138
db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 109,99 €

tömörfa

tömörfatömörfa

Bárszék  
Wilhelm

darabért csak

10999

Szék  
Sambia

darabért csak

9899

Szék  
Malena

darabért csak

13090

szék
62x48.5x77 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 70 cm karfa magasság, 4.3 kg súly

dió fekete
10095115 10095129
db/csom. 1 db/csom. 1
130,90 € 130,90 €
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VEGA
Szék Charles
Ívelt háttámlájával ez a szék az egyik bisztró klasszikus, eredeti francia hangulatot sugároz. 
Tömör bükkfából, robusztus és stabil, mégis könnyű.
Anyag: pácolt és lakkozott tömör bükkfa. Könnyen tisztítható!

Termékminta 
csomag

szék
44x53.5x88 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 3.2 kg súly

dió fekete világosszürke vintage fehér kék zöld
10094373 10094374 30045312 30045311 30052845 30052846
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 197,98 € csomag 197,98 € csomag 197,98 € csomag 197,98 € csomag 197,98 € csomag 197,98 €
98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 € 98,99 €

Szék  
Charles

darabért csak

9899

tömörfa
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VEGA
Bárszék Havanna
Jól látható minden klasszikus - elegáns környezetben. A bárszék tömör bükkfából wenge 
színre pácolva vagy tömör tölgyfából készült. Műbőr bevonattal. A lábtámaszvédőt külön 
szükséges megrendelni.
Váz: tömör bükkfa wenge színre pácolva vagy tömör tölgyfa. Huzat: műbőr.

VEGA
Bárszék Batista 
Bárszékek modern kombinációban masszív fából 
és műbőrből. Ergonomikus ülés az ülőrész kellő 
mélységének és a háttámlának köszönhetően. 
Lábtámaszvédővel rozsdamentes acélból. Teljesen 
összeszerelve kézbesítjük. Több színben elérhető 
és jól kombinálható. Könnyen karbantartható.
Váz: lakkozott tömör natúr tölgyfa.  
Huzat: műbőr.

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

bárszék
54x44x99 cm (SZxMÉxMA), 78 cm ülésmagasság, 8.8 kg súly

ülőrész bordó,  
váz tölgy

ülőrész barna,  
váz tölgy

ülőrész fekete,  
váz tölgy

30026676 30026677 30026679
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 305,80 € csomag 305,80 € csomag 305,80 €
152,90 € 152,90 € 152,90 €

bárszék váz tölgy
44.5x49x113.5 cm (SZxMÉxMA), 78 cm ülésmagasság, 9 kg súly

ülőrész fekete, váz tölgy ülőrész barna, váz tölgy
10094075 10094076
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 283,80 € csomag 283,80 €
141,90 € 141,90 €

bárszék váz wenge
44.5x49x113.5 cm (SZxMÉxMA), 75 cm ülésmagasság, 9 kg súly

ülőrész fekete, váz wenge ülőrész barna, váz wenge ülőrész antracit, váz wenge
10092253 10092252 10093655
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 253,00 € csomag 253,00 € csomag 253,00 €
126,50 € 126,50 € 126,50 €

év3
elérhetőség

Bárszék  
Batista

darabért csak

152,

90

Bárszék  
Havanna

darabonként

126,

50

lábtámasz védő 2 r.
34x2.2x1.6 cm  
(HxMÉxMA)
ezüst
10094575
db/csom. 1
6,59 €

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

beleértve lábtámasz védőt

különösen könnyen tisztítható
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VEGA
Szék Campano 
A szék jó minőségű tölgyfából készült, és nagyon kényelmes. A lábak műanyag padlóvédővel 
rendelkeznek. A székekhez a Feltro ülőpárna passzol.
Váz: pácolt tömör tölgyfa.

VEGA
Szék Duneo
Ez a tömör tölgyfából készült bútor sorozat szinte korlátlan kombinációs lehetőséget kínál! A 
székváznál kétféle, tömör tölgyfa változat közül választhat. Beleértve a műanyag padlóvédőket. 
Váz: tömör tölgyfa.  
Ülőrész: bükkfa HPL bevonattal.

Szék  
Campano

darabonként

126,

50

Szék  
Duneo

darabonként

137,

48

Termékminta 
csomag

tömörfa

tömörfa

szék
42x46x84 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 7 kg súly

natúr tölgy dohány pácolt
10008446 10008445
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 253,00 € csomag 275,00 €
126,50 € 137,50 €

székváz
38x46x44 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 2.7 kg súly

natúr tölgy dohány tölgy
30002838 30002839
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 153,98 € csomag 164,98 €
76,99 € 82,49 €

ülőrész
41x46x40 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 2.8 kg súly

homok antracit natúr tölgy
30002837 30002836 30054500
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 120,98 € csomag 120,98 € csomag 131,98 €
60,49 € 60,49 € 65,99 €
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VEGA
Bárszék Rotondo 
A Rotondo bárszékek tökéletesen illenek a vintage stílushoz! Székek tömör tölgyfából a mélyített 
ülőrésznek köszönhetően garantálják az ergonomikus ülést. A matt rozsdamentes acél gyűrű 
támogatja a szék stabilitását és biztonságát!  
Az ülés átmérője: 34.5 cm.
Anyag: tömör pácolt tölgyfa rozsdamentes acéllal kombinálva.

VEGA
Bárszék Metalio 
Bárszékek ipari stílusban! A váz robusztus acélból készült és a speciális lakkozásnak 
köszönhetően vintage hatást kapott. Az ülés kétféle változatban rendelhető: ergonomikus alakú, 
masszív tölgyfa ülő vagy műbőr ülőrész vintage stílusban. A praktikus műanyag padlóvédő 
megóvja a padlót a karcolásoktól. Összeszerelten szállítjuk. Az ülés átmérője: 38.5 cm.
Váz: acél.  
Ülőrész: tömörfa vagy műbőr.

Termékminta 
csomag

bárszék
37x37x80 cm (SZxMÉxMA), 80 cm ülésmagasság, 5.2 kg súly

natúr tölgy dohány pácolt tölgy
10008472 10008473
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 231,00 € csomag 253,00 €
115,50 € 126,50 €

bárszék műbőr üléssel bárszék fa üléssel
38x38x81 cm (SZxMÉxMA) 38x38x81 cm (SZxMÉxMA)
81 cm ülésmagasság 81 cm ülésmagasság
7.4 kg súly 7.5 kg súly
ülőrész barna, váz szürke ülőrész antik tölgy, váz szürke
30014350 30014351
db/csom. 1 db/csom. 1
141,90 € 130,90 €

Bárszék  
Metalio

darabonként

130,

90

Bárszék  
Rotondo

darabonként

115,

50

tömörfa
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VEGA
Bárszék Rialto
Klasszikus elegáns bárszék, tömör fából. Tömör bükk vagy tölgyfából készült, kényelmes fa vagy 
műbőr ülőrésszel. Lábtámasz védő – két bárszék részére rendeljen 1 szettet.
Váz: tömör bükk vagy tölgyfa.  
Huzat: műbőr.

VEGA
Bárszék Escape 
Az Escape bárszék egy cool szék magas szintű kényellemmel. A rozsdamentes acélból készült 
bárszék váz egy kerek csőből áll és egy lapos talpazatból. Középen lábtartóként egy gyűrű 
található. A rendkívül stabil rozsdamentes acél konstrukció forgó mechanizmussal rendelkezik. 
A hozzáillő bárszék ülőrészei - különböző méretekben - egyszerűen felcsavarozhatók az 
oszlopra. A rögzítőanyag a csomag része. Csak beltéri használatra alkalmas.
Váz: rozsdamentes acél.  
Ülőrész: műbőr.

Bárszék  
Escape

darabonként

174,

89

36x36x80 cm (SZxMÉxMA)
80 cm ülésmagasság
6.6 kg súly
natúr tölgy
10092391
db/csom. 2
csomag 197,98 €
98,99 € bárszék láb

42x73 cm (ØxMA)
80 cm ülésmagasság
15 kg súly
ezüst
10094391
db/csom. 1
141,90 €

bárszék
35x35x81 cm (SZxMÉxMA), 81 cm ülésmagasság,  
7.6 kg súly

ülőrész fekete, váz dió ülőrész barna, váz dió
10091705 10092392
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 197,98 € csomag 197,98 €
98,99 € 98,99 €

bárszék ülés 36x7 cm
36x7 cm (ØxMA)
7 cm ülésmagasság
0.5 kg súly
fekete
10094402
db/csom. 1
38,49 €

bárszék ülés 36x14 cm
36x14 cm (ØxMA)
14 cm ülésmagasság
1.5 kg súly
fekete
10094404
db/csom. 1
32,99 €

lábtámasz védő 2 rész.
25x2.2x1.6 cm (HxMÉxMA)
ezüst
10094576
db/csom. 1
6,59 €

Bárszék  
Rialto

darabért csak

98,

99
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49x49x50 cm (HxSZxMA)
24.5 kg súly
30045436
db/csom. 1
236,50 €

VEGA
Kisasztal szett Cubo 
A kifinomult, 3 részes dizájnos klasszikus, mely tökéletesen kombinálható a lounge bútorral. 
Akár egyedileg, akár kombinálva, mindig jól mutat. Padlóvédőkkel ellátva. A 3 asztal mérete 
(SZxMÉxMA): 40x40x42 cm, 45x45x46 cm és 49x49x50 cm.
Anyag: porszórt acél.
Szín: fekete

VEGA
Lounge asztalbázis Deven 
Ezek az asztalvázak kiemelkedőek a téglalap formájuknak köszönhetően. Az elegáns vékony 
alátét 15x15 mm vastag acélcsövekből sok asztallappal kombinálható (www.gasztro-palazzo.
hu). Az asztallap egyszerűen rögzíthető. A rögzítőanyag a csomag része.
Anyag:  porszórt acél.
Szín: fekete

Kisasztal szett  
Cubo

darabért csak

23650

Lounge asztalbázis  
Deven

darabonként

5499

40x40x47 cm (SZxMÉxMA) 60x60x33.5 cm (SZxMÉxMA) 80x60x33.5 cm (SZxMÉxMA)
2.7 kg súly 3 kg súly 4 kg súly
30014284 10094785 10094786
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
54,99 € 54,99 € 76,99 €

Torres tömörfa asztallapok o. 329
Még nagyobb választék:

www.gasztro-palazzo.hu

különösen stabil

 különböző kombinációk 
lehetősége

Bútor sorozat Lasse szövet o. 284
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VEGA
Lounge asztal Tavolina 
Kiváló minőségű asztal porszórt acélból, valódi természetes márvány asztallappal (acélhuzal 
Ø 10 mm). Az asztallap felülete nagyon könnyen karbantartható egy speciális kezelésnek 
köszönhetően. Az asztallap két színben kapható, amelyek nagyon szépen kombinálhatók 
egymással. Csak beltéri használatra alkalmas. Szállítás csúszásgátló padlóvédőkkel együtt.
Váz: porszórt acél.  
Asztallap: természetes márvány.

Rendkívül könnyen kezelhető

  MÁRVÁNY

kerek lounge asztal
60x46 cm (ØxMA), 20 kg súly

fehér fekete
30053599 30053598
db/csom. 1 db/csom. 1
207,90 € 207,90 €

négyzetes lounge asztal
50x50x46 cm (HxSZxMA), 20 kg súly

fehér fekete
30053601 30053600
db/csom. 1 db/csom. 1
207,90 € 207,90 €

Lounge asztal  
Tavolina

darabért csak

20790

 valódi természetes márvány
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Bútor sorozat  
Torres

darabonként

236,

50

VEGA
Bútor sorozat Torres
Az ipari kinézet az egyike a jelenlegi gasztronómiai trendeknek. Aki bárjában, fogadójában vagy 
a modern üzletében használni akarja a vintage stílust, a Torres sorozat a legjobb választás: a 
robusztus fém lábak nem porszórtak, az acél természetes benyomása megtartásáért enyhén 
rozsdás helyekkel. Hozzá passzolnak a látható csavarok és anyák. A tömör bükkfából készült 
asztallapok és padlapok teljesen kiegészítik a vintage stílust. Kombinálható a Torres 
asztallapokkal (www.gasztro-palazzo.hu). Egyszerű összeszerelés, szétszerelve kézbesítjük.
Váz: lakkozott acél. Asztallap: FSC® tanúsítású tömör tölgyfa.

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

pad
148x38x45 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 18.5 kg súly

ülőrész antik tölgyfa, váz acél ülőrész antik barna tölgyfa, váz acél
10097725 30002572
db/csom. 1 db/csom. 1
236,50 € 236,50 €

négyzetes asztal
80x80x75 cm (HxSZxMA), 26.7 kg súly

antik tölgy antik barna tölgy
30001920 30002513
db/csom. 1 db/csom. 1
383,90 € 383,90 €

négyzetes bárasztal
70x70x110 cm (HxSZxMA), 31.5 kg súly

antik tölgy antik barna tölgy
10070189 30002533
db/csom. 1 db/csom. 1
427,90 € 427,90 €

szögletes asztal
160x80x75 cm (HxSZxMA), 27.5 kg súly

antik tölgy antik barna tölgy
10097724 30002503
db/csom. 1 db/csom. 1
438,90 € 438,90 €

bárasztal
120x70x110 cm (HxSZxMA), 39 kg súly

antik tölgy antik barna tölgy
10070190 30002532
db/csom. 1 db/csom. 1
504,90 € 504,90 €

Bárszék Metalio o. 308

tömörfa

különösen karcálló

312-313_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   312 16.02.22   14:00



313www.gasztro-palazzo.hu

 B
Ú

TO
R

O
K

Asztal  
Noto

darabonként

36190

VEGA
Asztal Noto
Klasszikus barokk stílusú asztalok tömör bükkfából készült vázzal és furnérozott tölgyfa 
asztallappal, tömörfa kerettel. Nemes és tiszta dizájn, kiváló minőség. Nagyon könnyen 
összeszerelhető. A keret magassága 8.5 cm, az asztallap vastagsága 2.8 cm. Két színben 
kapható, további méretek külön kikérésre.
Váz: FSC® tanúsítású tömör bükkfa. Asztallap: FSC® tanúsítású furnérozott tölgyfa.

négyzetes asztal
80x76x80 cm (SZxMAxMÉ), 26.5 kg súly

tölgy/natúr/fehér tölgy/dohány/fekete
30053447 30053446
db/csom. 1 db/csom. 1
361,90 € 361,90 €

szögletes asztal
160x76x80 cm (SZxMAxMÉ), 44 kg súly

tölgy/natúr/fehér tölgy/dohány/fekete
30053445 30053448
db/csom. 1 db/csom. 1
471,90 € 471,90 €

VINTAGE STÍLUS
új megjelenésben

Szék Milaria o. 267

 kombinálható

 könnyen tisztítható
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VEGA
Bútor sorozat Duneo
A masszív bükk és tölgyfa bútor sorozat nem szab határt az Ön egyediségének, mert számos 
kombináció lehetőséget kínál! Az északi stílusával mindig divatos lesz. A minőségi HPL 
felületkezelésnek köszönhetően az asztalok és székek robusztusak, karcolásállóak és könnyen 
karbantarthatók. Az asztal élei tömör olajozott bükkfából készülnek. Az asztallábak tömör 
tölgy vagy bükkfából készülnek, a székeknél választhat a tölgyfa árnyalatai közül. Padlóvédő 
székalátétekkel ellátva, melyek hatékonyan védik meg padlóját a kopásoktól, karcolásoktól.
Anyag: tömörfa (tölgy vagy bükk). Ülésmagasság: 48 cm. Robusztus és ellenálló!  
Egyénileg kombinálható!

különösen karcálló

könnyen tisztítható

Szék felépítése

Lounge asztal felépítéseAsztal felépítése

Szék

13748
Asztal négyzetes

31350
Lounge asztal

23646

ülőrész
41x46x40 cm (SZxMÉxMA), 2.8 kg súly

homok antracit ülőrész natúr tölgy
30002837 30002836 30054500
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 120,98 € csomag 120,98 € csomag 131,98 €
60,49 € 60,49 € 65,99 €

négyzetes asztallap
75x75x2.5 cm (HxSZxMA), 10.7 kg súly

homok antracit natúr tölgy
30002831 30002830 30054496
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
159,50 € 159,50 € 159,50 €

szögletes asztallap
140x75x2.5 cm (HxSZxMA), 19.9 kg súly

homok antracit natúr tölgy
30002835 30002834 30054498
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
240,90 € 240,90 € 240,90 €

asztalláb magas
73.4 cm (MA), 4.5 kg súly

natúr tölgy dohány bükk
30002842 30002841
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 154,00 € csomag 143,00 €
38,50 € 35,75 €

asztalláb alacsony
42.9 cm (MA), 1.4 kg súly

natúr tölgy dohány bükk
30002844 30002843
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 99,00 € csomag 87,96 €
24,75 € 21,99 €

szögletes asztallap
80x55x2.5 cm (HxSZxMA), 8.4 kg súly

homok antracit natúr tölgy
30002833 30002832 30054494
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
130,90 € 130,90 € 130,90 €

kerek asztallap
100x2.5 cm (ØxMA), 14.9 kg súly

homok antracit natúr tölgy
30002824 30002825 30054497
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
240,90 € 240,90 € 240,90 €

kerek asztallap
60x2.5 cm (ØxMA), 5.4 kg súly

homok antracit natúr tölgy
30002827 30002826 30054499
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
148,50 € 148,50 € 148,50 €

négyzetes asztallap
55x55x2.5 cm (HxSZxMA), 5.8 kg súly

homok antracit natúr tölgy
30002829 30002828 30054495
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 109,99 € 109,99 €

székváz
38x46x44 cm (SZxMÉxMA), 2.7 kg súly

váz natúr tölgy ülőrész dohány tölgy, váz dohány
30002838 30002839
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 153,98 € csomag 164,98 €
76,99 € 82,49 €
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Szék  
Campano

darabonként

12650

VEGA
Bútor sorozat Campano
A Campano bútor sorozat meglepi Önt minőségével és egyszerűségével. Alap a minőségi tömör 
tölgyfa természetes vagy dohány színben. A kényelmes szék felülete ergonomikus üléssel és 
az asztal felülete különböző formákban kézzel készített, enyhén csiszolt és mégis könnyen 
karbantartható. Az asztalokat könnyen összetolhatja és átalakíthatja hosszú táblává. Az 
összekötő sínek könnyen beilleszthetők az asztallap alá. Az asztallapok acél lemezekkel vannak 
megerősítve, amelyek meggátolják, hogy a fa dolgozzon.
Anyag: pácolt tömör tölgyfa. Könnyen tisztítható! Funkcionális!

Termékminta 
csomag

szögletes asztal
140x80x77 cm (HxSZxMA)
45.5 kg súly
natúr tölgy
10008454
db/csom. 1
449,90 €

négyzetes asztal
80x80x77 cm (HxSZxMA)
29.8 kg súly
natúr tölgy
10008452
db/csom. 1
339,90 €

szék
42x46x84 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 7 kg súly

pácolt dohány natúr tölgy
10008445 10008446
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 275,00 € csomag 253,00 €
137,50 € 126,50 €

tömörfa
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pad
160x38x45 cm (SZxMÉxMA)
26.1 kg súly
10093410
db/csom. 1
284,90 €

bárszék
46x46x65 cm (SZxMÉxMA)
4.6 kg súly
30003548
db/csom. 2
csomag 219,98 €
109,99 €

asztal
160x80x77 cm (HxSZxMA)
45.9 kg súly
10093407
db/csom. 1
603,90 €

bárasztal
70x120x110 cm (HxSZxMA)
49.8 kg súly
10093945
db/csom. 1
636,90 €

bárasztal
70x70x110 cm (HxSZxMA)
45.2 kg súly
10093943
db/csom. 1
548,90 €

VEGA
Tömörfa bútor sorozat Donato
Stabil robusztusság és tiszta vonalak. A masszív asztal és padlábak mérete 10x10 cm. Az 
asztallap vastagsága 1,8 cm, széllein a vastagsága megduplázódik - 3,6 cm. A lábtámasz védők 
alumíniumból készültek. A mindennapi ellátáshoz elég, ha nedves ronggyal letörli az asztalokat. 
Szétszerelve kézbesítjük a rögzítőanyagokat is beleértve.
Anyag: natúr tömör tölgyfa. Könnyen tisztítható!
Szín: tölgy

VEGA
Bútor sorozat Toronto 
Elegáns, időtálló és kényelmes: a Toronto bútor sorozat 
meglepi minőségével és dizájnjával. Ferde lábaival, valamint 
a ferde metszésű asztallapokkal elvarázsolja vendégeit. 
Az egész sorozat minőségi tölgyfából készült. A bárszékek 
lábtartói csiszolt rozsdamentes acélból készültek. Az asztalok 
acéllal vannak megerősítve, mely megakadályozza, hogy a 
fa dolgozzon. Következő különlegesség: a bárasztalok és a 
bárszékek valamivel alacsonyabbak mint a hagyományos bár 
bútorok. A vendégei így könnyebben és kényelmesebben fel és 
leülhetnek. Az ülőrészek ergonomikusan alakítottak - a 
vendégei így szívesebben elüldögélnek hosszabb ideig.
Anyag: minőségi tölgyfa.
Szín: natúr tölgy

Tömörfa pad  
Donato

darabonként

284,

90

tömörfa Termékminta 
csomag

Ülőpárna Donato www.gasztro-palazzo.hu
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asztal
80x80x75 cm (HxSZxMA)
35 kg súly
30003546
db/csom. 1
350,90 €

asztal
140x80x75 cm (HxSZxMA)
48 kg súly
30003544
db/csom. 1
460,90 €

bárasztal
70x70x96 cm (HxSZxMA)
40 kg súly
30003540
db/csom. 1
350,90 €

pad 140x45cm
140x38x45 cm (SZxMÉxMA)
23 kg súly
30003536
db/csom. 1
240,90 €

asztal
180x80x75 cm (HxSZxMA)
57 kg súly
30003542
db/csom. 1
570,90 €

bárasztal
120x70x96 cm (HxSZxMA)
43.5 kg súly
30003538
db/csom. 1
460,90 €

pad 180x45cm
180x38x45 cm (SZxMÉxMA)
27 kg súly
30003534
db/csom. 1
284,90 €

Bárszék  
Toronto

darabonként

10999

bárasztal magassága 96 cm

  
tömörfa
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Bárasztal  
Carell

darabonként

29590

Asztal  
Karl

darabonként

207,

90

VEGA
Bárasztal Carell
Az asztallap furnérozott fából és az asztallábak tömör furnérozott bükkfából készültek. Asztallap 
vastagsága: 3,5 cm. Lábméret: 7x7 cm. Szétszerelve szállítjuk - egyszerű összeszerelés.  
Csak beltéri használatra alkalmas.

VEGA
Asztal Karl
Asztalok sorozata tömör lábakkal furnérozott bükkfából és furnérozott asztallapból, valóban 
sokoldalúak. Asztallap vastagsága: 3,5 cm. Lábméret: 5x5 cm. Összeszerelve kézbesítjük.  
Csak beltéri használatra alkalmas.

négyzetes bárasztal
70x70x110 cm (HxSZxMA),  30.2 kg súly

dió pácolt kőrisfa natúr tölgy
10089475 10089890
db/csom. 1 db/csom. 1
295,90 € 328,90 €

négyzetes asztal
natúr tölgy

70x70x75.5 cm 
(HxSZxMA)

80x80x75.5 cm 
(HxSZxMA)

18.3 kg súly 22.2 kg súly
10089867 10089866
db/csom. 1 db/csom. 1
218,90 € 240,90 €

szögletes asztal
natúr tölgy

120x70x75.5 cm 
(HxSZxMA)

120x80x75.5 cm 
(HxSZxMA)

25.7 kg súly 27.4 kg súly
10089869 10089868
db/csom. 1 db/csom. 1
273,90 € 284,90 €

négyzetes asztal
dió pácolt kőrisfa

70x70x75.5 cm 
(HxSZxMA)

80x80x75.5 cm 
(HxSZxMA)

18.3 kg súly 22.2 kg súly
10089472 10089471
db/csom. 1 db/csom. 1
207,90 € 229,90 €

szögletes asztal
dió pácolt kőrisfa

120x70x75.5 cm 
(HxSZxMA)

120x80x75.5 cm 
(HxSZxMA)

25.7 kg súly 27.4 kg súly
10089474 10089473
db/csom. 1 db/csom. 1
262,90 € 273,90 €

szögletes bárasztal
120x70x110 cm (HxSZxMA),  41.1 kg súly

dió pácolt kőrisfa natúr tölgy
10089476 10089891
db/csom. 1 db/csom. 1
383,90 € 405,90 €

év3
elérhetőség

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

lábtámasz védő  
4 részes szett
ezüst
10094574
db/csom. 1
21,99 €

lábtámasz védő  
4 részes szett
55x2.6x1.6 cm (HxMÉxMA)
ezüst
10094573
db/csom. 1
14,29 €

Bárszék Havanna o. 306
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Lounge asztal  
Luca

darabonként

104,

49

Asztal  
Murphy

darabonként

24090

VEGA
Lounge asztal Luca
Az asztallap furnérozott fából és az asztallábak tömör furnérozott bükkfából készültek. Asztallap 
vastagsága: 3,5 cm. Lábméret: 5x5 cm. Szétszerelve szállítjuk - egyszerű összeszerelés.
Könnyen tisztítható!  
Csak beltéri használatra!

VEGA
Asztal Murphy
Szép, robusztus, tartós, szilárd - ezeknek a követelményeknek megfelelnek az egyszerűen 
karbantartható Murphy asztalok: Az asztallap bükkfával furnérozva vonzó árnyékrésen megy 
át 7x7 cm vastag lábakba. A lap felülete egy picit a szélein kiáll, ami még jobban alátámasztja 
a masszív megjelenését. A hosszú élettartamú asztalok jó választás. Szétszerelve szállítjuk - 
egyszerű összeszerelés.  
Csak beltéri használatra!

lounge asztal
55x55x45 cm (SZxMÉxMA),  8.5 kg súly

dió pácolt kőrisfa natúr tölgy
10089470 10089795
db/csom. 1 db/csom. 1
104,49 € 130,90 €

négyzetes asztal
80x80x75.5 cm (HxSZxMA),  26.8 kg súly

dió pácolt kőrisfa natúr tölgy
10089468 10089804
db/csom. 1 db/csom. 1
240,90 € 262,90 €

lounge asztal
90x55x45 cm (SZxMÉxMA),  11.5 kg súly

dió pácolt kőrisfa natúr tölgy
10089530 10089794
db/csom. 1 db/csom. 1
163,90 € 185,90 €

szögletes asztal
120x80x75.5 cm (HxSZxMA),  33.6 kg súly

dió pácolt kőrisfa natúr tölgy
10089469 10089805
db/csom. 1 db/csom. 1
273,90 € 295,90 €

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Bútor sorozat Teatro o. 264
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VEGA
Ruhafogas Apendio
Az acél aljának köszönhetően az akasztó stabil. 20 rozsdamentes acél akasztó elég helyet kínál 
a vendégei számára. Az akasztó esernyőknek is helyet ad. A minőségi tölgyfa és rozsdamentes 
acél kombináció kellemes kontrasztot alkot.
Anyag: natúr vagy dohány színre pácolt tölgyfa, rozsdamentes acél.

VEGA
Ruhafogas Yara
Stabil, praktikus és azonnal látható. Jól kidolgozott, pácolt és lakkozott bükkfából. Három 
darabban szállítjuk - egyszerűen összeszerelhető. 
Anyag: pácolt tömör bükkfa.
Szín: sötétbarna

ruhafogas
50x50x180 cm (SZxMÉxMA),  32 kg súly

natúr tölgy dohány pácolt
30001698 30001699
db/csom. 1 db/csom. 1
350,90 € 361,90 €

43x40x184 cm (SZxMÉxMA)
4.5 kg súly
10090225
db/csom. 1
115,50 €

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

tömörfa

Ruhafogas  
Yara

darabért csak

11550

Ruhafogas  
Apendio

darabonként

350,

90

 beépített esernyőtartóval
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VEGA
Elválasztó rendszer Diviso 
Aki maximálisan variálható elválasztó rendszert keres, amely minden környezetbe illik, akkor ez a rendszer a jó választás! A természetes fa megjelenésű alapelem többféle dekoratív színben 
kapható: dohány, tölgy és antracit, ami kellemes kontrasztot alkot az alsó rozsdamentes acél kerettel. A választó elem magasságát megnövelheti a további elemek és a megfelelő lapok 
használatával, például a virágcseréphez való kivágásos lappal. A fehér bevonatú üvegből készült betétlemezzel kombinálva az elválasztó elem megvilágítható, különösen mivel az alapelemben 
folyamatos kábelcsatorna található az elektromos rendszer láthatatlan rögzítéséhez. Az összes terméket összeszerelve kézbesítjük.
Egyénileg kombinálható!

alapelem
25x80x80 cm (SZxMÉxMA),  22 kg súly

tölgy dohány antracit
30110735 30110737 30110736
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
163,90 € 163,90 € 163,90 €

felső elem
25x80x21.5 cm (SZxMÉxMA),  7 kg súly

tölgy dohány antracit
30110743 30110742 30110741
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
71,49 € 71,49 € 71,49 €

felső lap virágcserépre való kivágással Diviso II.
25x80x3.6 cm (SZxMÉxMA),  1.33 kg súly

tölgy dohány antracit
30110745 30110746 30110744
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 27,49 € 27,49 €

virágcserép
58.5x16.5x14 cm (HxSZxMA)
0.4 kg súly
fekete
30108533
db/csom. 1
16,49 €

felső lap
25x80x3.6 cm (SZxMÉxMA),  2.31 kg súly

tölgy dohány antracit
30110740 30110739 30110738
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 27,49 € 27,49 €

tömörfa

Elválasztó rendszer  
Diviso

darabért csak

16390

Alapelem

Felső elem

Felső lap

Termékminta 
csomag
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VEGA
Tálalókocsi Odisseo
A tálalókocsi két nagy polcot (GN 2/1) és 2 kis (GN 1/1) polcot tartalmaz. Az adapterkeretnek 
köszönhetően a tálalókocsiba helyezhet minden büfé tartozékot, például fa deszkát, 
kancsótartót stb. Ezzel a kocsi maximálisan rugalmas lesz!
Anyag: tömör tölgyfa.  
Fogantyú anyaga: rozsdamentes acél.

Tálalókocsi kerekekkel

Egészítse ki tálalókocsiját különféle kiegészítővel

tálalókocsi kerekekkel
114x35.5x92.5 cm (SZxMÉxMA),  24 kg súly

natúr tölgy dohány pácolt
30051956 30051955
db/csom. 1 db/csom. 1
361,90 € 383,90 €

palacktartó
32.5x53x2.5 cm (SZxMÉxMA)  
4x Ø 92 mm, 5x Ø 75 mm

tölgy dió
30030766 30030767
db/csom. 1 db/csom. 1
60,49 € 65,99 €

adapter
54.5x34x4 cm (SZxMÉxMA)

tölgy dohány pácolt
30024592 30024593
db/csom. 1 db/csom. 1
38,49 € 38,49 €

GN edény 1/1
53x32.5x6.5 cm (HxSZxMÉ)

melamin melamin rozsdamentes acél 18/10
fehér fekete ezüst
10006315 10006324 10081630
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 37,39 € 18,58 €

 tömörfa

 kombinálható

Tálalókocsi  
Odisseo

darabonként

36190

palacktartó adapter
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VEGA
Evőeszköz tárolószekrény Aldeno
A nagyon praktikus tárolószekrényeink a legjobb segítők, melyekben mindig kéznél lesz minden: 
az evőeszközök, étlapok, asztali patikák. Ugyanakkor a szekrény díszítő elemként szolgálhat, 
mivel a hátlapja furnérozott és lakkozott. Teljesen összeszerelt, praktikus fiók 6 rekeszszel 
(SZxMÉ: 13x32 cm) vagy 3 rekesszel (SZxMÉ: 17x32 cm) evőeszközöknek, szalvétáknak stb. 
A szekrények filccel béleltek. Az oldalsó rekeszben az ajtóban állítható magasságú polcok 
találhatóak (kis tárolószekrény SZxMÉ 36x38 cm, nagy tárolószekrény SZxMÉ 58,5x33 cm). 
Lehetséges 2, ill. 3 különböző elhelyezés, legalább 10 cm távolsággal. A nagy tárolószekrény 
nyílt részében 2 polc található (SZxMÉ 58x38 cm).
Anyag: furnérozott fa. Összeszerelt állapotban szállítjuk!
Szín: barna

VEGA
Evőeszköz tárolószekrény Prado
Minőségi evőeszköz tárolószekrények, kivitelezéstől függően vagy furnérozott fa, vagy 
selyemfényűre lakkozva. Felfüggesztés profi minőségben 4 stabil, (30108193 cikkszámnál 2 
stabil), 13 mm vastag, állítható magasságú rekesszel. 17 tárolási lehetőség. A távolság mindig 3 
cm. Fém fogantyúk. A hátsó fal látható minősége nagy benyomást kelt. Lehetséges kiegészítő 
elemeket hozzárendelni.
Anyag:  furnérozott fa. Összeszerelt állapotban szállítjuk!
Szín: barna, ezüst fogantyúval

62x38x105 cm (SZxMÉxMA)
37 kg súly
10092917
db/csom. 1
383,90 €

66x47x105 cm (SZxMÉxMA)
51.3 kg súly
30108193
db/csom. 1
383,90 €

100x38x105 cm (SZxMÉxMA)
52.9 kg súly
10091691
db/csom. 1
493,90 €

127x47x105 cm (SZxMÉxMA)
89.7 kg súly
30108192
db/csom. 1
603,90 €

Evőeszköz tárolószekrény 
Aldeno

darabonként

38390

Evőeszköz tárolószekrény 
Prado

darabonként

38390

összeszerelt állapotban szállítjuk összeszerelt állapotban szállítjuk
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VEGA
Bankett szék  
Praktikus szék használható minden alkalomra, ideális szemináriumokra vagy előadásokra. 
Egymásra rakhatóak, párnázott üléssel és háttámlával rendelkeznek. A székek kovácsolt fém 
vázzal, kalapácsolt mintával, kék huzattal illetve ezüst bevonatú fém vázzal és fekete huzattal 
kaphatók. A székek a megfelelő székhuzattal ideálisak ünnepségekre, esküvőkre vagy nagy 
bankettekre.
Huzat: 100 % poliészter.

bankett szék
44.5x59x92 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 5.8 kg súly

ülőrész kék, váz szürke ülőrész fekete, váz ezüst
10093928 10093720
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 153,96 € csomag 153,96 €
38,49 € 38,49 €

konferenciaszék karfa nélkül karfás konferenciaszék
54x52x84 cm (SZxMÉxMA) 60x52x84 cm (SZxMÉxMA)
48 cm ülésmagasság 48 cm ülésmagasság
5.5 kg súly 5.5 kg súly
30099942 30099943
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 275,00 € csomag 341,00 €
137,50 € 170,50 €

VEGA
Összekötő elem bankett székekhez
A PVC összekötő elem segítségével a bankett székek egy sorba illeszthetők. Egyszerűen 
csatlakoztassa velük a széklábakat.
Szín: fekete

VEGA
Konferenciaszék Monto
Modern konferencia székek, nagyon szép anyagkombinációban. Az ergonomikus ülőrész 
és a háttámla kiváló minőségű bükk rétegelt lemezből készül. A felület diószínre pácolt és 
lakkozott. A váz 16 mm-es fekete porszórt acélból készül. Csúszásgátló padlóvédőkkel van 
ellátva. A Monto székek nagyon sokoldalúan használhatók. A tárgyalásoktól és gyűlésektől, a 
szemináriumokon és konferenciákon keresztül, vagy akár egy étteremben vagy kávézóban is 
szépen mutatnak. 
Váz: porszórt acél. Ülőrész anyaga: rétegelt bükkfa lemez.
Szín: ülőrész dió, váz fekete

Bankett szék
darabért csak

3849

Konferenciaszék 
Monto

darabonként

13750

12x3x3 cm (SZxMÉxMA)
fekete
10092111
db/csom. 2
csomag 10,32 €
5,16 €
a következő termékhez alkalmas 10093928, 10093720
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kerek bankett asztal
150x74 cm (ØxMA)
30 kg súly
natúr bükk
10091199
db/csom. 1
251,90 €

asztal nyitott asztalbázissal
180x90x74 cm (HxSZxMA)
49.4 kg súly
30051457
db/csom. 1
339,90 €

asztal zárt asztalbázissal
180x90x74 cm (HxSZxMA)
51.2 kg súly
30051455
db/csom. 1
361,90 €

VEGA
Asztal Conferencio
A Conferencio bútor sorozat inspirálja modern dizájnjával és magas színvonalával. A rendszer 
nagy rugalmasságot kínál. Az asztalkeretet két típus közül választhatja - nyitott és zárt. A 
nyitott keretnek van egy előnye, a vendégei kényelmesen ülhetnek az asztal mind a 4 oldalán. A 
kiváló minőségű HPL felületnek köszönhetően a táblák robusztusak, karcolásállóak és könnyen 
karbantarthatók. Az ABS-szélek még stabilabbá teszik az asztalokat és növelik a potenciális 
terhelés lehetőségét. Az asztallapok összeszerelése egyszerű - az asztallapok alján található 
előre elkészített menetes lyukak segítségével.
Anyag: porszórt acél. Asztallapok minőségű HPL felülettel.
Szín: barna/fekete

Asztal  
Klapbaro

darabonként

7699

Asztal  
Conferencio
darabonként

33990

Bankett asztal
darabonként

18590

VEGA
Asztal és bárasztal Klapbaro 
A Klapbaro helyet takarít és könnyen szétrakható! A fehér vagy antracit színű asztallapok 
műanyag sarokvédelemmel és stabil acélcsővel ideálisak a mindennapi használatra. A praktikus 
összecsukható rendszer az asztalt 15 cm szélesre hajtja össze. Összecsukható.  
Időjárási viszonyoknak ellenálló. Karcálló.  
Ellenáll a cigaretta égési sérüléseinek.

VEGA
Bankett asztal  
Kerek vagy szögletes asztalok. Az asztalkeret stabil acélcsőből áll, 30x30x1,5 mm, felületkezelt 
szürke kalapácsmintával. Asztallap: 18 mm-es forgácslap, melamin bevonatú, szürke vagy 
természetes színben. Az összecsukható mechanizmusnak köszönhetően az asztallapok 
praktikusan tárolhatók.

asztal
70x73 cm (ØxMA),  8.4 kg súly

antracit fehér
30002551 30002552
db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 76,99 €

szögletes bankett asztal
120x80x74 cm (HxSZxMA),  19 kg súly

szürke natúr bükk
10091197 10091198
db/csom. 1 db/csom. 1
185,90 € 185,90 €

bárasztal
70x110 cm (ØxMA),  10.5 kg súly

antracit fehér
30002534 10090213
db/csom. 1 db/csom. 1
82,49 € 82,49 €

év3
elérhetőség

ABS élvédelemmel

különösen karcálló

Szék Dillon o. 300
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ASZTALLAPOK
Robusztusak, könnyen tisztíthatók és elegánsak: az asztallapjainkkal vonzó 
és praktikus alapot varázsolhat az ételei tálalásához.

Bútor sorozat Acerios o. 276
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Újdonság

VEGA
Asztallap Acerios
Trendi vadtölgy megjelenésű asztallapok, valódi fa furnérozott panelekből tömörfa szegéllyel. Az asztallapok pácoltak és mattra 
lakkozottak. Ennek eredményeként megőrzik természetes kinézetüket és egyszerűen tisztíthatók - csak törölje le őket egy 
nedves ruhával! A lakkozás különösen masszívvá teszi a felületet. A rögzítőanyag az asztalláb tartozéka. Csak beltéri használatra 
alkalmas.
Anyag: FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező tölgy furnér és fa.
Szín: vadtölgy

szögletes asztallap
120x80x2.5 cm (HxSZxMA) 160x80x2.5 cm (HxSZxMA)
17.5 kg súly 23 kg súly
30108570 30099994
db/csom. 1 db/csom. 1
229,90 € 273,90 €

négyzetes asztallap
60x60x2.5 cm (HxSZxMA) 70x70x2.5 cm (HxSZxMA) 80x80x2.5 cm (HxSZxMA)
6.5 kg súly 9 kg súly 11.5 kg súly
30108572 30108569 30108571
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 119,90 € 152,90 €

Asztallap  
Acerios

darabonként

9899

Asztalláb Fino o. 333
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kerek asztallap négyzetes asztallap szögletes asztallap
60 cm (Ø)
5.3 kg súly

100 cm (Ø)
11 kg súly

60x60 cm (HxSZ)
6.8 kg súly

68x68 cm (HxSZ)
8.6 kg súly

80x80 cm (HxSZ)
12 kg súly

80x60 cm (HxSZ)
8.6 kg súly

120x80 cm (HxSZ)
18 kg súly

dohány pácolt tölgy 30003927 30003924 30003903 30003910 30003916 30003890 30003867
szürkésbarna tölgy 30003926 30003923 30003901 30003908 30003914 30003888 30003885
natúr tölgy 30003928 30003872 30003902 30003909 30003915 30003889 30003876
wenge tölgy 30003865 30003877 30003906 30003912 30003900 30003893 30003878
rusztikus fenyő 30003869 30003874 30003896 30003898 30003919 30003895 30003887
antik fém 30003863 30003875 30003904 30003897 30003917 30003891 30003868

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
62,69 € 130,90 € 62,69 € 71,49 € 87,99 € 71,49 € 126,50 €

négyzetes  
asztallap

szögletes  
asztallap

68x68 cm (HxSZ)
11.6 kg súly

80x80 cm (HxSZ)
16 kg súly

120x80 cm (HxSZ)
24 kg súly

füstölt tölgy 10008425 10008429 10008433
natúr tölgy 10008427 10008431 10008435
betonszürke 10008426 10008430 10008434

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 109,99 € 159,50 €

Asztallap  
Spesso

darabonként

8799

szürkésbarna tölgy natúr tölgy

füstölt tölgy natúr tölgy betonszürke

wenge tölgy

antik fémrusztikus fenyődohány pácolt tölgy

Asztallap  
Maliana

darabonként

6269

ABS élvédelemmel

különösen karcálló

VEGA
Asztallap Spesso 
A Spesso asztallap lenyűgözi természetes megjelenésével és kifinomultságával! Laminált 
asztallapként készül. A fa elülső élének köszönhetően 3.8 cm-es magasságot ér el. A 
strukturált felület és az elülső él növeli a természetes fa hatást. A rögzítőanyagokat az asztalláb 
csomagolása tartalmazza.  
Csak beltéri használatra alkalmas! Karcálló. Ütésálló. Kopásálló.
Anyag: HPL laminált.  
Anyagvastagság 3.8 cm. 

VEGA
Asztallap Maliana 
A fa vagy fémlemez kinézetű asztalok tönkretehetetlenek. Ez a felületi kezelésnek köszönhető: 
kiváló minőségű lemez, amely az asztallapoknak szilárdságot és tartósságot biztosít, megfelel a 
DIN EN 438-3: 2005 előírás követelményeinek. Ezenkívül az asztalok stabil, 2 mm vastag ABS-
éllel rendelkeznek. Ezért is szolgálhatnak Önnek és vendégeinek hosszú ideig! A rögzítő anyagot 
az alapcsomag tartalmazza.  
Kopásálló. Karcálló. Könnyen tisztítható. Csak beltéri használatra alkalmas.
Anyag: HPL laminált.  
Anyagvastagság 2.5 cm.
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kerek asztallap négyzetes asztallap szögletes asztallap
80 cm (Ø)

10.9 kg súly
50x50 cm (HxSZ)

6.1 kg súly
60x60 cm (HxSZ)

8.5 kg súly
70x70 cm (HxSZ)

10.8 kg súly
80x80 cm (HxSZ)

15.3 kg súly
120x80 cm (HxSZ)

23.8 kg súly

diószínű kőrisfa 10089623 10089620 10089621 10089624 10089625 10089529
fekete kőrisfa 10089615 10089612 10089613 10089616 10089617 10089618

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 62,69 € 76,99 € 87,99 € 109,99 € 141,90 €

natúr dió 10089859 10089856 10089857 10089860 10089861 10089862
natúr tölgy 10089827 10089824 10089825 10089828 10089829 10089830

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
119,90 € 74,79 € 87,99 € 98,99 € 119,90 € 163,90 €

négyzetes asztallap szögletes asztallap
60x60x3 cm (HxSZxMA)

8.6 kg súly
70x70x3 cm (HxSZxMA)

11.5 kg súly
80x80x3 cm (HxSZxMA)

14.9 kg súly
80x60x3 cm (HxSZxMA)

11.2 kg súly
120x80x3 cm (HxSZxMA)

22.2 kg súly

natúr bükk 30101896 30101890 30101891 30101898 30101887
dohány pácolt bükk 10089630 10089631 10089632 10089633 10089634

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 119,90 € 141,90 € 119,90 € 196,90 €

natúr tölgy 30101899 30101893 30101889 30101892 30101888
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
115,50 € 141,90 € 174,90 € 137,50 € 247,50 €

asztallap négyzetes asztallap szögletes
40x40x3 cm (HxSZxMA)

3.9 kg súly
60x60x3 cm (HxSZxMA)

10 kg súly
70x70x3 cm (HxSZxMA)

12.6 kg súly
80x80x3 cm (HxSZxMA)

15.9 kg súly
80x60x3 cm (HxSZxMA)
12.5 kg súly

120x80x3 cm (HxSZxMA)
23.4 kg súly

antik tölgy 30014280 10099081 10099083 10099085 10099090 10099091
antik barna tölgy 30014279 10008491 10008492 10008493 10008494 10008495

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 115,50 € 148,50 € 181,50 € 137,50 € 258,50 €

diószínű kőrisfa

natúr dió

antik tölgy

antik barna tölgy

natúr bükk

dohány pácolt bükk

natúr tölgy

fekete kőrisfa

natúr tölgy

Asztallap  
Sumba

darabonként

62,

69

VEGA
Asztallap Sumba 
A furnérozott fából készült asztallapok kellemes térbeli érzést nyújtanak!  
A rögzítőanyag a csomagolás része.
Anyag: tömörfa furnér. Anyagvastagság 3.5 cm.

VEGA
Tömörfa asztallap Torres 
Divatos vintage megjelenésű, tömör tölgyfából. Az asztallapok olajjal kezeltek a természetes 
kinézetért és könnyen karbantarthatók - egyszerűen törölhetők nedves ronggyal! A lakkozott 
felületnek köszönhetően karcállók. A rögzítő elem a csomagolás része.
Anyag: FSC® tanúsítású tömör tölgyfa. Anyagvastagság 3 cm.

VEGA
Tömörfa asztallap Kentucky 
Az asztallapok tömör bükk és tölgyfából készültek. Az asztallapok olajjal kezeltek a természetes 
kinézetért és könnyen karbantarthatók - egyszerűen törölhetők nedves ronggyal! A rögzítő elem 
a csomagolás része.
Anyag:  FSC® tanúsítású tömör bükk vagy tölgyfa. Anyagvastagság 3 cm.

év3
elérhetőség

év3
elérhetőség

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

tömörfa

különösen karcálló
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VEGA
Asztalláb Gustavo 
Fekete asztalláb klasszikus barokk stílusban. Nagyon modern alak. Tökéletesen kombinálható 
számos bútorral és asztallappal a kínálatunkból. Az állítható csavarok és az asztalláb rögzítő 
anyaga a csomag részei.
Anyag: masszív porszórt öntött acél.
Szín: fekete

VEGA
Asztallap Marvani 
A Marvani asztallapok szinte elpusztíthatatlanok. Ezt egyrészt a speciális bevonat biztosítja: 
kiváló minőségű laminátum divatos márvány dekorációval, amely az asztalokat robusztussá és 
ellenállóvá teszi, és megfelel a DIN EN 438-3: 2005 követelményeinek. Másrészt az asztallapok 
erős és ütésálló dekoratív szélekkel vannak ellátva, 2 mm-es csiszolt eloxált alumíniumból. Így 
az asztallapok sokáig kitartanak!  
Csak beltéri használatra alkalmas.
Anyag: HPL-laminált. Anyagvastagság: 2,5 cm.

48x48x72 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete  
100 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)
20 kg súly
30053189
db/csom. 1
130,90 €

Asztalláb  
Gustavo

darabért csak

13090

Asztallap  
Marvani

darabonként

62,

69

kerek asztallap
50x2.5 cm (ØxMA)

3 kg súly
60x2.5 cm (ØxMA)

6.8 kg súly
80x2.5 cm (ØxMA)

8 kg súly

réz/fekete 30044302 30044306 30044308
arany/fekete 30044300 30044304 30044310
réz/fehér 30044303 30044307 30044309
arany/fehér 30044301 30044305 30044311

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
62,69 € 75,89 € 109,99 €

négyzetes asztallap szögletes 
asztallap

60x60x2.5 cm 
(HxSZxMA)
8 kg súly

68x68x2.5 cm 
(HxSZxMA)
10 kg súly

80x80x2.5 cm 
(HxSZxMA)
14 kg súly

120x80x2.5 cm 
(HxSZxMA)
21 kg súly

réz/fekete 30067324 30067328 30067332 30067307
arany/fekete 30067325 30067330 30067334 30067304
réz/fehér 30067323 30067327 30067331 30067306
arany/fehér 30067326 30067329 30067333 30067305

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
75,89 € 87,99 € 109,99 € 148,50 €

réz/fehér

réz/fekete

arany/fehér

arany/fekete
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lounge asztalláb
30x44 cm (ØxMA), asztallap max. mérete  
60 cm (Ø), 50x50 cm (SZxH), 6 kg súly

arany réz
30044296 30044297
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 87,99 €

szögletes asztalláb
40x40x72 cm (SZxHxMA), asztallap max. 
mérete 80 cm (Ø), 60x60 cm (SZxH), 
13.5 kg súly

arany réz
30002414 30002408
db/csom. 1 db/csom. 1
159,50 € 159,50 €

kerek asztalláb
54x72 cm (ØxMA), asztallap max. mérete  
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH), 17.2 kg súly

arany réz
30002404 30002415
db/csom. 1 db/csom. 1
192,50 € 192,50 €

szögletes asztalláb
55x55x72 cm (SZxHxMA), asztallap max. 
mérete 100 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH),  
22 kg súly

arany réz
30002409 30002405
db/csom. 1 db/csom. 1
192,50 € 192,50 €

VEGA
Asztalláb Orio
Ezek az asztallábak gondoskodnak a vendégek figyelmének felkeltéséről - acélból készültek 
és trendi réz és arany színűre festettek. Kombinálhatja őket az összes kínálatunkban lévő 
asztalappal. Beleértve az állítható csavarokat az egyenlőtlenségek kiegyenlítéséhez. A 
rögzítőanyag a csomagolásban található. Alkalmas beltéri és védett kültéri használatra.
Anyag: lakkozott rozsdamentes acél.

VEGA
Asztalláb Industrio
Asztallábak trendi acél megjelenéssel. Nagyon tartósak, karcállóak és ütésállók a 
porbevonatnak köszönhetően. Tartalmazzák az állítható csavarokat is. Megfelelnek a biztonsági 
követelményeknek mivel nagyon stabilak. Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót 
és az asztallap maximális megengedett méretét. Különböző verziókban kapható, egyszerű 
összeszerelés.
Anyag: porszórt acél. Könnyen tisztítható! Karcálló!
Szín: vintage szürke

lounge asztalláb asztalláb
40x40x45 cm (SZxHxMA) 43x43x72 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 60x60 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

15.5 kg súly 18.5 kg súly
30039959 30039963
db/csom. 1 db/csom. 1
82,49 € 87,99 €

dupla asztalláb bárasztalláb
70x40x72 cm (SZxHxMA) 43x43x108 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete 
140x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

30 kg súly 20 kg súly
30039960 30039961
db/csom. 1 db/csom. 1
137,50 € 98,99 €

Asztalláb  
Orio

darabonként

8799

Asztalláb  
Industrio

darabonként

82,

49

Dupla asztalláb Orio: 

www.gasztro-palazzo.hu Tömörfa asztallap Torres o. 329
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Stabil

ÖNTÖTT ACÉL

VEGA
Asztalláb Barock 
Asztalláb klasszikus barokk stílusban, modern értelmezéssel. Kombinálható számos 
kínálatunkban lévő asztallapokkal (a rögzítőanyag a csomagolás része). Szétszerelve szállítjuk, 
egyszerűen összerakható.
Anyag: öntött acél porszórt bevonattal.
Szín: fekete

VEGA
Asztalláb Nostalgie és Solenzo
Nosztalgikus asztallábak erős, porszórt öntöttvasból. Az asztallapok rögzítő 
anyaga a csomag része. Egyszerűen összerakható, szétszerelve szállítjuk. A 
lábazat részei az állítható csavarok, amelyek az asztal stabilitását biztosítják 
egyenetlen felületen is. Csak beltéri használatra alkalmas!
Anyag: porszórt acélöntvény.

43x72 cm (ØxMA)
asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)
17 kg súly
30026298
db/csom. 1
104,49 €

56x72 cm (ØxMA)
asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)
21 kg súly
30026297
db/csom. 1
119,90 €

Asztalláb  
Barock

darabonként

10449

Asztalláb  
Nostalgie

darabonként

8799

Solenzo
asztalláb dupla asztalláb
44x44x72 cm (SZxHxMA) 80x48x72 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
140x80 cm (SZxH)

20 kg súly 26 kg súly
fekete fekete
10092846 10090060
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 98,99 €

Nostalgie
asztalláb asztalláb asztalláb
42x42x72 cm (SZxHxMA) 42x42x72 cm (SZxHxMA) 42x42x108 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

20.6 kg súly 20.6 kg súly 23.4 kg súly
fehér fekete fekete
10089394 10089392 10089393
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 87,99 € 98,99 €

Asztallap Finando o. 336
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VEGA
Asztalláb Fino
Stabil asztallábak porszórt acélból, illenek bármilyen környezetbe. A rögzítőanyag a csomagolás 
része. Könnyű összeszerelés, szétszerelve szállítjuk! 
Csak beltéri használatra alkalmas.
Anyag: porszórt acél.
Szín: fekete

Asztalláb  
Fino

darabonként

5499

kerek asztalláb
30x44 cm (ØxMA) 43x45 cm (ØxMA) 43x72 cm (ØxMA) 43x90 cm (ØxMA) 43x108 cm (ØxMA)
asztallap max. mérete 
60 cm (Ø), 50x50 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 60x60 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

6 kg súly 16 kg súly 17 kg súly 16 kg súly 18 kg súly
30044295 10089591 10089587 30044596 10089588
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
54,99 € 82,49 € 87,99 € 93,49 € 98,99 €

négyzetes asztalláb dupla asztalláb
40x40x45 cm (SZxHxMA) 43x43x60 cm (SZxHxMA) 43x43x72 cm (SZxHxMA) 43x43x108 cm (SZxHxMA) 70x40x72 cm (SZxHxMA) 70x40x108 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
140x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
140x80 cm (SZxH)

18 kg súly 14 kg súly 18 kg súly 19.5 kg súly 32 kg súly 34.5 kg súly 
10089592 30044599 10089585 10089586 10089589 10089590
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
82,49 € 87,99 € 87,99 € 98,99 € 130,90 € 159,50 €
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Asztalláb  
Rondo

darabonként

76,

99

Asztalláb  
Quadro

darabonként

82,

49

43x72 cm (ØxMA) 55x72 cm (ØxMA) 43x108 cm (ØxMA)
asztallapok max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallapok max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallapok max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

15.4 kg súly 24.8 kg súly 16.5 kg súly
10093959 30040106 10089556
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 93,49 € 93,49 €

asztalláb
42x42x72 cm (SZxHxMA) 55x55x72 cm (SZxHxMA) 42x42x108 cm (SZxHxMA)
asztallapok max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallapok max. mérete 
100 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallapok max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

18.1 kg súly 27.8 kg súly 19.4 kg súly
10093958 30040179 10093957
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
82,49 € 93,49 € 98,99 €

dupla asztalláb
80x40x72 cm (SZxHxMA)
asztallapok max. mérete 
140x80 cm (SZxH)
26.8 kg súly
30040109
db/csom. 1
148,50 €

év3
elérhetőség

év3
elérhetőségVEGA

Asztalláb Rondo 
A Rondo asztallábak rendkívül stabilak és ellenállóak. Alapjuk szilárd öntvényből készül. A 
rögzítőanyag a csomagolás része. Egyszerűen összerakható, szétszerelve szállítjuk.  
Csak beltéri használatra alkalmas.
Anyag: porszórt acél.
Szín: fekete

VEGA
Asztalláb Quadro 
Minden környezetbe illeszkedő Quadro asztallábak biztosítják az asztalok stabilitását. Az alap 
szilárd öntvényből készül. A rögzítőanyag a csomagolás része. Egyszerűen összerakható, 
szétszerelve szállítjuk. Csak beltéri használatra alkalmas.
Anyag: porszórt acél.
Szín: fekete

Kompakt asztallap Lift o. 337 Asztallap Sumba o. 329

Passzoló 
asztallapok

o. 328–330
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négyzetes asztalláb
40x40x72 cm (SZxHxMA) 55x55x72 cm (SZxHxMA) 40.5x40.5x108 cm (SZxHxMA)
asztallapok max. mérete 
80 cm (Ø), 60x60 cm (SZxH)

asztallapok max. mérete 
100 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallapok max. mérete 
80 cm (Ø), 60x60 cm (SZxH)

16.7 kg súly 28.4 kg súly 19 kg súly
10089398 10089401 10089400
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
148,50 € 181,50 € 159,50 €

kerek asztalláb
56x72 cm (ØxMA)
asztallapok max. mérete 
90 cm (Ø),  
80x80 cm (SZxH) 
21.5 kg súly
10089397
db/csom. 1
181,50 €

dupla asztalláb
70x40x72 cm (SZxHxMA)
asztallapok max. mérete  
140x80 cm (SZxH)
29.7 kg súly
10089402
db/csom. 1
214,50 €

Asztalláb  
Argento

darabonként

148,

50

év3
elérhetőségVEGA

Asztalláb Argento 
Ezek az asztallábak kiváló minőségű rozsdamentes acélból készültek - bármilyen környezetben 
ideálisak, és minden asztallaphoz illeszkednek. A lábazat részei az állítható csavarok, amelyek 
az asztal stabilitását biztosítják egyenetlen felületen is. A rögzítőanyag a csomagolás része. 
Egyszerű szerelés. Alkalmas beltéri és fedett kültéri használatra.
Anyag: rozsdamentes acél.
Szín: ezüst

VEGA
Asztalláb Kreuz és Duo 
Az asztalai stabilitását ezek a minden környezetbe illő asztallábak biztosítják. Porszórt 
öntöttvasból készültek stabil lábbal acélcső formájában. A lábazat részei az állítható csavarok, 
amelyek az asztal stabilitását biztosítják egyenetlen felületen is. A rögzítőanyag a csomagolás 
része. Csak beltéri használatra alkalmas.
Anyag: öntött acél porszórt bevonattal.
Szín: fekete

Kreuz
asztalláb
84x84x72 cm (SZxHxMA)
asztallapok max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)
13.2 kg súly
30040107
db/csom. 1
76,99 €

Duo
asztalláb
54x6x72 cm (SZxHxMA)
asztallapok max. mérete 
140x80 cm (SZxH)
19.4 kg súly
10089561
db/csom. 1
93,49 €

Asztalláb  
Kreuz

darabonként

7699

Bútor sorozat Lasse szövet o. 284 Asztallap Sumba o. 329
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kerek asztallap négyzetes asztallap
70 cm (Ø)
5.2 kg súly

80 cm (Ø)
6.9 kg súly

70x70 cm (HxSZ)
6.7 kg súly

80x80 cm (HxSZ)
8.8 kg súly

fehér márványozott 30014580 30014548 30014566 30014564
betonszürke 30014547 30014557 30014558 30014545
antik fém 30014556 30014546 30014553 30014549
antik cseresznye 30014577 30014572 30014550 30014562

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
62,69 € 76,99 € 71,49 € 82,49 €

VEGA
Asztallap Finando
Sokoldalúság és minőség: ezek az asztallapok lenyűgözik a modern dizájnjukkal és a többféle díszítéssel minden környezetbe 
illenek. Vízálló felületkezeléssel vannak ellátva, préselt fából készültek - ideálisak beltéri és kültéri használatra. A csupán 16 mm 
vastagságnak köszönhetően nagyon könnyűek. Válasszon három különböző formából és több mintázatból – válassza a legjobban 
illőt stílusához. Figyelmeztetés: erős napsütés esetén, a sötét dekorok meghajolhatnak. Ez a folyamat természetes és az asztallap 
viszszatér eredeti formájába, mihelyt a nap sugárzása elmúlik. Ezért a kültéri használatra világos dekorációt ajánlunk. Asztallap 
és asztalláb rendelése esetén kérjük, tartsa be a javasolt maximális asztallapméretet az adott asztallábhoz. A rögzítőanyagot az 
asztalláb csomagolása tartalmazza.
Könnyen tisztítható! UV- és időjárásálló!

VEGA
Asztallap Werzalit-Topalit  
fém gyűrűvel
Króm vagy sárgaréz gyűrűvel.
Anyag: forgácslap magas nyomás alatt préselve.  
Robusztus! UV- és időjárásálló!

időjárás álló

különösen karcálló

UV álló

hőálló

Asztallap  
Finando

darabonként

62,

69

Asztallap  
Werzalit-Topalit

darabonként

87,

99

időjárás álló

különösen karcálló

UV álló

hőálló

antik fém antik cseresznyebetonszürkefehér márványozott

asztallap króm gyűrűvel
60 cm (Ø) 70 cm (Ø)
4.6 kg súly 5.9 kg súly
fekete fekete
10092632 10092633
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 98,99 €

asztallap  
sárgaréz gyűrűvel
60 cm (Ø)
4.6 kg súly
fehér márványozott
30043691
db/csom. 1
87,99 €
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kerek asztallap négyzetes asztallap szögletes asztallap
60 cm (Ø)
4.8 kg súly

80 cm (Ø)
8.8 kg súly

60x60 cm (HxSZ)
6.1 kg súly

68x68 cm (HxSZ)
7.8 kg súly

80x80 cm (HxSZ)
11.3 kg súly

120x68 cm (HxSZ)
22 kg súly

130x80 cm (HxSZ)
28 kg súly

betonszürke 10094307 10094310 10094304 10094305 10094306 30054570 30107951
antracit 10094295 10094297 10094292 10094293 10094294 30054569 30107950
grafit 30052835 30052838 30052841 30052840 30052844
barna antik 30053044 30053047 30053045 30053046 30053077
sötétbarna 30110675 30110676 30110677 30110673 30110678
natúr tölgy 10089652 10089656 10089651 10089653 10089655 30107952
vintage fehér 30052836 30052837 30052839 30052842 30052843

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
93,49 € 130,90 € 93,49 € 104,49 € 148,50 € 236,50 € 361,90 €

Kompakt asztallap  
Lift

darabonként

9349

VEGA
Kompakt asztallap Lift
Az asztalok ellenállnak az időjárási hatásoknak és az UV-sugárzásnak. A felület nagyon kemény 
és ellenáll a karcolásoknak. A ferde széleknek és a 13 mm-es vastagságának köszönhetően 
az asztallap nagyon elegáns. Kombinálható minden asztallábbal. A rögzítőanyag extra a 
csomagolás része. Ideális beltéri és kültéri használatra. A 120x68 és 130x80 cm-es méretű 
asztallap 16 mm-es vízálló farostlemezzel van ellátva. Az asztallábak facsavarokkal könnyen 
rögzíthetők rá.
Anyag: extrém nyomás alatt préselt laminát.

antracit

natúr tölgy

grafit

vintage fehér

betonszürke

barna antiksötétbarna

időjárás álló

UV álló

cigaretta álló

hőálló
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kerek asztallap négyzetes asztallap szögletes  
asztallap 

60 cm (Ø)
4.2 kg súly

80 cm (Ø)
6.7 kg súly

60x60 cm (HxSZ)
3.7 kg súly

70x70 cm (HxSZ)
6.7 kg súly

80x80 cm (HxSZ)
9.2 kg súly

110x70 cm (HxSZ)
10.8 kg súly

fekete 30044413 30044439 30044419 30044433 30044416 30044424
grafit 30040375 30040353 30040337 30040331 30040324 30040354
dohány pácolt tölgy 30040368 30040339 30040329 30040356
sötétbarna 30040367 30040351 30040338 30040327 30040317 30040350
világosszürke 30040371 30040342 30040321
füstölt tölgy 30040369 30040336  30040346
vintage fehér 30040373 30040347 30040340 30040322 30040333 30040359
betonszürke 30045583 30045582 30045581
kávé 30040352 30040344 30040326
antik fenyő 30040349 30040343 30040319 30040332

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
43,99 € 54,99 € 49,49 € 60,49 € 71,49 € 76,99 €

Asztallap  
Werzalit-Topalit

darabonként

4399

VEGA
Asztallap Werzalit-Topalit 
Az asztallapok mind beltéri, mind kültéri használatra alkalmasak. A lapok egyszerűen 
rögzíthetők az asztallábra. A rögzítőanyag az asztalláb csomagjának része.
Anyag: forgácslap magas nyomás alatt préselve, vonzó mintázattal.

Termékminta 
csomag

fekete

füstölt tölgy

grafit

vintage fehér

sötétbarna

antik fenyőbetonszürke

világosszürke

kávé

dohány pácolt tölgy

időjárásálló

különösen karcálló

UV álló

hőálló
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kerek asztallap négyzetes asztallap szögletes  
asztallap 

60 cm (Ø)
3.7 kg súly

70 cm (Ø)
5 kg súly

60x60 cm (HxSZ)
5.5 kg súly

68x68 cm (HxSZ)
5 kg súly

80x80 cm (HxSZ)
7.8 kg súly

115x70 cm (HxSZ)
9.8 kg súly

fehér 30044659 30044660 30115230 30044661 30115227 30115239
antracit 30044662 30044663 30115231 30044667 30115228 30044665
rusztikus fenyő 30115236 30115237 30115229 30044666 30044664 30115238

db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
36,29 € 41,79 € 38,49 € 47,29 € 58,29 € 76,99 €

Asztallap Sevelit  
darabonként

3629

PULSIVA
Asztallap Sevelit
Rendkívül ellenálló asztallap törés-, karc- és ütésálló anyagból. Az asztallap alkalmas beltéri és 
kültéri használatra. Anyagvastagság 1.6 cm, az asztallap éle 2.7-3.0 cm.
Hőálló! UV-álló! Cigarettaégés álló! Időjárásálló.
Az összekötő anyag az asztalláb tartozéka.

ütésálló

különösen karcálló

cigaretta álló

rusztikus fenyőantracit

fehér
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Asztalláb  
Scudo

darabonként

14190

VEGA
Asztalláb Scudo
A speciális konstrukciónak köszönhetően a lábak beilleszthetők egymásba, a talapzat könnyen összecsukható, ami tökéletes 
helytakarékosságot nyújt. Minden asztallapunkhoz alkalmas.
Anyag: porszórt alumínium. Alkalmas beltéri és kültéri használatra! UV- és időjárásálló! Állítható csavarokkal együtt kézbesítjük! 
Összecsukható! Helytakarékos!

50x50x72 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete 80 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH), 
8 kg súly
30053516
db/csom. 1
119,90 €

asztalláb
52x48x70.5 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 80 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH), 5.8 kg súly 

ezüst antracit
10093367 10093368
db/csom. 1 db/csom. 1
141,90 € 141,90 €

dupla asztalláb
52x87x71 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 140x80 cm (SZxH), 8.8 kg súly 

ezüst antracit
10094778 10094779
db/csom. 1 db/csom. 1
218,90 € 218,90 €

VEGA
Asztalláb Pachino 
Stabil asztalláb porszórt alumíniumból. Összecsukható 
asztali mechanizmussal, könnyen karbantartható. Innovatív, 
magasabban elhelyezett kereszt lábak, amelyek több teret 
kínálnak a vendégei lábainak. Alkalmas kültéri használatra, 
mivel UV ellenálló és időjárásálló. Szállítás állítható műanyag 
csavarokkal.
Anyag: porszórt alumínium.
Szín: antracit

Asztalláb  
Pachino

darabért csak

11990

 összecsukható

 időjárásálló

Asztallap Werzalit-Topalit o. 338 Szék Esperia o. 345
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Asztalláb  
Taipa

darabonként

7589

Összecsukható MECHANIZMUS
VEGA
Asztalláb Taipa 
A stabil alumínium és a hozzáadott asztalláb tömege biztosítja az asztal számára a szükséges stabilitást. Az emelt alsó rész 
és a lehajtható felső kereszt helytakarékosságot tesz lehetővé a tárolásnál. Több asztallábat helyezhet egymásba. Alkalmas a 
kínálatunkban található összes asztallaphoz. Állítható csavarokkal együtt kézbesítjük. Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
Anyag: csiszolt vagy porszórt alumínium.

asztalláb
66x66x108 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH), 7.7 kg súly 

ezüst fekete
10009333 30066977
db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 109,99 €

asztalláb
66x66x72 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH), 7 kg súly 

ezüst fekete
10095048 30066978
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 87,99 €

asztalláb
66x66x50 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 70 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH), 6.7 kg súly
fekete
30107225
db/csom. 1
75,89 €

dupla asztalláb
50x95x72 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 80x140 cm (SZxH), 10 kg súly
fekete
30102281
db/csom. 1
152,90 €

év3
elérhetőség

 összecsukható

oldalra rakható

 időjárásálló
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Asztalláb  
Regulo

darabonként

14190

VEGA
Alumínium asztalláb Regulo
A hidraulikus lábalátétekkel ellátott asztalláb garantálja az asztalok állandó stabilitását. 
Lehetséges több asztalt egy sorba igazítani. A 10008485 és 10008486 cikkszámú modellek 
összecsukhatók, ezzel helyet takaríthat meg.
Anyag: alumínium, műanyag lábvédőkkel. 
Alkalmas beltéri és kültéri használatra.

asztalláb
49x49x72 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH), 4.5 kg súly
antracit
10097696
db/csom. 1
141,90 €

összecsukható asztalláb
51x51x72 cm (SZxHxMA), asztallap max. mérete 80 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH), 4.8 kg súly 

fekete ezüst
10008486 10008485
db/csom. 1 db/csom. 1
174,90 € 174,90 €

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

Szék Rimalia o. 384
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57x57x72 cm (SZxHxMA) 40x40x72 cm (SZxHxMA) 55x72 cm (ØxMA) 56x13x72 cm (SZxHxMA) 57x56x72 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
70 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
120x80 cm (SZxH)

asztallap max. mérete 
90 cm (Ø), 80x80 cm (SZxH)

17 kg súly 13 kg súly 18 kg súly 16 kg súly 12 kg súly
30003095 10008489 10094448 10095946 10094449
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
141,90 € 126,50 € 141,90 € 141,90 € 109,99 €

Asztalláb  
Regulo

darabonként

10999

A beltéri és kültéri asztaloknál a zavaró ingadozás végre véget ért! 
Ezt lehetővé teszi a speciális szabadalmaztatott Flat® technológia. 
A hidraulikus lábalátétek tökéletesen kiegyenlítik a talaj egyenetlen-
ségeit. Így tud gyorsan és egyszerűen kombinálni több asztalt egy 
sorba. Egyszerűen helyezze az asztalokat a kívánt pozícióba és a 
magasság minden további erőfeszítés nélkül kiegyenlítődik.

 ◾ hidraulikus műanyag lábalátétek
 ◾ az asztalláb tökéletesen kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit
 ◾ egyszerűen helyezze az asztalokat a kívánt pozícióba és a magas-
ság minden további erőfeszítés nélkül kiegyenlítődik

Flat® technológia 

VEGA
Öntöttvas asztalláb Regulo
A hidraulikus lábalátétekkel ellátott asztalláb tökéletesen alkalmazkodik minden egyenetlen 
talajhoz. Így tud gyorsan és egyszerűen kombinálni több asztalt egy sorba. Egyszerűen helyezze 
az asztalokat a kívánt pozícióba. A magasság minden további erőfeszítés nélkül kiegyenlítődik.
Anyag: porszórt acélöntvény, műanyag padlóvédőkkel.
Szín: fekete
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KÜLTÉRI BÚTOROK
Hogy vendégei jól érezzék magukat kint.

A terasz az új beltér. Legyen szó lounge ülésről vagy hangulatos bisztróstílusról, mindenki megtalálja amit keres.
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Újdonság

VEGA
Szék Esperia 
Modern kültéri szék alumínium és Rope fonat vonzó keverékéből. Nagyon kényelmes és 
robusztus. Szállítás összeszerelt állapotban, az olefin szövetből (szintetikus szál) készült párnát 
beleértve. A még kényelmesebb üléshez rendelje meg az új hátpárnát is.
Váz: porszórt alumínium. Karfa: Rope fonat (15 mm széles).

VEGA
Hátpárna Esperia 
Tökéletesen passzol az Esperia székhez. Időjárásálló olefin anyagból készült, rugalmas 
hátpárna, mérettartós poliészterszálas töltettel kültéri használatra. A cipzár lehetővé teszi a 
huzat eltávolítását, kézzel mosható. 
Anyag: 100 % poliészter

hátpárna
50x12x45 cm (SZxHxMA)

antracit olívazöld
30108339 30108340
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 32,98 € csomag 32,98 €
16,49 € 16,49 €

szék
58x62x82 cm (SZxMÉxMA), 48 cm ülésmagasság, 68 cm karfa magasság, 5 kg súly

antracit olívazöld
30046953 30046954
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 261,80 € csomag 261,80 €
130,90 € 130,90 €

Szék  
Esperia

darabért csak

130,

90

kivehető ülőpárnával

háttámla és karfa Rope fonatból

Asztalláb Pachino o. 340
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Újdonság

VEGA 
Lounge bútor sorozat Esperia
Modern kültéri kanapé és fotel alumínium és Rope fonat vonzó anyagkeverékéből. Nagyon 
kényelmes és robusztus. Szállítás összeszerelt állapotban, az olefin szövetből (szintetikus szál) 
készült ülőpárnát és hátpárnát beleértve. Az ülőpárna vastagsága 10 cm. A hátpárna méretei 
40x60x16 (SZxMAxMÉ). Rakásolható - csak vegye le a párnát és helyezze egymásra a vázakat.
Váz: porszórt alumínium. Anyag: Rope fonat (15 mm széles). Párna: 100 % polipropilén. 
Rakásolható! Időjárási viszonyoknak ellenálló!

kanapé
140x75x79 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 68 cm karfa magasság, 13 kg súly

antracit olívazöld
30110119 30110118
db/csom. 1 db/csom. 1
405,90 € 405,90 €

fotel
80x75x79 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 68 cm karfa magasság, 9 kg súly

antracit olívazöld
30109569 30109568
db/csom. 1 db/csom. 1
218,90 € 218,90 €

Lounge bútor sorozat  
Esperia

darabonként

218,

90
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VEGA 
Lounge bútor sorozat Asola
Stílusos bútorok meggyőző dizájnban és kényelemmel a kiváló anyag kombinálásának 
köszönhetően. A váz nagyon jó minőségű porszórt alumíniumból készül. Figyelemfelkeltők a 
tömör teakfából készült lábak, amelyek idővel patinát szereznek. A természetes megjelenést 
nagyon jó minőségű és kényelmes párna teszi teljessé, divatos és könnyen kezelhető olefin 
anyagból. A párnázott huzatok levehetők, ezért 30°-on moshatók. Minden anyag ideálisan 
alkalmas egész éves kültéri használatra. Ülésmagasság párna nélkül: 35 cm.
Váz: porszórt alumínium és Rope fonat. Párna: olefin anyag (100% polipropilén)
Szín: antracit
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Lounge bútor sorozat  
Asola

darabonként

35090

 Rope fonat

fotel
81x80x76 cm (SZxMÉxMA)
46 cm ülésmagasság
76 cm karfa magasság
9 kg súly
30099898
db/csom. 1
350,90 €

2 személyes kanapé
147x80x76 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 76 cm karfa magasság
19 kg súly
30099897
db/csom. 1
603,90 €

párnákat beleértve
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Lounge bútor sorozat  
Ventura

darabonként

35090

 kiváló anyag mixlevehető huzat

időjárásálló

UV álló

VEGA
Lounge bútor sorozat Ventura 
Kültéri fotel és kanapé vonzó dizájnban - tökéletes kültéri vagy beltéri társalgóhoz. Egy speciális 
bevonat védi a tömörfa vázat egész évben. Kiváló minőségű, természetes megjelenésű 
és időjárásálló olefin anyagból készült párnával. Nagyon kényelmes a nagylelkű ülésnek 
köszönhetően. A kanapé három ember számára alkalmas. 
Váz: FSC® tanúsított tömör eukaliptusz fa. Ülőrészkeret: cinkelt acél és Rope fonat.  
Párna: olefin szövet (100% polipropilén).
Szín: váz barna, ülőrész világosszürke

fotel
82x78x72 cm (SZxMÉxMA)
37.5 cm ülésmagasság
13 kg súly
30047075
db/csom. 1
350,90 €

3 személyes kanapé
169x78x72 cm (SZxMÉxMA)
37.5 cm ülésmagasság
22.5 kg súly
30047076
db/csom. 1
625,90 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu
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Nyugágy Salmara o. 380

OPTIMÁLIS PARTNER
a teraszon
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Újdonság

VEGA
Bútor sorozat Tomeo
Lounge bútorok attraktív anyagkeverékből, polyrattan és alumíniumból. A kiváló minőségű, porréteggel bevont alumíniumból 
készült váz valódi bambuszfának néz ki, és bármilyen környezetbe passzol. Az alsó műanyag csúszásgátló védi a padlót. A legjobb 
azonnal megrendelni a megfelelő, kiváló minőségű olefin anyagból készült párnát is! Beltéri és kültéri használatra!
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: polyrattan fonat  
párnahuzat: olefin (100 % polipropilén)

szék
60x62x83 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 63 cm karfa magasság, 5.5 kg súly

ülőrész világosbarna, váz fekete fekete
30053872 30109566
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 297,00 € csomag 297,00 €
148,50 € 148,50 €

fotel
81x73x82 cm (SZxMÉxMA), 42 cm ülésmagasság, 61 cm karfa magasság, 6.5 kg súly

ülőrész világosbarna, váz fekete fekete
30051267 30109567
db/csom. 1 db/csom. 1
185,90 € 185,90 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

COOL rattan stílus

Asztalláb Taipa o. 341
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Szék  
Tomeo

darabonként

148,

50

2 személyes kanapé
134x73x82 cm (SZxMÉxMA), 42 cm ülésmagasság, 61 cm karfa magasság, 10 kg súly

ülőrész világosbarna, váz fekete fekete
30051260 30109565
db/csom. 1 db/csom. 1
251,90 € 251,90 € bambusz megjelenésű keret

 kiváló anyag mix

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

levehető huzat

szék ülőpárna
48x40x5 cm (SZxHxMA)
30053873
db/csom. 2
csomag 43,98 €
21,99 €

fotel ülőpárna kanapé ülőpárna
55x50x4 cm (SZxHxMA) 55x100x4 cm (SZxHxMA)
30051255 30051268
db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 54,99 €
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Lounge asztal  
Sereno

darabonként

11990

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

magasságállító csavarokkal

VEGA
Lounge bútor sorozat Sereno 
Lounge bútor sorozat attraktív, modern dizájnban - minden oldalról lenyűgöző! Nagyon sokoldalú, a kívánt módon összerakható. 
Az egyes elemek egyszerűen összeköthetők (csatlakozók a csomag részei). Üveg asztallap kőoptikai kinézettel. Párnákat 
beleértve.
váz: robusztus alumínium, porszórt felülettel  
párna: olefin anyag (100 % polipropilén)
szín: váz szürkésbarna

jobboldali elem
127x69.5x64 cm (SZxMÉxMA)
43 cm ülésmagasság
64 cm karfa magasság
8.5 kg súly
30045124
db/csom. 1
339,90 €

baloldali elem
127x69.5x64 cm  
(SZxMÉxMA)
43 cm ülésmagasság
64 cm karfa magasság
8.5 kg súly
30045122
db/csom. 1
339,90 €

sarokelem
67.5x67.5x64 cm (SZxMÉxMA)
43 cm ülésmagasság
64 cm karfa magasság
5 kg súly
30045121
db/csom. 1
240,90 €

középső elem
60x69.5x64 cm (SZxMÉxMA)
43 cm ülésmagasság
4 kg súly
30045123
db/csom. 1
185,90 €

lounge asztal
50x70x40 cm (HxSZxMA)
5.5 kg súly
30045125
db/csom. 1
119,90 €
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Lounge asztal  
Amalfia

darabonként

21890

 párnarögzítés hátulnézete

VEGA
Lounge bútor sorozat Amalfia
Akár teraszra, gyógyfürdőbe vagy wellnessbe: az Amalfia lounge bútor minden igényt kielégít! A lounge elem és az asztal vonzó 
anyagkeverékből áll - porrétegelt alumíniumból és teakfából. A párna kiváló minőségű, időjárásálló és könnyen kezelhető olefin 
anyagból készült. Az elemek rugalmasan kombinálhatók, összeállíthatja kültéri társalgóját, ahogy szeretné. A lounge elem vázból, 
ülőpárnából és két hátpárnából, valamint összekapcsoló hevederekből áll. Egyszerű összeszerelés. A háttámlák mozgathatók. Egy 
vagy kétszemélyes heverőként is használható.
váz: porral bevont alumínium és FSC® tanúsított teakfa  
párna: olefin (100 % polipropilén)
szín: világosszürke

lounge elem
172x72x73 cm (SZxMÉxMA)
42.5 cm ülésmagasság
20.5 kg súly
30045440
db/csom. 1
548,90 €

asztal
72x72x33 cm (HxSZxMA)
7.5 kg súly
30045439
db/csom. 1
218,90 €

kiegészítő elem
70x20x58 cm (SZxMÉxMA)
2.2 kg súly
30067016
db/csom. 1
76,99 €

egyénileg kombinálható

levehető huzat

Lehetséges kombinációk:
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Szék  
Pavonia

darabonként

8249

VEGA
Bútor sorozat Pavonia 
Modern bútor sorozat székekkel és alumínium asztalokkal. Nagyon helytakarékos - minden utcai 
kávézóhoz tökéletes. Az asztalok állítható műanyag lábvédőkkel vannak ellátva. A trendi színek 
csodálatosan kombinálhatók egymással. Egyszerű öszszeszerelés. A szék ülőrésze 44 cm-es 
átmérőjű.
anyag: kiváló minőségű, porral bevont alumínium 

szék
46x49x83 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 3 kg súly

antracit zöld kék
30046712 30046708 30046709
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 329,96 € csomag 329,96 € csomag 329,96 €
82,49 € 82,49 € 82,49 €

asztal
70x73 cm (ØxMA), 5.8 kg súly

antracit zöld kék
30046695 30046697 30046696
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
137,50 € 137,50 € 137,50 €

 időjárási viszonyoknak ellenálló

 könnyen tisztítható

 UV álló
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VEGA
Szék Gimani 
Innovatív kültéri székek. Alumíniumból készült széklábak valódi fa megjelenéssel, ülőrész 
ellenálló műanyagból több színben. A lábakon lévő műanyag csúszásgátlók védik a padlót. 
Beltéri használatra is alkalmas. Nagyon könnyű összeszerelés.
székláb: porszórt alumínium  
ülőrész: műanyag

Szék 
Gimani

darabért csak

10449 időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

szék
53x55.5x79.5 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 62 cm karfa magasság, 4.5 kg súly

rózsaszín fekete olívazöld mustár
30046754 30046758 30046757 30046766
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 417,96 € csomag 417,96 € csomag 417,96 € csomag 417,96 €
104,49 € 104,49 € 104,49 € 104,49 €

Teljes választék:
www.gasztro-palazzo.hu
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Újdonság
Szék  

Amato
darabért csak

13090

60x67x100 cm (SZxMÉxMA)
44 cm ülésmagasság
63 cm karfa magasság
3.7 kg súly
30108452
db/csom. 2
csomag 261,80 €
130,90 €

VEGA 
Szék Amato 
Ez a kényelmes, egymásra rakható Amato szék különösen vonzó, ideális kültéri használatra és a teraszon való kompakt 
tároláshoz. A váz könnyen kezelhető és időjárásálló alumíniumból készült. Fa megjelenésű alumínium karfa kiemeli a szék 
dizájnját. Az ülés burkolatához robusztus textilszövetet használtak, melyre jellemző a nagyfokú hő   és fagyállóság és könnyű 
tisztíthatóság. Ennek a helytakarékos kerti széknek több példánya egymásra rakható és így tárolható.
váz: porszórt alumínium. Ülés: textil huzat.
szín: ülőrész sötétszürke, váz fekete

TRENDI & kényelmes

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

 extra magas háttámla

 rakásolható

 időjárási viszonyoknak ellenálló
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Szék 
Gussago

darabonként

11990

VEGA
Szék Gussago 
A Bécsi fonat jelenleg nagy visszatérését ünnepli, a divatos, természetes megjelenésével 
alkalmas beltéri és kültéri használatra. A strapabíró, könnyen kezelhető polietilénből készült 
bécsi szövés mellett a szék stabil, strapabíró, fa megjelenésű alumínium kerettel rendelkezik. 
Karfával vagy anélkül kapható, mindkét típus rakásolható.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: polietilén

karfa nélküli szék
44x54x91 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 2.6 kg súly

fekete natúr
30108639 30108646
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 239,80 € csomag 239,80 €
119,90 € 119,90 €

karfás szék
57x60x78 cm (SZxMÉxMA), 44 cm ülésmagasság, 71 cm karfa magasság, 3.3 kg súly

fekete natúr
30108645 30108641
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 261,80 € csomag 261,80 €
130,90 € 130,90 €

Bécsi fonat megjelenés

 rakásolható

időtlen klasszikus
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Újdonság

VEGA
Bútor sorozat Alcamo 
A Rope fonat és porszórt alumínium kombinációból készült vonzó Alcamo székek finom 
eleganciát árasztanak bármely kültéri területen. A székek és fotelek két színben nagyon szépen 
kombinálhatók egymással. A trendi székek igazi figyelemfelkeltők, emellett időjárásállók 
és nagyon könnyen tisztíthatók. A strapabíró kötélfonat a legyező alakú elrendezésének 
köszönhetően vizuálisan kiemeli a székek és fotelok megjelenését, és magas szintű 
üléskomfortot garantál. A hátpárnát a székeknél szükséges külön rendelni, a foteloknál tartozék. 
Részben összeszerelt szállítás - rögzítse a lábakat a vázhoz a mellékelt összekötő anyag 
segítségével.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: Rope fonat (98 % polipropilén + 2% poliészter fonal)

szék
58x64x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 4.8 kg súly

antracit ekrü
30109694 30109693
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 327,80 € csomag 327,80 €
163,90 € 163,90 €

hátpárna
40x40x10 cm (SZxHxMA)

antracit ekrü
30109692 30109695
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 65,98 € csomag 65,98 €
32,99 € 32,99 €

fotel
66x73x82 cm (SZxMÉxMA), 41 cm ülésmagasság, 68 cm karfa magasság, 6.8 kg súly

antracit ekrü
30109697 30109696
db/csom. 1 db/csom. 1
207,90 € 207,90 €

Szék  
Alcamo

darabonként

16390

 szép dizájn

 nagyon kényelmes

Asztalláb Taipa o. 341
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Szék  
Prater

darabért csak

9899

VEGA
Szék Prater 
Elegáns, trendi és kényelmes - ilyen a klasszikus szék, mely kültéri és beltéri használatra 
egyaránt alkalmas, bécsi szövésű fonat strapabíró polietilénből, porszórt fa megjelenésű 
alumínium kerettel kombinálva. A modern klasszikus időtlen esztétikája a legkülönfélébb 
dizájnkoncepciókba integrálható, így tökéletes átmenetet kínál a régi és az új között. 
Összeszerelve szállítjuk. Rakásolható 5 db-ig.
váz: porszórt alumínium.  
ülőrész és háttámla: polietilén
szín: natúr ülőrész, fekete váz

46x55x91 cm (SZxMÉxMA)
45 cm ülésmagasság
2.8 kg súly
30108642
db/csom. 2
csomag 197,98 €
98,99 €

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

ülőrész és háttámla bécsi szövésű megjelenésben

Asztalláb Regulo Nostalgie o. 343
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időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

különösen ergonomikus

beleértve lábtámasz védőt

háttámla Rope fonatból

ülőrész Batyline® fonatból

VEGA
Szék Amelia 
Kültéri szék attraktív anyagok keverékében. Batyline® fonatból készült ülőrésszel és természetes 
megjelenésű Rope fonatból készült háttámlával. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően a 
székek tartósak, UV-ellenállóképesek és gyorsan száradnak – ezért ideálisak a kertben vagy a 
teraszon történő használathoz! A nagyon kényelmes, puha ülésnek és az ergonomikusan ívelt 
háttámlának köszönhetően: nincs szükség további párnára. Beleértve a cserélhető műanyag 
padlóvédőket. Rakásolható!
váz: porszórt alumínium 
ülőrész: textilszál  
háttámla: Rope fonat (98 % polipropilén + 2% poliészter fonal)
szín: antracit

szék
53x55x78.5 cm (SZxMÉxMA)
44 cm ülésmagasság
3 kg súly
30040097
db/csom. 2
csomag 219,98 €
109,99 €

karfás szék
59x56x78.5 cm (SZxMÉxMA)
44 cm ülésmagasság
64.5 cm karfa magasság
4 kg súly
30040090
db/csom. 2
csomag 239,80 €
119,90 €

bárszék
56x55x112.5 cm (SZxMÉxMA)
80 cm ülésmagasság
4.5 kg súly
30040092
db/csom. 2
csomag 327,80 €
163,90 €

Szék  
Amelia

darabonként

10999
Kompakt asztallap Lift o. 337

360-361_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   360 16.02.22   16:09



361

 

www.gasztro-palazzo.hu

 B
Ú

TO
R

O
K

Szék  
Tacoma

darabért csak

8249

Szék  
Rafia

darabért csak

10999

időjárási  
viszonyoknak ellenálló

UV álló

 rakásolható

 időjárási viszonyoknak ellenálló

 háttámla Rope fonatból

 ülőrész textilszálból

ülőrész Rope fonatból

VEGA
Szék Tacoma 
Igazi figyelemfelkeltő, magas színvonalú dizájnban. Kényelmes kültéri szék tágas ülőrésszel 
és kényelmes háttámlával, vastag, strapabíró fonásból. Helytakarékosan rakásolható akár 5 
darabig. A még nagyobb kényelem érdekében rendelje meg a hozzá illő Lineares párnát is.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: textilszál  
háttámla: Rope fonat (98 % polipropilén + 2 % poliészter fonal)
szín: antracit

VEGA
Szék Rafia 
Robusztus kültéri szék színek és anyagok attraktív keverékében. Tiszta megjelenés a 
természetes kinézetű, kifinomultan fonott és ellenálló ülésrésznek köszönhetően. Nagyon 
kényelmes - nincs szükség további párnára! A műanyag padlóvédő védi a padlót és maga a 
széket is.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: Rope fonat 
szín: barna ülőrész, antracit váz

57x64x73 cm (SZxMÉxMA)
45 cm ülésmagasság
67 cm karfa magasság
3.2 kg súly
30044714
db/csom. 2
csomag 164,98 €
82,49 €

56x46x86 cm (SZxMÉxMA)
46 cm ülésmagasság
4.2 kg súly
30046713
db/csom. 2
csomag 219,98 €
109,99 €
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VEGA
Szék Filea 
Az innovatív Filea bútor sorozat minden kültéri területet meggazdagít. Akár karfás szék vagy 
karfa nélkül, akár bárszék, lounge fotel vagy puff - az időjárásálló és egymásra rakható 
üléselemek nem csak a modern kialakításukkal győzik meg. A nagyon stabil, porszórt acélból 
készült keret műanyag csúszásgátlóval vannak ellátva. A kényelmes ülést a sűrű fonat 
biztosítsa, amely polipropilén és poliészter keverékéből készül.
anyag: porszórt, cinkelt acél, 98 % polipropilén és 2 % poliészter fonat 
Gyorsan száradó Rope fonat! Tartós!

karfás szék
58x56x87 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 68 cm karfa magasság, 4.5 kg súly

antracit ülőrész, fekete váz bézs ülőrész, fekete váz
30002036 30002037
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 462,00 € csomag 462,00 €
115,50 € 115,50 €

karfa nélküli szék
58x56x87 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 3.9 kg súly

antracit ülőrész, fekete váz bézs ülőrész, fekete váz
30002031 30002013
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 395,96 € csomag 395,96 €
98,99 € 98,99 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

galvanizált acél

Termékminta 
csomag

Szék  
Filea

darabonként

98,

99
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lounge fotel
73.5x67x75 cm (SZxMÉxMA), 42 cm ülésmagasság, 5 kg súly

antracit ülőrész, fekete váz bézs ülőrész, fekete váz
30001996 30001994
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 261,80 € csomag 261,80 €
130,90 € 130,90 €

bárszék
62x60x108 cm (SZxMÉxMA), 72 cm ülésmagasság, 4.9 kg súly

antracit ülőrész, fekete váz bézs ülőrész, fekete váz
30002004 30001999
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 261,80 € csomag 261,80 €
130,90 € 130,90 €

ELEGÁNS
kültér & beltér

horganyzott acél szerkezet kényelmes a sűrű kötélfonatnak 
köszönhetően

karcolásgátlóval ellátott székkeret
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VEGA
Bútor sorozat Sunny 
Zseniálisan egyszerű: kerek vagy négyzetes összecsukható asztalok és azokhoz passzoló összecsukható székek már klasszikusok 
a terasz bútorok között. Első osztályú anyag cinkelt acélból, megfelelő időtállósággal és ellenálósággal az időjárási viszonyokkal 
szemben. Alkalmas kültéri használatra.
anyag: porszórt és horganyzott acél 
Asztallap magassága: 3.5 cm.

VEGA 
Termékminta 

csomag

Ülőpárna Sunny 
Egészítse ki a Sunny széket a párnákkal, hogy felkínálja vendégeinek a megfelelő ülés 
kényelmét. A párnák vízállóak, időjárási és UV sugárzással szemben ellenálló anyagból 
készültek. Belül egy erős mágnessel, aminek köszönhetően a párnák nem csúsznak el. Könnyű 
karbantartás nedves ronggyal és enyhe tisztítószerrel.  
Vízálló! Időjárás és UV álló! Belül mágnessel!
anyag: 70 % poliklorid, 30 % poliészter  
töltet: poliészter

szék
42.5x45.5x81 cm (SZxMÉxMA), 44.5 cm ülésmagasság, 4.8 kg súly

antracit kék zöld
10094356 10094357 10094358
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 164,98 € csomag 164,98 € csomag 164,98 €
82,49 € 82,49 € 82,49 €

ülőpárna
40x28x1.5 cm (SZxHxMA)

antracit kék zöld
10094435 10094433 10094431
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 54,98 € csomag 54,98 € csomag 54,98 €
27,49 € 27,49 € 27,49 €

négyzetes asztal
50x70x74 cm (HxSZxMA), 8.1 kg súly

antracit kék zöld
10094360 10094361 10094362
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
163,90 € 163,90 € 163,90 €

szögletes asztal
70x110x74 cm (HxSZxMA), 16.4 kg súly

antracit kék zöld
10008420 10008422 10008421
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
251,90 € 251,90 € 251,90 €

kerek asztal
80x74 cm (ØxMA), 10.1 kg súly

antracit kék zöld
10094364 10094365 10094366
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
174,90 € 174,90 € 174,90 €

Termékminta 
csomag

Szék  
Sunny

darabonként

8249

UV álló

galvanizált acél

időjárási viszonyoknak 
ellenálló
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VEGA
Bútor sorozat Atelio 
Bútor sorozat, amely elbűvöli a vintage megjelenésével és 
ugyanakkor teljesíti a modern gasztronómia igényeit - ez 
az Atelio. A székek és az asztalok szép alakúak és három 
trendi színben elérhetőek, melyek egymást közt szépen 
kombinálhatóak. A különleges felület teszi nagyon könnyen 
karbantarthatóvá az asztalokat. A bútor porszórt alumíniumból 
készült, robusztus és tartós az időjárási hatásoknak ellenáll. 
Az asztalok és székek beltéri használatra is kiválóan illenek. 
Beleértve a műanyag padlóvédőket. Rakásolható székek.
anyag: porszórt alumínium

szék
55x51x89 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 2.8 kg súly

vintage fehér vintage kék szürkésbarna
30003527 30003525 30108199
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 € 109,99 €

szögletes asztal
75x120x76 cm (HxSZxMA), 11.5 kg súly

vintage fehér vintage kék szürkésbarna
30003530 30003528 30108201
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
273,90 € 273,90 € 273,90 €

négyzetes asztal
75x75x76 cm (HxSZxMA), 8.7 kg súly

vintage fehér vintage kék szürkésbarna
30003533 30003531 30108200
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
218,90 € 218,90 € 218,90 €

Termékminta 
csomag

Szék  
Atelio

darabonként

10999

A pohártól a teljes 
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:

UV álló

időjárási viszonyoknak ellenálló
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Szék  
Cosimo

darabért csak

104,

49

Szék  
Vincent

darabonként

98,

99

VEGA
Szék Cosimo 
Egyenes vonalaival, az időjárási viszonyoknak ellenálóságával ezek a kipárnázott székek 
minden kültéri használathoz ideális megoldás. Váza stabil alumíniumból készült és kétféle 
színárnyalatból választható. A szék előnye az, hogy nagyon kényelmes, melyet a speciális 
kialakítású párnázatnak köszönhet. Praktikusan tárolható, 5 darabig rakásolható. Nagyon 
kényelmes! Quick-Dry-Foam® – különösen gyors száradás! Könnyen tisztítható!
váz: alumínium váz rozsdamentes acél kinézettel vagy porszórt  
huzat: műanyag - textília

VEGA
Szék Vincent 
Kényelmes, stabil és kiváló minőségű fonat alumínium szék. Legfeljebb 5 szék rakásolható a 
helytakarékos tároláshoz.
váz: rozsdamentes acél felülettel vagy porszórt alumínium  
karfa: teakfa vagy polywood  
ülőrész: kiváló minőségű polietilén fonat

Termékminta 
csomag

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

szék acél megjelenés szék porszórt
55x56x87 cm (SZxMÉxMA) 55x56x87 cm (SZxMÉxMA)
45 cm ülésmagasság 45 cm ülésmagasság
65 cm karfa magasság 65 cm karfa magasság
3.5 kg súly 3.5 kg súly
antracit ülőrész, ezüst váz antracit
10080518 10080547
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 208,98 € csomag 208,98 €
104,49 € 104,49 €

szék acél megjelenés szék porszórt
54x52.5x86 cm (SZxMÉxMA) 54x52.5x86 cm (SZxMÉxMA)
44 cm ülésmagasság 44 cm ülésmagasság
67 cm karfa magasság 67 cm karfa magasság
3.5 kg súly 3.5 kg súly
sötét szürkésbarna ülőrész, ezüst váz barna ülőrész, antracit váz
10094680 30041389
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 197,98 €
109,99 € 98,99 €

Kompakt asztallap Lift o. 337
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Bútor sorozat  
Melrose

darabonként

3849

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

Termékminta 
csomag

karfás szék
57x59x88 cm (SZxMÉxMA)
46.5 cm ülésmagasság
65 cm karfa magasság
4.9 kg súly
10093865
db/csom. 2
csomag 186,98 €
93,49 €

karfa nélküli szék bárszék
45x46x88 cm (SZxMÉxMA) 45x51x108 cm (SZxMÉxMA)
46.5 cm ülésmagasság 75 cm ülésmagasság
3.8 kg súly 5 kg súly
10094223 10094493
db/csom. 2 db/csom. 4
csomag 153,98 € csomag 329,96 €
76,99 € 82,49 €

nyugágy
189x79x43.5 cm (HxSZxMA)
11.5 kg súly
10093862
db/csom. 1
218,90 €

lounge asztal
45x45x45 cm (HxSZxMA)
2.5 kg súly
10093877
db/csom. 1
38,49 €

VEGA
Bútor sorozat Melrose 
A modern lounge sorozat fonott megjelenésű, stabil üvegszállal erősített műanyagból 
készült. A társalgókészlet nem csak a modern dizájnjával győzi meg, hanem tartóságával, 
UV-állóképességével és egyszerű karbantartásával is. A szék 4 darabig rakásolható. A 
nyugágyak könnyen manipulálhatók a rejtett kerekeknek köszönhetően. A kartámla négy 
különböző pozícióba állítható. A nyugágy 10 darabig rakásolható. Kültéri használatra tökéletesen 
illő sorozat.
anyag: üvegszállal megerősített műanyag
szín: antracit

Nyugágypárna Melrose/Metropolitan o. 379
Még nagyobb választék:

www.gasztro-palazzo.hu

366-367_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   367 16.02.22   16:23



368 Mobil +36 70 886 5856

Nyugágy  
Tailor

darabért csak

27390

Szék  
Tailor

darabonként

9899

karfás szék
56x58x84 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 65.5 cm karfa magasság, 4 kg súly

antracit ülőrész, ezüst váz szürkésbarna ülőrész, szürke váz
10092532 10097700
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 239,80 € csomag 239,80 €
119,90 € 119,90 €

karfa nélküli szék
48x57x84 cm (SZxMÉxMA), 45 cm ülésmagasság, 3 kg súly

antracit ülőrész, ezüst váz szürkésbarna ülőrész, szürke váz
10092461 10097698
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 197,98 € csomag 197,98 €
98,99 € 98,99 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló
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Nyugágy  
Belize

darabért csak

13090
nyugágy
208x59x34 cm (HxSZxMA), 34 cm ülésmagasság, 9 kg súly

szürkésbarna ülőrész, antracit váz
10097702
db/csom. 1
273,90 €

nyugágy
208x59x34 cm (HxSZxMA), 34 cm ülésmagasság, 9 kg súly

antracit ülőrész, ezüst váz
10095301
db/csom. 1
273,90 €

Termékminta 
csomagTermékminta 

csomag

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

58x111x90 cm (SZxMÉxMA)
30 cm ülésmagasság
7 kg súly
10097715
db/csom. 2
csomag 261,80 €
130,90 €

VEGA
Nyugágy Belize 
A Belize napozóágy kényelmes pihenést biztosít. A háttámla 4 pozícióba állítható. A 
nyugágy váza stabil, porszórt alumíniumból készül. Az antracit vázhoz legjobban a 
petróleum vagy a szürkésbarna szín passzol. Tökéletesen passzol a Tailor székekhez. 
Méretek: 62x12x128 cm.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: Ferrari Batyline®

szín: szürkésbarna ülőrész, antracit váz

VEGA
Bútor sorozat Tailor 
A Tailor bárkit meggyőz minőségével, formájával, kényelmével. Szürkére porszórt alumínium 
váz biztosítja a stabilitást és a Ferrari Batyline® fonat felhasználása ezt még jobban kiemeli. 
Ezek anyagok tökéletesen UV ellenállóak. A székek alja védőborítással vannak ellátva, hogy 
rakásolásnál ne karcolják egymást. A karfák teakfa réteggel vannak kiegészítve. A nyugágyak 
praktikusan tárolhatók, mivel 5 darabig rakásolhatók anélkül, hogy megkarcolódna a felületük. 
A háttámla 4 pozícióba állítható. Méretek 193x52 cm.
váz: porszórt alumínium  
fonat: Ferrari Batyline

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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VEGA
Padpárna Artless 
Alkalmas az Artless padokhoz. Az ülőpárnák 3 pánttal 
rögzíthetők a padhoz. Vízálló és UV-álló! Levehető huzat!
huzat: 100 % poliészter, mosás 30°-on  
töltet: poliuretán hab 

VEGA
Ülőpárna Vincent
A huzat cipzárral könnyen levehető. Csúszásmentes PVC 
alsó résznek köszönhetően nem mozdul el a helyéről.
Vízálló és UV-álló! Levehető huzat! 
huzat: 100 % poliészter, mosás 30º-on 
töltet: poliészter

padpárna
144x34x3.5 cm (SZxHxMA)

szeder antracit
10089341 10089340
db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 27,49 €

ülőpárna
40x40x3 cm (SZxHxMA)

bordó antracit
10082775 10082774
db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 14,29 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

különösen karcálló

levehető huzat

Padpárna  
Artless

darabért csak

2749

Ülőpárna  
Vincent

darabért csak

1429

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

bárasztal
72x72x110 cm (HxSZxMA)
11 kg súly
10094884
db/csom. 1
229,90 €

bárszék
34x34x76 cm (SZxMÉxMA)
76 cm ülésmagasság
3 kg súly
10094885
db/csom. 2
csomag 175,98 €
87,99 €

VEGA
Bútor sorozat Artless 
Az anyagok rafinált kombinációja: pad, asztal, bárszék, bárasztal és a szék ebből a sorozatból 
rozsdamentes acél kinézetű alumíniumból készül, műanyag asztallapokkal - ezért UV és 
időjárásálló. A speciális bevonatnak köszönhetően a műanyag asztallapok különösen könnyen 
karbantarthatók és karcállók. 5 darab székig rakásolható – előnyös helytakarékos tárolás 
érdekében. Az asztalokat és a padokat szétszerelve szállítjuk – könnyen összeszerelhetők!
váz: alumínium rozsdamentes acél kinézettel  
lapok: műanyag
szín: ezüst váz, szürke lapok

Karbantartó spray:
www.gasztro-palazzo.hu
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asztal
72x80x75 cm (HxSZxMA)
8 kg súly
10095276
db/csom. 1
196,90 €

asztal
72x120x75 cm (HxSZxMA)
12.5 kg súly
10095275
db/csom. 1
229,90 €

asztal
72x160x75 cm (HxSZxMA)
16.5 kg súly
10094883
db/csom. 1
273,90 €

3 személyes pad
144x34x45 cm (SZxMÉxMA)
45 cm ülésmagasság
8.5 kg súly
10094882
db/csom. 1
174,90 €

szék
55x54x89 cm (SZxMÉxMA)
43.5 cm ülésmagasság
62.5 cm karfa magasság
5 kg súly
szürke ülőrész, ezüst váz
10094886
db/csom. 2
csomag 219,98 €
109,99 €

KÖNNYŰ
alumínium

Bútor sorozat  
Artless

darabonként

87,

99
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Lehetséges  
kombinációk

VEGA
Tálalókocsi Aventuro 
Az Aventuro szervírozó kocsi meglepi Önt a funkcionalitásával és dizájnjával! A váz 1,2 mm vastag, matt, porszórt alumíniumból készült, a polcok robusztus, időjárási viszonyoknak és UV 
sugárzásnak ellenálló, könnyen karbantartható műanyagból. A kocsi második és harmadik emeletén elegendő stabil támasz található a poharak, palackok, porcelán stb. szállításához. 
Vagy szállíthat különböző GN edényeket, evőeszköztartókat különböző kivitelezésben. Ez teszi ezt a kocsit nagyon rugalmassá és fontos támasszá a mindennapi stresszben. A váz és a polcok 
különböző színű bútorokkal kombinálhatók. Ezért az Aventuro tálalókocsi elengedhetetlen segítő minden gasztronómusnak.
anyag: matt porszórt alumínium, műanyag polcok famegjelenéssel, evőeszközkosár polipropilénből

váz

119x56x80 cm (SZxMÉxMA)
antracit
10080377
db/csom. 1
119,90 €

Egyszerű szerelés, szétszerelve szállítjuk.

kerék szett

8 cm (Ø)
ezüst
30043633
db/csom. 4
csomag 38,44 €
9,61 €

GN edény 1/1
53x32.5x6.5 cm (HxSZxMÉ)

melamin melamin
fekete fehér
10006324 10006315
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 37,39 €

GN edény 1/1
53x32.5x6.5 cm (HxSZxMÉ)

műanyag rozsdamentes acél 18/10
transzparens ezüst
30025740 10081630
db/csom. 1 db/csom. 1
18,58 € 18,58 €

polc

32.5x53x3 cm (SZxMÉxMA) 97.5x53x3 cm (SZxMÉxMA)
szürke szürke
10080410 10080378
db/csom. 1 db/csom. 1
43,99 € 65,99 €

év3
elérhetőség

rakásolhatóbiszfenol A mentesütésálló

evőeszköztartó

53x32.5x9 cm (HxSZxMA)
barna/fekete
10080423
db/csom. 1
49,49 €

különösen könnyen tisztítható

időjárási viszonyoknak 
ellenálló
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Tálalókocsi  
Aventuro

darabért csak

40590

119x56x91 cm (SZxMÉxMA)
30022038
db/csom. 1
405,90 €

különösen könnyen tisztítható

időjárási viszonyoknak ellenálló

VEGA
Tálalókocsi szett Aventuro 
Az Aventuro tálalókocsi praktikus komplett készletben. A szett tartalmazza a keretet, görgőket, 
két nagy és két kis polcot és egy evőeszköztartót. Stabil és könnyen tisztítható.   
anyag: matt porszórt alumínium, műanyag polcok famegjelenéssel, evőeszközkosár 
polipropilénből  
UV és időjárásálló! Kültéri használatra alkalmas! Szétszerelve szállítjuk.
szín: antracit

Elérhető mint SZETT

372-373_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   373 16.02.22   16:35



374 Mobil +36 70 886 5856

Asztal  
Avola

darabonként

12650

 könnyen tisztítható

 UV-álló

 időjárási viszonyoknak ellenálló

lounge asztal
80x50x40 cm (HxSZxMA)
10.5 kg súly
30046700
db/csom. 1
126,50 €

asztal
80x80x75 cm (HxSZxMA) 140x80x75 cm (HxSZxMA)
17 kg súly 27.5 kg súly
30046699 30046698
db/csom. 1 db/csom. 1
218,90 € 339,90 €

VEGA
Asztal Avola 
Asztal ferdén felállított lábakkal északi dizájnban. A tömörfa váz speciális bevonattal rendelkezik 
- ez az asztal optimális védelme az egész évben történő kültéri használtkor! Nagyon robosztus 
és időjárásálló asztallap (asztallap vastagsága: 13 mm), kiváló minőségű és ellenálló alumínium 
és szálas cementből. Állítható műanyag padlóvédőkkel. Alkalmas beltéri és kültéri használatra. 
Nagyon egyszerű és gyors összeszerelés. Tökéletesen kombinálható sok más VEGA bútorral.
váz: FSC® tanúsított tömör eukaliptusz fa  
asztallap: alumíniumszálas cement 
szín: barna

Szék Esperia o. 345
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Kisasztal tálcával 
Sorento

darabért csak

13090

Kisasztal 
Amalfia

darabért csak

9899

55x52x52 cm (HxSZxMA)
6.5 kg súly
30108430
db/csom. 1
130,90 €

47x30x54 cm (HxSZxMA)
3 kg súly
30108426
db/csom. 1
98,99 €

levehető tálca

 összecsukható

 sokoldalúan használható

VEGA
Kisasztal tálcával Sorento 
A Sorento tálcás kisasztal időjárásálló, FSC tanúsítvánnyal rendelkező teakfából készült. Minden 
lounge bútor és nyugágy tökéletes társa. A levehető tálca kis asztalként szolgál, az oldalsó 
két fogantyúnak köszönhetően praktikus tálcaként is használható. A PVC textil borítású váz 
helytakarékosan összecsukható. Tálca méretei: 49,5x55x6 cm (SZxMÉxMA). Összecsukott 
asztalka méretei: 12x46x65 cm (SZxMÉxMA).
anyag: FSC minősített teakfa, PVC textil burkolat
szín: natúr

VEGA
Kisasztal Amalfia 
Az Amalfia kisasztal egy praktikus kiegészítő asztal, amely praktikus tárhelyet kínál italok és 
egyéb dolgok lerakásához. Porszórt alumínium és FSC tanúsítvánnyal rendelkező teakfából 
készült. Megjelenésével az Amalfia bútor sorozat tökéletes kiegészítője. Ez a 47x30 cm-es, 
C-alakú kisasztal kis helyen is elfér. Kompakt méretének köszönhetően ez az asztal ideálisan 
használható az erkélyen is.
váz: porszórt alumínium  
asztallap: FSC minősített teakfa
szín: világosszürke

Egyéb modellek
www.gasztro-palazzo.hu

Keresés kulcsszó alapján

Szuper

PRAKTIKUS
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Bárszék  
Metropolitan
darabért csak

13090

VEGA
Bárszék Metropolitan 
A székek minőségi fonatból készülnek, időtállók és ellenállnak az UV sugárzásnak. A váz 
robusztus alumíniumból készült, az alumínium lábvédők védik a fonatot.
váz: alumínium váz, polietilén fonat

VEGA
Ülőpárna Metropolitan
Az ülőpárna huzata a cipzárnak köszönhetően könnyen levehető és leválasztható a 
molitánról. A huzat vízálló. UV-álló!
huzat: 100 % poliészter, mosás 30º-on  
töltet:  poliéter hab 

bárszék
45x51x110 cm (SZxMÉxMA), 81 cm ülésmagasság, 5 kg súly

sötét szürkésbarna fekete
10094039 10099098
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 261,80 € csomag 261,80 €
130,90 € 130,90 €

ülőpárna
42x43x3.5 cm (SZxHxMA)

ekrü csokoládé bordó antracit petróleum
10089294 10089296 10089291 10089290 10080348
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 28,58 € csomag 28,58 € csomag 28,58 € csomag 28,58 € csomag 28,58 €
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €

levehető huzat

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Ülőpárna  
Metropolitan
darabért csak

1429

Bárasztal Metropolitan o. 378
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Szék  
Metropolitan
darabonként

8799

VEGA
Szék Metropolitan 
A teljes sorozat minőségi fonatból készült, különösen tartós és ellenáll az UV sugárzásnak. A 
keretek erős alumíniumból készültek, az alumínium lábak védik a fonatot.
váz: alumínium váz, minőséges polietilén fonat

karfás szék
55x63x93.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 65 cm karfa magasság, 4.5 kg súly

 
sötét szürkésbarna

  
fekete

10094036 10094662
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 219,98 € csomag 219,98 €
109,99 € 109,99 €

karfa nélküli szék
48x56x90.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 4 kg súly

 
sötét szürkésbarna

 
fekete

30002387 30002378
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 175,98 € csomag 175,98 €
87,99 € 87,99 €

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Asztal Metropolitan o. 378
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Asztalkeret 
Metropolitan
darabonként

16390

VEGA
Asztal Metropolitan 
Minden asztal kiváló minőségű fonatból készül, különösen tartós és UV ellenálló. A keret stabil 
alumíniumból készül, a fonatot védik az alumínium lábak. Az asztallapok biztonsági üvegből 
vagy nagynyomású lamináltból készültek. Szükséges őket külön rendelni. Bárszék asztalkeret 
rozsdamentes acél megjelenésű alumíniumból készült lábtámasz védővel.
váz: alumínium váz, polietilén fonat

kompakt asztallap  
bárasztal

kompakt asztallap  
négyzetes asztal

kompakt asztallap  
szögletes asztal

szürke szürke szürke

69.5x61x0.5 cm (HxSZxMA) 79.5x71x0.5 cm (HxSZxMA) 121x79.5x0.5 cm (HxSZxMA)
3.5 kg súly 4.8 kg súly 8 kg súly
10089533 10089532 10089531
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 119,90 € 174,90 €

négyzetes asztalkeret
80x80x75 cm (HxSZxMA), 8.5 kg súly

sötét szürkésbarna fekete
10099452 10099453
db/csom. 1 db/csom. 1
163,90 € 163,90 €

bárasztal asztalkeret
70x70x110 cm (HxSZxMA), 11 kg súly

sötét szürkésbarna fekete
10099447 10099448
db/csom. 1 db/csom. 1
196,90 € 196,90 €

szögletes asztalkeret
130x80x75 cm (HxSZxMA), 11 kg súly

sötét szürkésbarna fekete
10099457 10099458
db/csom. 1 db/csom. 1
185,90 € 185,90 €

üveg asztallap  
bárasztal

üveg asztallap  
négyzetes asztal

üveg asztallap  
szögletes asztal

fekete fekete fekete

69.5x61x0.5 cm (HxSZxMA) 79.5x71x0.5 cm (HxSZxMA) 121x79.5x0.5 cm (HxSZxMA)
5.5 kg súly 7.5 kg súly 12.5 kg súly
10094442 10094436 10094438
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
65,99 € 82,49 € 109,99 €

UV álló

lábtámasz védővel

időjárási viszonyoknak 
ellenálló

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

ellenáll a cigaretta égési sérüléseinek

hőálló

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

sötét szürkésbarna

üveg asztallap

fekete

kompakt asztallap

Bárszék Metropolitan o. 376
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Nyugágy 
Metropolitan
darabért csak

361,

90

VEGA
Nyugágy Metropolitan 
A nyugágyak kiváló minőségű fonatból készülnek, különösen tartósak és UV ellenálók. A váz 
stabil alumíniumból készült, alumínium lábvédők védik a fonatot. A nyugágyak egymásra 
rakásolhatóak és könnyen felszerelhető kerekekkel egyszerűen áthelyezhetők. A hátrész 4 
különböző helyzetbe állítható. Alkalmas kültéri használatra.
váz: alumínium váz, kiváló minőségű polietilén fonat

VEGA
Nyugágy párnák Melrose/Metropolitan
A párnák alján speciális PVC csúszásgátló bevonat található.  
Vízálló és UV-álló!
huzat: 100% poliészter, mosás 30°-on  
töltet: poliuretán hab

nyugágy
202x83.5x34 cm (HxSZxMA), 15 kg súly

sötét szürkésbarna fekete
10094109 10094351
db/csom. 1 db/csom. 1
361,90 € 361,90 €

nyugágy párna
196x60x5 cm (SZxHxMA)

antracit ekrü szeder
10082767 10082769 10082768
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 76,99 € 76,99 €

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Nyugágy párna 
Melrose/Metropolitan

darabért csak

7699

KÉNYELMES
pihenés

 időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

rakásolható
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Nyugágy  
Salmara

darabért csak

57090

194x61x32 cm (HxSZxMA)
18 kg súly
antracit ülőrész, dohány váz
30045433
db/csom. 1
570,90 €

 nagy, gumírozott kerék Rope fonat

VEGA
Nyugágy Salmara 
Kiváló minőségű, nagyon kényelmes, gyorsan száradó nyugágy egész évi kültéri használathoz, spa vagy wellnessben. A stabil 
rozsdamentes acél mechanizmussal ellátott háttámla 5 kényelmes helyzetbe állítható. A nagy, gumírozott kerekekkel gyorsan 
áthelyezhető. Rozsdamentes acél kerék kemény gumi bevonattal - védi a padlót és nem okoz zajt.
váz:  FSC® tanúsított eukaliptuszfa, speciálisan festve  
fonat: Rope (98 % polipropilén + 2 % poliészter fonal)
szín: antracit ülőrész, dohány váz

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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Nyugágy 
Atlantico

darabért csak

30690

VEGA
Nyugágy Atlantico 
Tökéletes kültéri használatra, gyógyfürdőbe: napozóágyak UV-álló polipropilén üvegszálból készült kerettel. Kerekekkel 
és teljesen festett huzattal, lélegző szintetikus anyagból. A háttámla 4 kényelmes helyzetbe állítható. UV-álló üvegszálas 
polipropilénből készült kartámaszok is felszerelhetők a csomagban mellékelt csavarokkal. A kisasztal csúszásmentes 
talpakkal és UV-álló polipropilén üvegszálból készült asztallappal rendelkezik. A kisasztal alsó polca a klipsz rendszer 
segítségével eltávolítható: az asztal könnyen tisztítható, a polc tálcaként is használható. Kerekekkel! Rakásolható! 
Összecsukható! Kombinálható! Állítható háttámla!
váz: üvegszálas polipropilén 
huzat: műszálak

nyugágy
204x70x35 cm (HxSZxMA), 16 kg súly

antracit ülőrész, antracit váz
30045449
db/csom. 1
306,90 €

nyugágy
204x70x35 cm (HxSZxMA), 16 kg súly

szürkésbarna ülőrész, fehér váz
30045450
db/csom. 1
306,90 €

nyugágy
204x70x35 cm (HxSZxMA), 16 kg súly

szürkésbarna
30045451
db/csom. 1
306,90 €

karfa 2 db-csomag
49x20x5 cm (SZxMÉxMA), 1.2 kg súly

szürkésbarna fehér antracit
30045453 30045457 30045456
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 21,98 € csomag 21,98 € csomag 21,98 €
10,99 € 10,99 € 10,99 €

kisasztal
29x37x39 cm (HxSZxMA), 2.5 kg súly

szürkésbarna fehér antracit
30045455 30045458 30045454
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
54,99 € 54,99 € 54,99 €

állítható háttámla

Egész éves HASZNÁLAT

 karfával vagy anélkül

 rakásolható
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Szék  
Rabea

darabért csak

4399

VEGA
Szék Rabea 
Elegáns, egyszerű, üvegszállal megerősített műanyag székek, modern színekben. A robusztus 
szék legfeljebb 8 darabig rakásolható. Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
anyag: üvegszál erősítésű polipropilén

VEGA
Szék Net
Az egymásra rakható és időjárásálló szék nagyon vonzó és érdekes látványosság: modern 
alakja kiemelkedő kényelmet nyújt. UV-álló, jó minőségű polipropilénből készül, üvegszálas 
megerősítéssel. Ezzel a székkel első osztályú döntést fog hozni. Rakásolható legfeljebb 5 
darabig.
anyag: polipropilén üvegszálas megerősítéssel

szék
45x52x80.5 cm (SZxMÉxMA), 45.5 cm ülésmagasság, 3.1 kg súly

világosszürke antracit
10093886 10093885
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 175,96 € csomag 175,96 €
43,99 € 43,99 €

karfás szék
60.5x58.5x80 cm (SZxMÉxMA), 46.5 cm ülésmagasság, 67.5 cm karfa magasság, 4 kg súly

szürkésbarna marsala antracit
10070513 10070511 10070512
db/csom. 4 db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 373,96 € csomag 373,96 € csomag 373,96 €
93,49 € 93,49 € 93,49 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

különösen robusztus

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

különösen robusztus

Szék  
Net

darabért csak

93,

49

Termékminta 
csomag
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Szék  
Tolia

darabonként

8799

VEGA
Bútor sorozat Tolia 
Kiváló minőségű bútor sorozat bambusz megjelenésű porszórt alumínium vázzal - időjárásálló, 
UV álló, ezért ideális kültéri használatra. Az ülőrész és a háttámla nagy sűrűségű polietilén 
fonatból készül. Asztallap HPL lamináltból. Az asztalok műanyag csúszásgátló védőkkel vannak 
ellátva.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: polietilén  
asztallap: HPL-laminált

karfás szék
58x58x81.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság,  
66 cm karfa magasság, 4.2 kg súly

dohány ülőrész,  
sötétbarna váz

fekete ülőrész,  
világosbarna váz

10080359 30040083
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 186,98 € csomag 186,98 €
93,49 € 93,49 €

karfa nélküli szék
46x55x87.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság,  
3.8 kg súly

dohány ülőrész,  
sötétbarna váz

fekete ülőrész,  
világosbarna váz

10080351 30040080
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 175,98 € csomag 175,98 €
87,99 € 87,99 €

asztal
80x74 cm (ØxMA), 10 kg súly

váz sötétbarna váz világosbarna
30038903 30038904
db/csom. 1 db/csom. 1
163,90 € 163,90 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

Termékminta 
csomag
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Szék  
Rimalia

darabonként

9349

VEGA
Szék Rimalia 
A modern dizájn és a minőség tökéletes kombinációja! A székváz eredeti fa kinézetű, annak ellenére, hogy porszórt alumíniumból 
készült. A szék könnyű, de robusztus és az időjárási viszonyoknak ellenáll. Az ülő és a karfa része műanyagból készül.
A kissé szélesebb ülőrész biztosítja az ergonomikus ülést. Praktikus: a székek rakásolhatóak és ezzel helytakarékos tárolást 
biztosítanak. A műanyag lábvédő csökkenti a zajszintet.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész és háttámla: műanyag

karfás szék
58x56.5x82 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 66 cm 
karfa magasság, 3.5 kg súly

antracit ülőrész,  
barna váz

szürke melírozott ülőrész,  
barna váz

30003038 30003039
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 197,98 € csomag 197,98 €
98,99 € 98,99 €

karfa nélküli szék
46x53x87.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 3 kg súly

antracit ülőrész,  
barna váz

szürke melírozott ülőrész,  
barna váz

30003036 30003037
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 186,98 € csomag 186,98 €
93,49 € 93,49 €

bárszék
36x36x76 cm (SZxMÉxMA), 76 cm ülésmagasság, 2.5 kg súly

antracit ülőrész,  
barna váz

szürke melírozott ülőrész,  
barna váz

30078708 30078707
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 164,98 € csomag 164,98 €
82,49 € 82,49 €

év3
elérhetőség

Termékminta 
csomag

műanyag fonat
antracit

műanyag fonat
szürke melírozott 

Asztalláb Regulo o. 342

 időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

rakásolható
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Szék  
Astoria

darabért csak

9349

VEGA
Szék Astoria 
Robosztus kültéri szék alumínium és fonat vonzó keverékéből. Műanyag talpakkal. Összeszerelve 
szállítjuk. Könnyen tisztítható! Rakásolható! Időjárási viszonyoknak ellenálló!
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: műanyag

szék
46x53x87.5 cm (SZxMÉxMA), 46 cm ülésmagasság, 3 kg súly

szürke/fehér ülőrész piros/fehér ülőrész kék/fehér ülőrész
30068750 30068759 30046949
db/csom. 2 db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 186,98 € csomag 186,98 € csomag 186,98 €
93,49 € 93,49 € 93,49 €

szék oldalnézete

Asztalláb Regulo o. 343

 rakásolható

 időjárási viszonyoknak ellenálló
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Pad  
Expose

darabonként

17490

VEGA
Padpárna Expose 
Az Expose padokhoz kényelmes, tökéletesen passzoló 
párnák tartoznak, optimálisak kültéri használathoz! A belső 
habtöltet gyorsan szárad a Quick-Dry-Foam technológiának 
köszönhetően. A huzat levehető.
huzat: 100 % polipropilén, mosás 30º-on  
Időjárási viszonyoknak ellenálló! Vízálló!

pad háttámlával
180x46x81 cm (SZxMÉxMA)
47.5 cm ülésmagasság
24.5 kg súly
30023915
db/csom. 1
295,90 €

padpárna
30x180x3.5 cm (SZxHxMA)

natúr melírozott
10089407
db/csom. 1
38,49 €

padpárna
30x180x3.5 cm (SZxHxMA)

fekete melírozott
10089408
db/csom. 1
38,49 €

pad
180x30x48 cm (SZxMÉxMA)
47.5 cm ülésmagasság
16.5 kg súly
10075002
db/csom. 1
174,90 €

asztal
180x60x76.5 cm (HxSZxMA)
33 kg súly
10070791
db/csom. 1
295,90 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

tömörfa

Padpárna  
Expose

darabért csak

3849

VEGA
Bútor sorozat Expose 
Ez a kiváló minőségű, modern bútor sorozat minden igényt kielégít. Az összecsukható mechanizmusnak köszönhetően könnyen 
kezelhető, gyorsan és egyszerűen összerakható és szétrakható, a helytakarékos tárolást a rakásolhatóság biztosítja. A stabil, 
galvanizált és antracit porral bevont acélváz ugyanolyan időjárásálló és víztaszító, mint a robusztus, 3.0 cm vastag kőrisfából 
készült asztallap illetve padléc. Kiváló minőségű kivitelezés! Helytakarékos! Alkalmas kültéri használatra! Karcálló védelem!
váz: porszórt acél  
fa részek: impregnált kőrisfa
szín: dió

ELEGÁNS
 & praktikus

386-387_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   386 16.02.22   17:14



387www.gasztro-palazzo.hu

 B
Ú

TO
R

O
K

VEGA 
Termékminta 

csomag

Ülőpárna Bavaria 
Alkalmas a Bavaria székekhez. A párnák cipzárral vannak 
ellátva, melyeknek köszönhetően egyszerűen levehetők. 2 
pánttal jól rögzíthetők.
huzat: 100 % poliészter, mosás 30º-on  
Vízálló és UV-álló! Levehető huzat!

ülőpárna
41x41x4 cm (SZxHxMA)

sötétzöld
10089248
db/csom. 2
csomag 28,58 €
14,29 €

ülőpárna
41x41x4 cm (SZxHxMA)

antracit
10089242
db/csom. 2
csomag 28,58 €
14,29 €

kerek asztal
80x74 cm (ØxMA)
15 kg súly
10089907
db/csom. 1
159,50 €

négyzetes asztal
80x80x74 cm (HxSZxMA)
17 kg súly
10089906
db/csom. 1
152,90 €

szögletes asztal
120x80x74 cm (HxSZxMA)
20 kg súly
10089908
db/csom. 1
185,90 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV-álló

tömörfa

levehető huzat
Ülőpárna  
Bavaria

darabért csak

1429

VEGA
Kerti bútor sorozat Bavaria 
A kőrisfa elemek csavarokkal vannak rögzítve. Ez teszi a bútort robusztussá és ellenállóvá az időjárási hatásokkal szemben. A 
horganyzott és porszórt acélból készült váz műanyagból készült padlóvédőkkel van ellátva.
váz: horganyzott és porszórt acél  
fa részek: impregnált kőrisfa
szín: gesztenye

Szék 
Bavaria

darabonként

82,

49

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

szék
41.5x49x88.5 cm (SZxMÉxMA)
47 cm ülésmagasság
7 kg súly
10089903
db/csom. 2
csomag 164,98 €
82,49 €

386-387_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   387 16.02.22   17:14



388 Mobil +36 70 886 5856

VEGA
Teakfa bútor sorozat Luigi 
Stabil, vastag alumínium csőből. Az ülőrészek és asztallapok tömör teakfából készülnek. A 
székek legfeljebb 6 darabonként rakásolhatóak. A bárszék szétszerelve kerül kiszállításra - 
egyszerűen összerakható!
Könnyű! Időjárási viszonyoknak ellenálló! Könnyen tisztítható! Alumínium cső Ø 2.5 cm 
(székeknél)! Rakásolható székek!

szék
50.5x53x78.5 cm (SZxMÉxMA)
44.5 cm ülésmagasság
62.5 cm karfa magasság
3.6 kg súly
ülőrész barna, váz ezüst
10091110
db/csom. 4
csomag 277,16 €
69,29 €

Egyszerű szerelés, szétszerelve kerül kiszállításra.

60x60x2 cm (HxSZxMA) 70x70x2 cm (HxSZxMA) 80x80x2 cm (HxSZxMA)
4 kg súly 4.7 kg súly 6.3 kg súly
10095061 10095059 10095062
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 98,99 € 119,90 €

60x60x2 cm (HxSZxMA) 70x70x2 cm (HxSZxMA) 80x80x2 cm (HxSZxMA)
3.3 kg súly 4.2 kg súly 6 kg súly
10095063 10095060 10095070
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 104,49 € 119,90 €

bárszék
42x43.5x98.5 cm (SZxMÉxMA)
81 cm ülésmagasság
3.6 kg súly
ülőrész barna, váz ezüst
10091084
db/csom. 2
csomag 160,58 €
80,29 €

bárasztal
60x112 cm (ØxMA)
10.9 kg súly
váz ezüst
10090587
db/csom. 1
98,99 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

tömörfa

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

tömörfa

Teakfa asztallap  
Luigi

darabonként

8799

Teakfa asztallap  
Luigi

darabonként

9899

VEGA
Teakfa asztallap Luigi alumínium keret nélkül
Az időjárásálló asztallapok szilárd, nyers teakfából készülnek alumínium kerettel vagy anélkül. 
Tökéletesen passzolnak az asztallábakkal. A rögzítő anyagok az asztallábak tartozékai.
anyag: tömör teakfa
szín: barna

VEGA
Asztalláb Taipa 
Stabil alumínium és a hozzáadott súly adják az asztallábnak a szükséges stabilitást. Az 
asztallaptartó lehajtató kereszt lehetővé teszi több asztal helytakarékos elrendezését. 
Alkalmas az összes kínálatunkban lévő asztallaphoz. Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
anyag: szálcsiszolt vagy porszórt alumínium. Beállító csavarokkal az egyenetlen padlók 
kiegyenlítésére.
szín: ezüst

VEGA
Teakfa asztallap Luigi alumínium kerettel
Az időjárásálló asztallapok szilárd, nyers teakfából készülnek alumínium kerettel vagy anélkül. 
Tökéletesen passzolnak az asztallábakkal. A rögzítő anyagok az asztallábak tartozékai. 
anyag: tömör teakfa
szín: barna/ezüst

Szék 
Luigi

darabonként

6929

Asztalláb  
Taipa

darabért csak

8799

év3
elérhetőség

66x66x72 cm (SZxHxMA)
asztallap max. mérete  
80 cm (Ø), 70x70 cm (SZxH)
7 kg súly
10095048
db/csom. 1
87,99 €

Egyszerű szerelés, szétszerelve kerül kiszállításra.
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VEGA 
Padpárna Alicante 
Hosszú padpárnák a teakfa Alicante padhoz. A cipzárnak 
köszönhetően a párnahuzat könnyen levehető az 5 cm magas 
hab töltetről. Alkalmas kültéri használatra.
huzat: 100 % poliészter, mosás 30º-on 
töltet: poliéter hab

összecsukható szék
47x60x87.5 cm (SZxMÉxMA)
45 cm ülésmagasság
5.2 kg súly
10093823
db/csom. 2
csomag 138,58 €
69,29 €

asztal
80x80x75 cm (HxSZxMA)
20 kg súly
10094106
db/csom. 1
185,90 €

Egyszerű szerelés, szétszerelve kerül kiszállításra.

pad
148x66x93 cm (SZxMÉxMA)
45 cm ülésmagasság
23.9 kg súly
10094107
db/csom. 1
328,90 €

Egyszerű szerelés, szétszerelve kerül kiszállításra.

antracit
30046125
db/csom. 1
32,99 €

padpárna
50x138x5 cm (SZxHxMA)

ekrü
10089238
db/csom. 1
32,99 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

Padpárna  
Alicante

darabért csak

3299

VEGA
Teakfa bútor sorozat Alicante 
Kiváló minőségű teakfa székek és asztalok kedvező áron. A teakfa különösen időjárásállónak tekinthető, de ezüstös, fényes 
patinát képez egy bizonyos idő eltelte után. Ez teljesen természetes és nem jelent hibát. Ha szeretné, hogy a teakfa bútor eredeti 
színét tartósan megőrizze, a legjobb, ha évente egyszer a Teak ápolási készlettel kezeli.
Időjárási viszonyoknak ellenálló! A székek és az asztalok összecsukhatók!
szín: natúr

Szék 
Alicante

darabonként

6929

388-389_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   389 16.02.22   17:17



390 Mobil +36 70 886 5856

VEGA
Bútor sorozat Malvena
Az ilyen típusú rakásolható és időjárásálló bútorokat valószínűleg polírozott alumínium 
változatban ismeri. Egy új alternatíva ez a klasszikus és minőségi bútor sorozat antracit színben. 
A székek váza porszórt alumíniumból készültek, antracit színben, 2.5 cm átmérővel és 2 mm 
anyagvastagsággal. A bútorok stabilak, könnyen karbantarthatók, ellenállnak az időjárási 
hatásoknak és karcolásoknak!
anyag: porszórt alumínium  
Időjárási viszonyoknak ellenálló! Rakásolható székek! Könnyen tisztítható! 
3 év pótlási garanciával!

karfás szék
52x59x72 cm (SZxMÉxMA), 43.5 cm ülésmagasság,  
58.5 cm karfa magasság, 3 kg súly

olívazöld antracit
10008465 10008116
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 219,96 € csomag 219,96 €
54,99 € 54,99 €

szögletes asztal
70x70x72 cm (HxSZxMA), 7.4 kg súly

olívazöld antracit
10008469 10008118
db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 109,99 €

kerek asztal
60x72 cm (ØxMA), 6.2 kg súly

olívazöld antracit
10008467 10008117
db/csom. 1 db/csom. 1
104,49 € 104,49 €

UV álló

időjárási viszonyoknak 
ellenálló

Termékminta 
csomag

év3
elérhetőség

Karfás szék  
Malvena

darabonként

5499

KELLEMES 
kültér
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Szék  
Danilo

darabért csak

5499

VEGA
Szék Danilo 
Ez a kényelmes kartámaszokkal ellátott szék szinte klasszikus. A váz különböző színű, porszórt 
alumíniumból készült, átmérője 2,5 cm, anyagvastagsága 2 mm. A kiváló minőségű műanyag 
fonat, amely tökéletesen összehangolt színben van a vázzal, jelentősen növeli a szék hosszú 
élettartamát és stabilitását. A székek könnyen tisztíthatók és 6 darabig rakásolhatók.
váz: porszórt alumínium  
ülőrész: műanyag fonat

VEGA
Alumínium szék Columbia 
Menő és kényelmes polírozott alumínium székek. A tartósságot a belsejében található erős drót 
biztosítja. Az alumínium szerkezet vastagsága Ø 2,5 cm.
váz: csiszolt alumínium  
ülőrész: műanyag fonat

szék
52x59.5x71 cm (SZxMÉxMA), 43.5 cm ülésmagasság, 60 cm karfa magasság, 3.4 kg súly

olívazöld antracit
10008471 10008119
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 219,96 € csomag 219,96 €
54,99 € 54,99 €

szék
52x59.5x71 cm (SZxMÉxMA), 43 cm ülésmagasság, 60 cm karfa magasság, 3.5 kg súly

ülőrész mézsárga, váz ezüst ülőrész szürke, váz ezüst
10091426 10092323
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 197,96 € csomag 197,96 €
49,49 € 49,49 €

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

Szék  
Columbia

darabért csak

49,

49

 időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

rakásolható

 időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

rakásolható
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karfás szék
ezüst

53x57x73 cm (SZxMÉxMA)
43.5 cm ülésmagasság
60 cm karfa magasság
2.9 kg súly
10092672
db/csom. 4
csomag 197,96 €
49,49 €

karfa nélküli szék
ezüst

50x55x78.5 cm (SZxMÉxMA)
43.5 cm ülésmagasság
3.2 kg súly
10091429
db/csom. 4
csomag 175,96 €
43,99 €

kerek asztal
ezüst

60x70 cm (ØxMA)
6.9 kg súly
10091208
db/csom. 1
65,99 €

bárasztal
ezüst

60x110 cm (ØxMA)
7.6 kg súly
10091398
db/csom. 1
76,99 €

szögletes asztal
ezüst

70x70 cm (SZxMA) 80x80x70 cm (HxSZxMA)
10.7 kg súly 12.1 kg súly
10091207 10091210
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 93,49 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

VEGA
Alumínium bútor sorozat Limona 
Cool, kényelmes és kedvező áron kapható polírozott alumínium székek és asztalok! Könnyű, masszív anyag illik minden 
eseményhez, alkalmas beltéri és kültéri használatra. A konstrukció Ø 2.5 cm, anyagvastagsága 2 mm. A hozzá illő 
Lineares párnákat megtalálja az online webáruházunkban!
anyag: eloxált alumínium

Alumínium szék 
Limona

darabonként

4399

A pohártól a teljes  
felszerelésig:

+36 70 886 5856

Hívjon minket:
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Szék  
Chapter

darabért csak

8249

VEGA
Ülőpárna Chapter 
Ez a víztaszító székpárna tökéletesen illik a Chapter 
székekhez. Ideális kültéri használathoz. A tartós huzat 
speciális csúszásgátló bevonattal rendelkezik a párna alján, 
amely biztosítja, hogy a párna mindig a helyén marad.  
Vízálló! Fényálló!
huzat: 100 % poliészter  
töltet: poliéter hab

ülőpárna
36.5x41x2.5 cm (SZxHxMA)

antracit petróleum
10070669 10080349
db/csom. 4 db/csom. 4
csomag 57,16 € csomag 57,16 €
14,29 € 14,29 €

55x57x86 cm (SZxMÉxMA)
43 cm ülésmagasság
63 cm karfa magasság
3.8 kg súly
10080717
db/csom. 4
csomag 329,96 €
82,49 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

Ülőpárna  
Chapter

darabért csak

1429

VEGA 
Szék Chapter 
Szeretne egy olyan széket teraszára, amely modern és ugyanakkor megfelel a legmagasabb 
funkcionális követelményeknek is? Az időjárásálló Chapter kültéri szék, amely egyszerűségének 
köszönhetően ideális minden modern környezethez, nagyon stabil, matt, porréteggel bevont 
alumíniumból készül, anyagvastagsága 1,2 mm. A szék kényelmes kartámaszával és 
karcolásálló védelmével is lenyűgöző. Rakásolható 5 darab székig a helytakarékos tárolásért.
anyag: porszórt alumínium
szín: antracit

PÁRNA
nagyszerűen kombinálva
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VEGA
Napernyő Siroc 
Kompakt méretben, 2x2 m, a legjobb választás, napernyőtokkal együtt, kis terek befedésére, 
attraktív áron. További előnyei: stabil, porszórt alumíniumváz, 48 mm Ø tartócső 8 karral, 
melyek 13x22 mm méretükkel biztosítják a kellő stabilitást. Könnyű szétnyitás a forgókar 
segítségével. Az erősen vízlepergető poliészter anyag UV-ellenálló (50+) és abszolút színálló. 
Súlya csak 4,5 kg. 4 attraktív színben ez a napernyő egyszerűen és gyorsan árnyékot teremt. 
Erős szél esetében szükséges a napernyőt összecsukni. Konnyű szétnyitás a forgókar 
segítségével! Tokkal együtt! Stabil alumínium karok! UV álló, UV-védelem 50+, fényálló, vízálló!
anyag: 100 % poliészter

bordó
200x200x227 cm (HxSZxMA)
négyzetes
 4.5 kg
10082876
db/csom. 1
159,50 €

krémfehér
200x200x227 cm (HxSZxMA)
négyzetes
 4.5 kg
10082874
db/csom. 1
159,50 €

antracit
200x200x227 cm (HxSZxMA)
négyzetes
 4.5 kg
10082875
db/csom. 1
159,50 €

Napernyő  
Siroc

darabért csak

15950

hajtókarral 
könnyen nyitható

stabil alumínium 
karok

Termékminta 
csomag

UV álló

napernyőtokot beleértve

időjárási viszonyoknak 
ellenálló
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VEGA
Napernyő Cielo 
Elsőosztályú napernyő, elfogadható áron! UV-ellenálló, védőtokkal együtt, porszórt 
alumíniumvázzal. A 48 mm Ø tartócső a 8 karral (SZxH 13x22 mm) biztosítják a kellő stabilitást 
a mindennapi használatkor. Poliészter huzat: 250 g/m2, vízálló és időjárási viszonyoknak ellenáll. 
Többféle attraktív színben kapható. Erős szélben ne nyissa széjjel! Konnyű szétnyitás a forgókar 
segítségével! Napernyőtokkal együtt! Stabil alumínium karok! UV-védelem 50+, fényálló, vízálló!
anyag: 100 % poliészter

barna
300x300x260 cm (HxSZxMA)
négyzetes
 5.5 kg
10089386
db/csom. 1
196,90 €

ekrü
300x300x260 cm (HxSZxMA)
négyzetes
 5.5 kg
10089387
db/csom. 1
196,90 €

szürke
300x300x260 cm (HxSZxMA)
négyzetes
 5.5 kg
10089388
db/csom. 1
196,90 €

piros
300x300x260 cm (HxSZxMA)
négyzetes
 5.5 kg
10089391
db/csom. 1
196,90 €

hajtókarral 
könnyen nyitható

stabil alumínium 
karok

Napernyő  
Cielo

darabért csak

196,

90

Termékminta 
csomag

UV álló

napernyőtokot beleértve

időjárási viszonyoknak 
ellenálló

394-395_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   395 16.02.22   17:28



396 Mobil +36 70 886 5856

egyszerűen állítható 
dőlésszög

stabil alumínium 
karok

VEGA
Napernyő Breva 
Ahol sok a napsütés ott árnyék is szükséges. A porszórt alumínium vázas napernyő első 
osztályú és kiváló minőségű árnyék szolgáltató. A teljes burkolat UV-ellenálló és fényálló. A 
vízálló, dönthető tetőfelület 360 °-kal elforgatható. Az egyszerű szétnyitásához hozzásegít a 
praktikus forgatókar. Erős szélben kérjük tartsa zárva a napernyőt. Állvánnyal és tokkal együtt 
szállítjuk. A rögzítéshez 40x40 cm-től 50x50 cm-es sétánylapokat kell beilleszteni (nem 
részei a csomagolásnak). A napernyőt összeszerelve szállítjuk. Napernyőtokkal együtt szállítjuk. 
Merevítés mérete: SZxMÉ 14x24 mm! Alaposzlop 7x5 cm, 2 mm vastag fallal! UV-védelem 
50+!
váz: porszórt alumínium  
huzat: 100 % poliészter

ekrü
295x295x270 cm (HxSZxMA)
 23.2 kg
10093845
db/csom. 1
394,90 €

szürke
295x295x270 cm (HxSZxMA)
 23.2 kg
10093844
db/csom. 1
394,90 €

öntöttvas forgócsukló 
lábpedállal

napernyőtokot 
beleértve

Napernyő  
Breva

darabért csak

39490

Termékminta 
csomag

 időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

forgatható

állítható dőlésszög
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VEGA
Napernyő Elyo 
3x4 méteres napernyők nagy területű árnyék létrehozásához. Az egyszerű szétnyitáshoz 
és összecsukáshoz hozzásegít a praktikus forgatókar. 360°-ban fordítható és 45°-ban 
összecsukható: magas védelmet nyújt a napfény ellen. Napernyőtalppal és napernyőtokkal 
szállítjuk. A rögzítéshez 40x40 cm-től 50x50 cm-es sétánylapokat kell beilleszteni (nem 
részei a csomagolásnak). A napernyőt összeszerelve szállítjuk, a napernyő állványt szükséges 
összerakni.
váz: porszórt alumínium  
huzat: 100 % poliészter, 250 g/m², UV-védelem: 50+ 

antracit
300x400x275 cm (HxSZxMA)
 29 kg
30026515
db/csom. 1
416,90 €

ekrü
300x400x275 cm (HxSZxMA)
 29 kg
30026516
db/csom. 1
416,90 €

türkizkék
300x400x275 cm (HxSZxMA)
 29 kg
30026517
db/csom. 1
416,90 €

napernyőtokot 
beleértve

egyszerűen állítható 
dőlésszög

stabil alumínium 
karok

öntöttvas forgócsukló 
lábpedállal

Napernyő  
Elyo

darabért csak

41690

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

forgatható

állítható dőlésszög

Termékminta 
csomag

396-397_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   397 16.02.22   17:34



398 Mobil +36 70 886 5856

VEGA
Profi napernyő Esparto 
Professzionális napernyő, extra szilárd alumínium vázzal. Választhat porszórt 
antracit, vagy famintás vázból. A 60 mm átmérőjű rúd és a 8 kar (18x28 mm) 
biztosítják a napernyő kellő stabilitását. UV-ellenálló és vízlepergető 230 g/
m2 poliészter anyaghuzattal. Az integrált rendszert támogatja a napernyő 
vázában elrejtett rugó, így a nyitása és csukása praktikusabb, gyorsabb és 
egyszerűbb. A nyitásánál és csukásánál ügyeljen a közelben lévő emberekre 
és a tárgyakra. 7 m/s erőségű szélnél a napernyőt össze kell csukni. Rendelje 
meg szintén: állvány 60 mm Ø csőre.
váz: porszórt alumínium  
anyag: 100 % poliészter, 230 g/m²

ekrü
350x350x370 cm 
(HxSZxMA)
 21 kg
10093995
db/csom. 1
405,90 €

bordó
350x350x370 cm (HxSZxMA)
 21 kg
10008108
db/csom. 1
405,90 €

VEGA
Napernyőtok Esparto
Alkalmas az Esparto napernyőkhöz. A tok cipzáras, így 
nagyon praktikus. Csővel együtt szállítjuk, hogy könnyen 
lefedje az álló napernyőt.
anyag: 100 % poliészter  
Vízálló! UV-álló! Könnyen felhúzható!
szín: szürke

350x45 cm (HxSZ)
10094227
db/csom. 1
54,99 €

időjárási viszonyoknak ellenálló

UV álló

Napernyőtok  
darabért csak

5499

Profi napernyő 
Esparto

darabért csak

40590

szürke
350x350x370 cm (HxSZxMA)
21 kg
10008107
db/csom. 1
405,90 €

ekrü
350x350x370 cm (HxSZxMA)
 21 kg
10008105
db/csom. 1
405,90 €

konstrukció: antracit

szürke
350x350x370 cm 
(HxSZxMA)
 21 kg
10093998
db/csom. 1
405,90 €

konstrukció: fa kinézet

 egyszerű nyitás és csukás  megerősített karokkal 2 alapszín kapható
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VEGA
Dupla napernyő Levanto 
Dupla napernyő kétszer 3x3 méteres távolsággal. A napernyő kinyitását és 
becsukását a forgókarnak köszönhetően könnyedén elvégezhetjük. 360°-ban 
fordítható és 45°-ban összecsukható: magas védelmet nyújt a napfény ellen. 
Napernyőtalppal és napernyőtokkal szállítjuk. A rögzítéshez 40x40 cm-től 
50x50 cm-es sétánylapokat kell beilleszteni (nem részei a csomagolásnak). 
Forgatható és helytakarékos. UV-védelem: 50+. Fényálló! UV álló! Vízálló!
váz: porszórt alumínium  
anyag: 100 % poliészter, 250 g/m²

ekrü
300x300x270 cm (HxSZxMA)
 45 kg
30026513
db/csom. 1
592,90 €

Dupla napernyő 
Levanto

darabért csak

59290

 időjárási viszonyoknak ellenálló

 UV álló

 forgatható

állítható dőlésszög

napernyőtok tartozék

antracit
300x300x270 cm (HxSZxMA)
 45 kg
30026512
db/csom. 1
592,90 €

türkizkék
300x300x270 cm (HxSZxMA)
 45 kg
30026514
db/csom. 1
592,90 €

egyszerű nyitás és csukás 

a forgókar segítségével
stabil alumínium karok
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VEGA
Napernyőállvány Detroit 
Fém állvány napernyőkhöz max. 60 mm rúdátmérővel. 50x50 
cm és nagyobb (nem tartozék) csempével rögzíthető.
Időjárási viszonyoknak ellenálló! Stabil! Galvanizált acél!

101x101x55.5 cm (HxSZxMA)
 6 kg
10070533
db/csom. 1
60,49 €

kerek állvány
55x9 cm (ØxMA)
 40 kg
10094706
db/csom. 1
71,49 €

VEGA
Napernyőállvány Fargo
Robusztus és időjárásálló polimer betonból készül. A napernyőtartók fogantyúkkal 
vannak felszerelve, a négyzetes kerekekkel is. Napernyőkhöz tartozó adapterrel Ø 58 
mm-ig terjedő rúdig. Alkalmas Ø 3 m és 3x3 m-es napernyőkhöz.
Időjárási viszonyoknak ellenálló! Fogantyúval! Kerekekkel!

VEGA
Gránit napernyőállvány
Állvány gránit aljjal. A két kerekes kihúzható fogantyúnak köszönhetően az állvánnyal könnyen 
tud manipulálni. Adapterrel Ø 58 mm-es ernyő rúdhoz. Alkalmas Ø 3 m és 3x3 m-es 
napernyőkhöz.
Időjárási viszonyoknak ellenálló! Fogantyúval és kerekekkel!

52x6 cm (SZxMA)
 40 kg
10093497
db/csom. 1
76,99 €

VEGA
Csatlakoztató rúd
Horganyzott acélból készült. A napernyő rögzítéséhez szolgál 
a rúd felső része (51 cm), amely az alsó betonozott részhez 
kötődik (40 cm). A rúd 32 cm-t kiáll a talajból, használható 
napernyőkhöz Ø 60 mm-ig. Ha nincs szükség a napernyőre, a 
felső részt eltávolítják, és a lyuk lezárható. A beton résznek 
ehhez legalább 50x50x50 cm-nek kell lennie, hogy garantálja 
a napernyő biztonságos rögzítését.
Időjárási viszonyoknak ellenálló! Lezáró fedő tartozék! 
Rozsdamentes!

VEGA
Drótkötél és kiegészítők
4  mm-es durva kötél 2 mm-es PVC burkolattal és hurkokkal 
a végén. A horganyzott rögzítő lehetővé teszi a több kötél 
összekapcsolását. Adja meg a saját kódját a réz kombinációs 
záron.

drótkötél
300x0.6 cm 
(SZxØ)

600x0.6 cm 
(SZxØ)

900x0.6 cm 
(SZxØ)

10090416 10090417 10090418
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 16,49 € 21,99 €

gyorskioldó/ 
csatlakozó
2.5x4.8x0.5 cm (SZxMAxØ)
10090419
db/csom. 1
2,74 €

 kombinációs zár 

3.1x1.5x6.5 cm (SZxMÉxMA)
10090420
db/csom. 1
10,99 €

négyzetes állvány
55x55x8 cm (HxSZxMA)
 50 kg
10097703
db/csom. 1
76,99 €

VEGA
Napernyőállvány Gardo 
Téglalap alakú gránit napernyőtartó teraszokon és kis helyigényű területeken használható. 
Praktikus fogantyújának és 4 műanyag lábának köszönhetően könnyen szállítható. Adapterrel Ø 
38 mm-es ernyő rúdhoz. Alkalmas 2x2 m vagy 1.5x3 m-es napernyőkhöz.

51x28x8 cm (HxSZxMA)
 20 kg
30110751
db/csom. 1
54,99 €

VEGA
Napernyőállvány Alcaria
Elegáns napernyőtartó praktikus fogantyúval és két műanyag 
görgővel a könnyebb szállítás érdekében. Adapterrel Ø 
48 mm-es ernyő rúdig. Alkalmas Ø 3 m és 3x3 m-es 
napernyőkhöz.

50x50x5 cm (HxSZxMA)
 20 kg
30110752
db/csom. 1
65,99 €

Gránit állvány  
 darabért csak

7699

Napernyőállvány  
Detroit

darabért csak

6049

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

 kerekekkel

időjárási 
viszonyoknak 
ellenálló

6x72 cm (ØxMA)
 3 kg
10094347
db/csom. 1
65,99 €
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Hamutartó  
Kopa

darabért csak

38390

VEGA
Hamutartó Apollo 
Szitával és hulladéktárolóval 
lakkozott acéllemezből. A 
csomagolás tartalmazza a homokot 
is (1kg)! A hulladéktároló tartály 
térfogata 40 l. A kompakt
tervezés garantálja a stabilitást.
anyag: lakkozott acél 
Alkalmas védett kültéri használatra!
szín: fekete

31x80 cm (ØxMA)
 7.5 kg
10053032
db/csom. 1
93,49 €

VEGA
Hamutartó Platinium 
Acélból készült hulladéktárolóval, levehető hamutartóval. 
Hulladéktároló térfogata 14 l.
anyag: acél  
Alkalmas védett kültéri használatra!
szín: ezüst

24x58.5 cm (ØxMA)
 1.6 kg
10059586
db/csom. 1
36,29 €

VEGA
Hamutartó Toledo
Különösen robusztus és tartós. Így ideális a mindennapi 
gasztronómiában való használathoz.  
Mosogatógépben mosható!
anyag: melamin  

fehér fekete
14.5x6 cm (ØxMA) 14.5x6 cm (ØxMA)
30043022 30043021
db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 35,58 € csomag 35,58 €
5,93 € 5,93 €

VEGA
Hamutartó Glasgow 
Robusztus hamutartó alkalmas kültéri használatra.
anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/8  
Időjárási viszonyoknak ellenálló!
szín: ezüst

11x6 cm (ØxMA)
10070359
db/csom. 1
6,59 €

VEGA
Fali hamutartó Basic 
Porszórt acélból, esővédő tetővel. A szürke oldalfalak 
alumíniumból készülnek. Egyszerű és gyors ürítés háromszög 
kulccsal. Biztonsági 4 pontos rögzítés. Kapacitás: 2 l. Kulccsal 
együtt kézbesítjük, rögzítő anyag nélkül.  
Időjárási viszonyoknak ellenálló!
anyag: porszórt acél
szín: szürke/fekete

23x28.2x6 cm  
(SZxMAxMÉ)
17.9 kg
10053092
db/csom. 1
104,49 €

VEGA
Hamutartó Dorsale 
Egyszerű, nem feltűnő hamutartó horganyzott, porszórt 
acélból. A tetején lévő betét kiüríthető. Kültéri használatra 
alkalmas, zárható felső résszel és vandalizmus biztos 
rögzítéssel. Kapacitás kb. 2.5 l, antracit és réz színben 
kapható, rögzítő anyaggal és kulccsal együtt.
anyag: horganyzott acél  
Időjárási viszonyoknak ellenálló!

álló hamutartó
antracit réz
17.5x106x12 cm (SZxMAxMÉ) 17.5x106x12 cm (SZxMAxMÉ)
5 kg 5 kg
30054351 30054350
db/csom. 1 db/csom. 1
169,40 € 163,90 €

fali hamutartó
antracit réz
17.5x34x12 cm (SZxMAxMÉ) 17.5x34x12 cm (SZxMAxMÉ)
3 kg 3 kg
30054352 30054353
db/csom. 1 db/csom. 1
102,29 € 98,99 €

álló hamutartó
25x96x10 cm  
(SZxMAxMÉ)
5.1 kg
10022252
db/csom. 1
185,90 €

fali hamutartó
12x55x5 cm  
(SZxMAxMÉ)
1.71 kg
10022251
db/csom. 1
98,99 €

VEGA
Hamutartó Arkea 
Robusztus, könnyen használható, akár álló, akár falra szerelhető hamutartó, porszórt 
acélból, amely finom kialakításának köszönhetően szinte láthatatlanul illeszkedik 
szállodája vagy étterme bejáratába. A füstölgő cigaretta motívuma egyértelművé 
teszi, hogy mi hová tartozik. Kapacitás kb. 1800 cigarettacsik. Az álló hamutartó 
nagyon stabil, 3 pontos padlóba rögzítés lehetséges. Könnyen üríthető, könnyen 
kivehető az oszlopról. Fali hamutartó 2 ponton falra rögzíthető, egyszerű ürítés, 
könnyen levehető a konzolról. Mindkét hamutartó űrtartalma: 3 liter. A rögzítőanyagot 
a szállítás nem tartalmazza! Időjárási viszonyoknak ellenálló!
anyag: porszórt acél
szín: szürke/fekete

VEGA
Hamutartó Kopa 
Horganyzott acél tetővel. A szürke oldalsó falak 
alumíniumból készülnek. Egyszerű és gyors ürítés 
háromszög kulccsal. Kulccsal együtt kézbesítjük, 
rögzítő anyag nélkül. Szeméttároló tartállyal. Biztonsági 4 
pontos rögzítés. Kapacitás: 30 l, hamutartó: 5 l.
anyag: horganyzott acél  
Alumínium oldalfalak. Időjárási viszonyoknak ellenálló!
szín: szürke/fekete

30x96x25 cm  
(SZxMAxMÉ)
 17.9 kg
10053093
db/csom. 1
383,90 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

ütésálló
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VEGA
Állvány Texas 
Összecsukható, műanyag, tömörfa kerettel. Válasszon a kétoldalas táblák vagy a kinyitható 
lábú, egyoldalas táblák közül. 
Alkalmas beltéri és fedett kültéri használatra!

állvány
szürke dió fekete szürke dió fekete
54x85 cm (SZxMA) 54x85 cm (SZxMA) 54x85 cm (SZxMA) 69.5x133 cm (SZxMA) 69.5x133 cm (SZxMA) 69.5x133 cm (SZxMA)
46 cm x 64 cm 
(belső) 

46 cm x 64 cm 
(belső) 

46 cm x 64 cm 
(belső) 

60.5 cm x 91 cm 
(belső) 

60.5 cm x 91 cm 
(belső) 

60.5 cm x 91 cm 
(belső) 

3.2 kg 3.2 kg 3.2 kg 5.3 kg 5.3 kg 5.3 kg
10089498 10089504 30026785 10089497 10089503 30026786
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
119,90 € 119,90 € 119,90 € 174,90 € 174,90 € 174,90 €

egyoldalú állvány
szürke dió fekete
56x133 cm (SZxMA) 56x133 cm (SZxMA) 56x133 cm (SZxMA)
48 cm x 91 cm 
(belső) 

48 cm x 91 cm 
(belső) 

48 cm x 91 cm 
(belső) 

2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg
10089490 10089496 30026784
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 98,99 € 98,99 €

Állvány  
Texas

darabonként

9899

Bútor sorozat Atelio o. 365

 összecsukható

tömör fa keret
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VEGA
Állvány Eco 
Ezek a jó minőségű és alacsony áron kapható, 
összecsukható műanyag állványok ideálisak a 
kültéri és beltéri használatra!  
Mindkét oldalon feliratozhatók. 

barna szürke piros
61x101 cm (SZxMA) 61x101 cm (SZxMA) 61x101 cm (SZxMA)
52 cm x 80 cm (belső) 52 cm x 80 cm (belső) 52 cm x 80 cm (belső) 
3.8 kg 3.8 kg 3.8 kg
30045217 10094482 10079081
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
82,49 € 65,99 € 65,99 €

VEGA
Krétás filctoll  
Sima felületekre tervezett filctoll, mint 
például üveg, sima táblák, tükrök stb. 
Egyszerűen letörölhető egy ruha 
segítségével.  
Három különböző erősségben kapható.

piros fehér piros fehér piros fehér
2 mm 2 mm 6 mm 6 mm 15 mm 15 mm
10079277 10079275 10079022 10079018 10079023 10079019
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
2,41 € 2,41 € 3,07 € 3,07 € 4,83 € 4,83 €

VEGA
Állvány Manao 
Jelezze a járókelőknek az aktuális kínálatát! Erre 
ideális a Manao tábla. Stabil tábla, fogantyúval 
kiegészítve a könnyebb manipuláció érdekében, 
3 mm vastag műanyagból. Stabilitását biztosítja 
a kihajtható láb. Beltéri és védett kültéri 
használathoz ajánlatos. A krétás filctollainkat 
nefelejtse el megrendelni.
Alkalmas beltéri és védett kültéri használatra!
szín: fekete

60x100 cm (SZxMA)
60 cm x 100 cm (belső) 
4.2 kg
10089601
db/csom. 1
109,99 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Állvány  
Eco

darabonként

6599

MEGFELELŐ prezentáció

mindkét oldala feliratozható
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VEGA
Állvány Dali 
Tömörfa. Állítható magassággal, a Renoir táblákra. Súlya 2 kg. 
Szétrakva 57,5 cm és összerakva 6,5 cm vastag.
Beltéri és védett kültéri használatra alkalmas!

dió fekete
60x159 cm (SZxMA) 60x159 cm (SZxMA)
2 kg 2 kg
10089438 30030642
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 87,99 €

VEGA
Tábla Renoir 
Műanyagból, tömörfa kerettel. Falra is akasztható, de dizájnosabb ha a hozzá illő Dali 
állványra helyezi el. Kötőelemekkel együtt szállítjuk.
anyag: fa és műanyag  
Beltéri és védett kültéri használatra alkalmas!

tábla 60x80cm
dió fekete
60x80 cm (SZxMA) 60x80 cm (SZxMA)
50 cm x 70 cm 
(belső) 

50 cm x 70 cm 
(belső) 

1.9 kg 1.9 kg
10089487 30026782
db/csom. 1 db/csom. 1
60,49 € 60,49 €

tábla 70x90 cm
dió fekete
70x90 cm (SZxMA) 70x90 cm (SZxMA)
60 cm x 80 cm 
(belső) 

60 cm x 80 cm 
(belső) 

2.3 kg 2.3 kg
10089488 30026781
db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 76,99 €

tömörfa keret

vízszintesen és függőlegesen 

is használható

felakasztható vagy 
állványba helyezhető

Tábla  
Renoir

darabonként

6049

Állvány  
Dali

darabért csak

87,

99

VEGA
Állvány Manet 
Összecsukható állvány, mindkét oldala feliratozható. Műanyag írható 
tábla tömörfa kerettel. 
Beltéri és védett kültéri használatra alkalmas!
szín: dió

56x120 cm (SZxMA) 56x170 cm (SZxMA)
48 cm x 112 cm (belső) 48 cm x 162 cm (belső) 
4.9 kg 6.7 kg
30030643 30030651
db/csom. 1 db/csom. 1
163,90 € 185,90 €

tömörfa keret

mindkét oldala feliratozható
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50x100 cm  
(SZxMA)

50x120 cm  
(SZxMA)

50x150 cm  
(SZxMA)

50x170 cm  
(SZxMA)

2.2 kg 2.4 kg 3 kg 4.3 kg
10079169 10079170 10079171 10079172
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
47,29 € 52,79 € 65,99 € 76,99 €

VEGA
Tábla William 
Keret nélküli, fali tábla, 3 mm vastag műanyagból. 
Felakasztható vízszintesen vagy függőlegesen is. 
Kötőelemekkel együtt szállítjuk.  
Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
szín: fekete

tábla 35x120
szürke dió fekete
35x120 cm 
(SZxMA)

35x120 cm 
(SZxMA)

35x120 cm 
(SZxMA)

25 cm x 110 
cm (belső) 

25 cm x 110 
cm (belső) 

25 cm x 110 
cm (belső) 

1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg
30030644 30030648 30030647
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
54,99 € 54,99 € 54,99 €

VEGA
Tábla De Vinci 
Műanyag táblák, tömörfa kerettel. Kötőelemekkel együtt szállítjuk.
Alkalmas beltéri és kültéri használatra.

tábla 35x170
szürke dió fekete
35x170 cm 
(SZxMA)

35x170 cm 
(SZxMA)

35x170 cm 
(SZxMA)

25 cm x 160 
cm (belső) 

25 cm x 160 
cm (belső) 

25 cm x 160 
cm (belső) 

2 kg 2 kg 2 kg
30030645 30030646 30030649
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 76,99 € 76,99 €

tábla 56x120
szürke dió fekete
56x120 cm 
(SZxMA)

56x120 cm 
(SZxMA)

56x120 cm 
(SZxMA)

48 cm x 112 
cm (belső) 

48 cm x 112 
cm (belső) 

48 cm x 112 
cm (belső) 

2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg
10089509 10089513 30030768
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 76,99 € 76,99 €

tábla 56x170
szürke dió fekete
56x170 cm 
(SZxMA)

56x170 cm 
(SZxMA)

56x170 cm 
(SZxMA)

48 cm x 162 
cm (belső) 

48 cm x 162 
cm (belső) 

48 cm x 162 
cm (belső) 

3.4 kg 3.4 kg 3.4 kg
10089510 10089514 30030653
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 98,99 € 98,99 €

tömörfa keret

60x80 cm  
(SZxMA)

100x120 cm  
(SZxMA)

2 kg 4.5 kg
10089367 10089368
db/csom. 1 db/csom. 1
52,79 € 104,49 €

Tábla  
William

darabonként

4729

vízszintesen és függőlegesen is használható

több méretben
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VEGA
Étlap borító Sully
Modern dizájnban. Két formátumban, két kivitelezésben elérhető. "MENU" logózással vagy az 
nélkül. Külön rendelhető dupla betétlapok, fűzővel rögzíthetőek (rendelje meg szintén).
anyag: műbőr  
Rögzítőrendszer: fűző.

étlap borító logózással MENU A5
bordó barna szürke zöld
18x24 cm (SZxMA) 18x24 cm (SZxMA) 18x24 cm (SZxMA) 18x24 cm (SZxMA)
A5 A5 A5 A5
10027731 10027729 10027730 10027728
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 10,99 € 10,99 € 10,99 €

étlap borító logózással MENU A4
bordó barna szürke zöld
25x34 cm (SZxMA) 25x34 cm (SZxMA) 25x34 cm (SZxMA) 25x34 cm (SZxMA)
A4 A4 A4 A4
10027273 10027274 10027276 10027275
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €

étlap borító logózás nélkül A5
bordó barna szürke zöld
18x24 cm (SZxMA) 18x24 cm (SZxMA) 18x24 cm (SZxMA) 18x24 cm (SZxMA)
A5 A5 A5 A5
10027727 10027725 10027726 10027724
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 10,99 € 10,99 € 10,99 €

étlap borító logózás nélkül A4
bordó barna szürke zöld
25x34 cm (SZxMA) 25x34 cm (SZxMA) 25x34 cm (SZxMA) 25x34 cm (SZxMA)
A4 A4 A4 A4
10027817 10027818 10027820 10027819
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 14,29 € 14,29 € 14,29 €

dupla betétlap
A5 A4
200 my 200 my
10094422 10094410
db/csom. 10 db/csom. 10
csomag 16,40 € csomag 28,50 €
1,64 € 2,85 €

VEGA
Étlap borító Vintago
A vintage stílus kedvelője? Akkor ezeket a lenvászon, nyomtatott étlapokat ajánljuk figyelmébe. 
ÚJ: a hozzá illő belső kartonoknak köszönhetően (külön szükséges megrendelni) kétoldalasan 
prezentálhatja kínálatát.
anyag: lenvászon 
Rögzítőrendszer: könyvcsavarok.

étlap borító A5
bézs kék szürke
18.5x25.1 cm 
(SZxMA)

18.5x25.1 cm 
(SZxMA)

18.5x25.1 cm 
(SZxMA)

A5 A5 A5
10006134 30030738 30030737
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

 fém védősarkakkal

belső karton
A5 A4
30040535 30040534
db/csom. 3 db/csom. 3
csomag 15,81 € csomag 16,80 €
5,27 € 5,60 €

étlap borító A4
bézs kék szürke
25x34.7 cm 
(SZxMA)

25x34.7 cm 
(SZxMA)

25x34.7 cm 
(SZxMA)

A4 A4 A4
10006135 30030736 30030735
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 31,89 € 31,89 €

Étlap borító  
Sully

darabonként

1099

Étlap borító  
Vintago

darabonként

2419
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VEGA
Étlap borító Perdue
Különösen tartós anyagból. Folt és vízálló, könnyen tisztítható. Innovatív mágnesrendszerrel: 10 
papírlapot tárol 120 g-os vastagsággal. Könnyen tisztítható!
anyag: washpaper. Rögzítőrendszer: mágnes.
 szín: barna, fekete/ezüst

étlap borító 
logózással 
MENU A5
16.6x24 cm 
(SZxMA)
A5
30045549
db/csom. 1
31,89 €

étlap borító 
logózással 
MENU A4
23x32.5 cm 
(SZxMA)
A4
30045547
db/csom. 1
37,39 €

étlap borító  
logózás nélkül A5
barna fekete/ezüst
16.6x24 cm 
(SZxMA)

16.6x24 cm 
(SZxMA)

A5 A5
30045548 30115005
db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 31,89 €

étlap borító  
logózás nélkül A4
barna fekete/ezüst
23x32.5 cm 
(SZxMA)

23x32.5 cm 
(SZxMA)

A4 A4
30045546 30115008
db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 37,39 €

VEGA
Étlap borító Pipestone
Különösen tartós termék, megújuló nyersanyagokból készült. Folt és 
vízálló. Innovatív mágnesrendszerrel: 10 papírlapot tárol 120 g-os 
vastagsággal.
Külső anyag: bambusz. Belső anyag: washpaper. Rögzítőrendszer: 
mágnes. Könnyen tisztítható! Nedves ruhával törölhető!
 szín: bézs

étlap borító 
logózással 
DELICIOUS 
& TASTY A5
16.6x24 cm 
(SZxMA)
A5
30045537
db/csom. 1
31,89 €

étlap borító 
logózással 
DELICIOUS 
& TASTY A4
23x32.5 cm 
(SZxMA)
A4
30045541
db/csom. 1
37,39 €

étlap borító 
logózás  
nélkül A5
16.6x24 cm 
(SZxMA)
A5
30045539
db/csom. 1
31,89 €

étlap borító  
 logózás  
nélkül  A4
23x32.5 cm 
(SZxMA)
A4
30045540
db/csom. 1
37,39 €

fizetőmappa
23.5x12.9 cm 
(HxSZ)
30045538
db/csom. 1
18,14 €

Washpaper
Egy modern, ökológiai papír, amely egyre inkább keresettebb. Ez 
egy speciális cellulózvegyület, amely biztosítja, hogy a papír ros-
tok a vízben nem oldódnak fel, ellenkezőleg erősítik szerkezetét és 
bőr kinézetet kapnak. A belőlük készült termékek így könnyen 
vízzel moshatók vagy nedves ruhával törölhetők.

Bambusz
Könnyű, tartós, vízálló, ökológiai - gyorsan megújuló és természe-
tes nyersanyag. A bambusz levágásakor a gyökérzet megmarad, 
hogy az új növények folyamatosan nőhessenek. 

Fenntarthatóság
Szabja testre  
az étlapjait!
Nyomtatás vagy 
dombornyomás -  
az étlapjai  
minőséges 
megjelenést kapnak 
és aláhúzzák az 
étterme jellegét.

Megszemélyesítés

www.gasztro-palazzo.hu

Szívesen segítünk:

Étlap borító  
Perdue

darabonként

3189

Étlap borító  
Pipestone

darabonként

3189
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VEGA
Menütartó Colorado
Robusztus és ellenáll a karcolásoknak és a külső hatásoknak. A beépített tartós csipesznek 
köszönhetően könnyen rögzítheti és cserélheti a kínálatát. A műbőr hurok az étlaptartó felakasztására 
szolgál. Robusztus!
anyag: eloxált alumínium, műbőr hurok

menütartó bár formátum
antracit arany réz ezüst
14.5x32 cm 
(SZxMA)

14.5x32 cm 
(SZxMA)

14.5x32 cm 
(SZxMA)

14.5x32 cm 
(SZxMA)

bár formátum bár formátum bár formátum bár formátum
30002321 30047220 30002294 30002295
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
15,72 € 15,72 € 15,72 € 15,72 €

menütartó A5
antracit arany réz ezüst
16.4x24.5 cm 
(SZxMA)

16.4x24.5 cm 
(SZxMA)

16.4x24.5 cm 
(SZxMA)

16.4x24.5 cm 
(SZxMA)

A5 A5 A5 A5
30002296 30047222 30002297 30002283
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
15,72 € 15,72 € 15,72 € 15,72 €

menütartó A4
antracit arany réz ezüst
23x32 cm 
(SZxMA)

23x32 cm 
(SZxMA)

23x32 cm 
(SZxMA)

23x32 cm 
(SZxMA)

A4 A4 A4 A4
30002318 30047221 30002285 30002286
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,66 € 21,66 € 21,66 € 21,66 €

VEGA
Étlap borító és menütartó Lenio
Fa imitációs, laminálttal bevont kartonlapok. Egyedi, stílusos, 
modern. A külön kapható dupla betétlapok (rendelje meg 
szintén) belülről rögzíthetőek fűző segítségével. A csipeszes 
verziónál egyszerűen rögzítheti a papírt.
anyag: laminált karton  
Rögzítőrendszer: fűző!

étlap borító logózás nélkül bár formátum
antracit szürke homok
16.3x33.5 cm  
(SZxMA)

16.3x33.5 cm  
(SZxMA)

16.3x33.5 cm  
(SZxMA)

bár formátum bár formátum bár formátum
10006095 10006094 30002273
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,66 € 21,66 € 21,66 €

étlap borító logózás nélkül A4
antracit szürke homok
23.8x32.6 cm  
(SZxMA)

23.8x32.6 cm  
(SZxMA)

23.8x32.6 cm  
(SZxMA)

A4 A4 A4
10029307 10029310 30002270
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

étlap borító logózással MENU A4
antracit szürke homok
23.8x32.6 cm  
(SZxMA)

23.8x32.6 cm  
(SZxMA)

23.8x32.6 cm  
(SZxMA)

A4 A4 A4
10029308 10029311 30002271
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

menütartó A4
antracit szürke homok
23x32 cm  
(SZxMA)

23x32 cm  
(SZxMA)

23x32 cm  
(SZxMA)

A4 A4 A4
10006098 10006097 30002267
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,66 € 21,66 € 21,66 €

használható álló vagy 
fekvő formátumban

Menütartó  
Colorado

darabonként

15,

72

408-409_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   408 16.02.22   16:36



409www.gasztro-palazzo.hu

 T
Á

B
L

Á
K

 É
S

 É
T

L
A

P
O

K

VEGA
Menütartó állvány Peebles 
Állvány menülapjainkhoz: Lenio, Colorado és Unico.  
10 étlaphoz. Mosogatógépben nem mosható.
anyag: lakkozott tömörfa

tölgy fekete
33.2x15x3 cm (HxSZxMA) 33.2x15x3 cm (HxSZxMA)
30033050 30033049
db/csom. 1 db/csom. 1
20,34 € 20,34 €

VEGA
Állvány Tristan 
Kombinálja a rozsdamentes króm-nikkel acél 14/4 állványt az 
Unico, Colorado vagy Lenio menülapokkal vagy akril táblákkal.
anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 14/4
szín: ezüst

6x8x9 cm (HxSZxMA) 8.2x8x14 cm (HxSZxMA)
10049624 10051120
db/csom. 2 db/csom. 2
csomag 21,98 € csomag 30,78 €
10,99 € 15,39 €

VEGA
Menütartó Unico 
Gondosan legyártott menülapok 3 színben elérhetőek. A papírt a rozsdamentes csipesszel rögzítheti, 
mely a termék része. Nem alkalmas mosogatógépbe. Ha a menülapokat felszeretné állítani, 
rendeljen hozzá Tristan állványt.
anyag: furnérozott fa, csipesz: rozsdamentes krómozott acél 18/0

menütartó  bár formátum
tölgy dió vintage fehér
14.5x37.2 cm  
(SZxMA)

14.5x37.2 cm  
(SZxMA)

14.5x37.2 cm  
(SZxMA)

bár formátum bár formátum bár formátum
10051115 10051119 30023953
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
19,79 € 19,79 € 19,79 €

menütartó  A5
tölgy dió vintage fehér
17x28.5 cm  
(SZxMA)

17x28.5 cm  
(SZxMA)

17x28.5 cm  
(SZxMA)

A5 A5 A5
10051114 10051117 30023957
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 18,69 € 18,69 €

menütartó  A4
tölgy dió vintage fehér
23x37.2 cm  
(SZxMA)

23x37.2 cm  
(SZxMA)

23x37.2 cm  
(SZxMA)

A4 A4 A4
10051113 10051116 30023956
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
26,39 € 26,39 € 26,39 €

VEGA
Számlatartó Unico
Stabil csipesszel, számlák, bankkártyák vagy papírpénz rögzítésére. 
Mosogatógépbe nem alkalmas.
anyag:  furnérozott tömörfa

tölgy
14x24 cm  
(SZxMA)
30024264
db/csom. 1
11,87 €

vintage fehér
14x24 cm  
(SZxMA)
30024263
db/csom. 1
11,87 €

dió
14x24 cm  
(SZxMA)
30024265
db/csom. 1
11,87 €

Számlatartó  
Unico

darabért csak

11,

87

Menütartó állvány  
Peebles

darabért csak

2034

Menütartó   
Unico

darabonként

1869

Állvány  
Tristan

darabonként

1099
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étlap borító A5
tölgy dió vintage fehér
26x25.6 cm (SZxMA) 26x25.6 cm (SZxMA) 26x25.6 cm (SZxMA)
A5 A5 A5
30045390 30045391 30045389
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,44 € 21,44 € 21,44 €

VEGA
Étlap Parthia 
Praktikus fogantyúval a kényelmes kezelés 
érdekében. Ha fel szeretné állítani az 
étlapot, egyszerűen kombinálja a Peebles 
menülap tartóval. Ügyeljen arra, hogy 
egyidejűleg rendelje meg a betétlapokat is. 
Mosogatógépben nem mosható.
anyag: furnérozott fa. Nedves ruhával 
törölhető! Kizárólag nálunk kapható!

étlap borító bár formátum
tölgy dió vintage fehér
22.2x33.7 cm (SZxMA) 22.2x33.7 cm (SZxMA) 22.2x33.7 cm (SZxMA)
bár formátum bár formátum bár formátum
30045386 30045387 30045388
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 € 24,19 €

étlap borító A4
tölgy dió vintage fehér
34x35.1 cm (SZxMA) 34x35.1 cm (SZxMA) 34x35.1 cm (SZxMA)
A4 A4 A4
30045375 30045374 30045373
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 31,89 € 31,89 €

étlap borító A4 quer
tölgy dió vintage fehér
41.5x26.2 cm (SZxMA) 41.5x26.2 cm (SZxMA) 41.5x26.2 cm (SZxMA)
A4 A4 A4
30045385 30045383 30045384
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
37,39 € 37,39 € 37,39 €

A4
200 my
10027560
db/csom. 10
csomag 26,30 €
2,63 €

VEGA
Betétlapok
A betétlapok felülről nyílnak, kétoldalasan 
átlátszóak.
anyag: polivinilklorid (PVC)

bár formátum A5 A4
200 my 200 my 200 my
30045382 10094406 10094405
db/csom. 10 db/csom. 10 db/csom. 10
csomag 10,90 € csomag 9,80 € csomag 10,90 €
1,09 € 0,98 € 1,09 €

VEGA
Betétlapok
4 lyukkal a csatoláshoz. A betétlapok felülről nyílnak, 
kétoldalasan átlátszóak.
anyag: polivinilklorid (PVC)

A4 quer
200 my
10094407
db/csom. 10
csomag 12,00 €
1,20 €

VEGA
Dupla betétlapok
Átlátszó betétlapok, könnyen rögzíthetőek az étlap belső 
fűzőjének köszönhetően. Az A3-as formátumból A4-es lesz és 
az A4-esből A5-ös összehajtva. A betétlapok felülről nyílnak.
anyag: polivinilklorid (PVC)

bár formátum A5 A4
200 my 200 my 200 my
10008522 10094422 10094410
db/csom. 10 db/csom. 10 db/csom. 10
csomag 26,30 € csomag 16,40 € csomag 28,50 €
2,63 € 1,64 € 2,85 €

Étlap  
Parthia

darabonként

2144

410-411_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   410 16.02.22   16:43



411www.gasztro-palazzo.hu

 T
Á

B
L

Á
K

 É
S

 É
T

L
A

P
O

K

MODERN
menü bemutatása

VEGA
Menütartó Pacofi
Kiváló minőségű menülapok. Robusztus csipesszel a menü egyszerű beillesztéséhez és 
cseréjéhez. Felakasztható a bőrhuroknak köszönhetően.
anyag: lakkozott furnérlemez. Rögzítőrendszer: csipesz!  
Könnyen tisztítható! Nedves ruhával törölhető!

menütartó  
egyenes sarokkal
fekete fehér
31.2x17.8x0.4 cm  
(HxSZxMA)

31.2x17.8x0.4 cm  
(HxSZxMA)

30047272 30047274
db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 14,29 €

menütartó 
hajlított sarokkal
fekete fehér
28.7x15.1x0.3 cm  
(HxSZxMA)

28.7x15.1x0.3 cm  
(HxSZxMA)

30047277 30047276
db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 10,99 €

VEGA
Állvány Pacquet 
Kiváló minőségű állvány. Robusztus csipesszel a menü egyszerű beillesztéséhez és 
cseréjéhez. Beépített tartólábbal a hátsó oldalán.
anyag: lakkozott furnérlemez  
Könnyen tisztítható! Nedves ruhával törölhető!

fekete fehér
32.4x25.2x0.4 cm  
(HxSZxMA)

32.4x25.2x0.4 cm  
(HxSZxMA)

A4 A4
30051452 30051451
db/csom. 1 db/csom. 1
21,66 € 21,66 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Állvány  
Pacquet

darabért csak

2166

Menütartó   
Pacofi

darabonként

10,

99
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       Minden tűzhelyhez a

MEGFELELŐ SERPENYŐ
VEGA
Felületkezelt öntöttvas serpenyők Induktion
 · anyag: alumínium-öntvény minőségi tapadásmentes felülettel, fogantyú 
rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · minden típusú főzőlapra alkalmas
 · könnyű tisztítás az utasítás alapján
 · hőálló 250 °C-ig

24x5.4 cm (ØxMA) 28x5.4 cm (ØxMA) 32x5.4 cm (ØxMA) 32x8.2 cm (ØxMA)
10021070 10021071 10021072 10021078
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
43,99 € 50,59 € 54,99 € 54,99 €

VEGA
Profi öntöttvas serpenyő
 · anyag: alumínium-öntvény
 · profi serpenyők minőséges öntvényből készültek, mely nem változtatja alakját magas hőfoknál 
 · a titánbevonatnak köszönhetően olaj vagy zsiradék nélkül is lehet sütni 
 · tapadásmentes felület, mely garantálja az egyszerű tisztítást
 · hő indukciós aljjal (8 mm) az optimális és egyenletes melegíttéshez
 · optimális hőtárolás és vezetés az edény testében
 · hőálló 250 °C-ig
 · masszív rozsdamentes acél fogantyú az optimális kezelhetőség érdekében
 · mosogatógépben mosható

tapadásmentes bevonat

alumínium öntvény

minden tűzhely típushoz

serpenyő
24x5 cm (ØxMA) 28x5 cm (ØxMA) 32x5 cm (ØxMA)
10081610 10081611 10081612
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
93,49 € 109,99 € 119,90 €

négyzetes serpenyő
28x28x6.5 cm (HxSZxMA)
10081613
db/csom. 1
119,90 €

magas serpenyő
28x7 cm (ØxMA)
10081617
db/csom. 1
119,90 €

wok serpenyő
30x10 cm (ØxMA)
10081569
db/csom. 1
119,90 €

grill serpenyő
28x28x6.5 cm (HxSZxMA)
30108529
db/csom. 1
104,49 €

tapadásmentes bevonat

minden tűzhely típushoz

alumínium öntvény

Öntöttvas serpenyő  
darabonként

9349

Öntöttvas serpenyő  
darabonként

4399
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VEGA
Többrétegű serpenyők
 · anyag: minőségi 3 rétegű anyag külső résszel a hő elvezetésére, alumínium belsővel, mely 
optimálisan akkumulálja és egyenletesen elossza a hőt, és egy réteg rozsdamentes króm-
nikkel acél 18/10
 · minden tűzhelyre alkalmas
 · a speciális anyag azonnal elnyeli a hőt és optimálisan elossza az egész serpenyő felületén
 · hőt izoláló rozsdamentes fogantyú felakasztásra való nyílással
 · sütőbe 220 °C-ig alkalmas
 · mosogatógépben mosható

24x5 cm (ØxMA) 28x5 cm (ØxMA)
10006532 10006533
db/csom. 1 db/csom. 1
50,59 € 60,49 €

minden tűzhely típushoz

tapadásmentes bevonattal

VEGA
Profi rozsdamentes serpenyők 
 · anyag: matt rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · bármilyen tűzhelyen használhatóak
 · energiatakarékos kapszulás alj vastag alumínium belsővel gyors és egyenletes hőelosztást 
biztosít
 · a praktikus perem könnyű kiöntést biztosít
 · stabil, rozsdamentes, hőizoláló fogantyú
 · a felületi kezelés nélküli serpenyők 300°C-ig, a felületkezeltek 220 °C-ig használhatók
 · mosogatógépben mosható

serpenyő felületi kezelés nélkül
24x5.5 cm (ØxMA) 28x5.7 cm (ØxMA)
10006535 10006536
db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 28,59 €

serpenyő felületi kezeléssel
24x5.5 cm (ØxMA) 28x5.7 cm (ØxMA)
10006538 10006539
db/csom. 1 db/csom. 1
38,49 € 47,29 €

13.5x9 cm (ØxMA) 20x13 cm (ØxMA) 24x13.5 cm (ØxMA)
0.9 l 3.8 l 5.9 l
10029952 10029953 10029954
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,14 € 11,76 € 15,39 €

APS
Kagylótálaló fazék
 · anyag: zománcozott acél, mosogatógépben mosható
 · praktikus 2az1 megoldás: hosszabb ideig melegen tartja a kagylót 
 · fedő: ideális tálként az üres kagylóhéjakra
 · főzésre nem alkalmas

20x19.8 cm (ØxMA) 22x19.8 cm (ØxMA)
2.8 l 3.5 l
30003106 30003107
db/csom. 1 db/csom. 1
32,99 € 38,49 €

VEGA
Kagylófőző fazék fedővel
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10, mosogatógépben mosható
 · alkalmas minden típusú tűzhelyre
 · 2az1 megoldás: hosszabb ideig melegen tartja a kagylót 
 · fedő: ideális tálként az üres kagylóhéjakra

minden tűzhely típushoz

 alumínium mag az 
optimális hővezetéshez

felületi kezeléssel

minden tűzhely típushoz

 alumínium mag az 
optimális hővezetéshez

fedővel
minden tűzhelyhez

fedővel

28x6.5 cm (HxSZ)
10020875
db/csom. 1
3,84 €

PULSIVA
Forgató lapát
 · anyag: nejlon
 · alkalmas a felületileg kezelt serpenyőkhöz,  
mosogatógépben mosható

30x4.7x2 cm (HxSZxMA)
30109583
db/csom. 1
6,59 €

Weis
Szilikon főzőkanál 
 · anyag: szilikonnal borított üvegszál
 · alkalmas a felületileg kezelt serpenyőkhöz
 · 240°C-ig hőálló

30x5x1.5 cm (HxSZxMA)
30109592
db/csom. 1
6,59 €

Weis
Szilikon főzőkanál 
 · anyag: szilikonnal borított üvegszál
 · alkalmas a felületileg kezelt serpenyőkhöz
 · 240°C-ig hőálló

30x5.4x0.9 cm 
(HxSZxMA)

40x6.4x1.1 cm 
(HxSZxMA)

50x7.4x1.3 cm 
(HxSZxMA)

10022445 10022447 10022449
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,26 € 10,99 € 16,16 €

Schneider
Főzőkanál  
 · anyag: üvegszál erősítésű nejlon
 · törés és ütésálló
 · hőálló -40 °C és +220 °C között
 · alkalmas a felületileg kezelt serpenyőkhöz
 · mosogatógépben mosható

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Forgató lapát 
darabért csak

384

Szilikon főzőkanál
darabért csak

659

Főzőkanál 
darabonként

626

Rozsdamentes  
serpenyő 

darabonként

2199
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Újdonság
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Weis
Habverő Big 
 · anyag: rozsdamentes acél 18/10
 · extra hosszú
 · nagy konyhákban való állandó használatra tervezték
 · ergonomikus fogantyú 2.5 cm-es átmérővel
 · fogantyú fűzőlyuk nélkül
 · extra vastag drótok speciális rögzítéssel

Weis
Forgató lapát Big 
 · anyag: rozsdamentes acél 18/10 magasfényű polírozással
 · extra hosszú és stabil
 · nagy konyhákban való állandó használatra tervezték
 · ergonomikus fogantyú 2.5 cm-es átmérővel
 · fogantyú felakasztásra való kampóval

Weis
Nejlon habverő 
 · anyag: nejlon rozsdamentes acél fogantyúval 18/10
 · érzékeny felületek számára
 · ergonomikus fogantyú fűzőlyukkal
 · 200°C-ig hőálló
 · mosogatógépben mosható

VEGA
Habverő
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · professzionális minőség
 · fogantyú vastagsága kb. 2.5 cm
 · mosogatógépben mosható
 · habverő 24 vékony dróttal

VEGA
Habverő
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · professzionális minőség
 · fogantyú vastagsága kb. 2.5 cm
 · mosogatógépben mosható
 · habverő 16 vékony dróttal

Weis
Konyhai szűrő Agile 
 · anyag: rozsdamentes acél
 · szitakeret cserélhető betéttel
 · szembőség 1.25 mm
 · megerősített szűrőkeret 2 kampóval
 · kiváló minőségű fogantyú akasztóhurokkal
 · rendkívül stabil 
 · rendeljen hozzá más szembőségű szitákat is
 · mosogatógépben mosható

Schneider
Fondant tölcsér Eco 
állvánnyal
 · anyag: rozsdamentes acél
 · állvánnyal
 · 3 adagoló fejjel (2, 4 és 6 mm)

Weis
Habverő Pro 
 · anyag: rozsdamentes acél nejlon fogantyúval
 · 12 db rugalmas acél drót
 · drótvastagság 1.4 mm
 · a gyors és hatékony habveréshez
 · ergonomikus nejlon fogantyú felakasztásra szolgáló lyukkal
 · mosogatógépben mosható

Weis
Habverő Pro 
 · anyag: rozsdamentes acél nejlon fogantyúval
 · 8 stabil rozsdamentes acél drót
 · drótvastagság 2.3 mm
 · keveréshez ideális
 · ergonomikus nejlon fogantyú felakasztásra szolgáló lyukkal
 · mosogatógépben mosható

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

95x15 cm  
(HxSZ)

119x16 cm  
(HxSZ)

30109580 30109581
db/csom. 1 db/csom. 1
65,99 € 87,99 €

105x12x2.5 cm  
(HxSZxMA)
30109597
db/csom. 1
65,99 €

25x6x6 cm (HxSZxMA)
30109590
db/csom. 1
7,69 €

25 cm (H) 30 cm (H) 40 cm (H)
20070561 20070562 20070563
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,79 € 9,89 € 10,99 €

35 cm (H) 50 cm (H)
20070564 20070566
db/csom. 1 db/csom. 1
9,45 € 13,19 €

34x74x23 cm (ØxLxH)
30109576
db/csom. 1
82,49 €

19x23 cm (ØxMA)
30109449
db/csom. 1
109,99 €

25x7x7 cm  
(HxSZxMA)

30x7x7 cm  
(HxSZxMA)

35x9x9 cm  
(HxSZxMA)

30109594 30109588 30109584
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,59 € 7,69 € 8,79 €

37x8x8 cm  
(HxSZxMA)

42x9x9 cm  
(HxSZxMA)

47x9x9 cm  
(HxSZxMA)

30109596 30109585 30109587
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,59 € 7,69 € 9,89 €

52x9x9 cm  
(HxSZxMA)

56x10x10 cm  
(HxSZxMA)

60x10x10 cm  
(HxSZxMA)

30109586 30109591 30109589
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 12,09 € 14,29 €

40x10x10 cm  
(HxSZxMA)

45x10x10 cm  
(HxSZxMA)

30109595 30109593
db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 10,99 €
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VEGA
Edénykészlet Livonia 
 · anyag: innovatív 5 rétegű anyag
 · alkalmas minden típusú tűzhelyhez
 · fazék anyagvastagság: 2.5 mm, fedő anyagvastagság: 1.2 mm
 · nagyon magas hővezető képesség és maximális energiamegtakarítás
 · matt szálcsiszolt edénytest praktikus kiöntő peremmel, mércével és szegecselt fogantyúkkal
 · sütőálló 220°C-ig (légkeveréses)
 · felületi kezelés nélküli seprenyő mosogatógépben mosható
 · felületi kezelt serpenyő mosogatógépben nem mosható
 · fedő nem tartozék, külön rendelje meg

sütőedény
28x9 cm (ØxMA) 32x10 cm (ØxMA) 36x11 cm (ØxMA)
5 l 7 l 11 l
10008812 10008813 10008814
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 98,99 € 124,30 €

serpenyő
28x5.5 cm (ØxMA) 32x6 cm (ØxMA)
10008834 10008835
db/csom. 1 db/csom. 1
87,99 € 93,49 €

serpenyő felületi kezeléssel
28x5.5 cm (ØxMA) 32x6 cm (ØxMA)
10008838 10008839
db/csom. 1 db/csom. 1
93,49 € 98,99 €

Innovatív 5 rétegű kombináció: öt réteg 
kiváló minőségű fém, optimálisan kiegé-
szítő tulajdonságokkal. Nagyon magas 
hővezető képességgel és maximális 
energiamegtakarítással.

A legjobb
ALUMÍNIUM 
& ACÉL

rozsdamentes acél 18/10

vastag szendvics alj

5 rétegű anyag

stabil szegecselt 
fogantyúk

egyenletes hőeloszlásminden típusú tűzhelyhez

alumínium

alumínium 
öntvény

alumínium

rozsdamentes acél 
18/10, mágneses

Fazék 
Livonia

darabonként

8799

klasszikus fazék alj multiply technológia

húsos fazék
28x12 cm (ØxMA) 32x16 cm (ØxMA) 36x18 cm (ØxMA) 40x20 cm (ØxMA)
7 l 12 l 18 l 22.5 l
10008817 10008818 10008819 10008820
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
98,99 € 109,99 € 163,90 € 185,90 €

leveses fazék
28x18 cm (ØxMA) 32x20 cm (ØxMA) 36x22 cm (ØxMA) 40x24 cm (ØxMA)
10 l 15 l 22 l 27.5 l
10008823 10008824 10008825 10008826
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
109,99 € 152,90 € 185,90 € 207,90 €

lábas fedő
28 cm (Ø) 32 cm (Ø) 36 cm (Ø) 40 cm (Ø)
10008843 10008844 10008845 10008846
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
43,99 € 47,29 € 54,99 € 60,49 €
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tippünk
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VEGA
Edénykészlet Professional 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · serpenyők minőséges tapadásmentes réteggel 
 · kiöntő peremmel
 · csiszolt matt felületű
 · masszív, ponthegesztett, izolált fogantyúk
 · rozsdamentes alj 6 mm-es alumíniummal, szendvics technológiával
 · serpenyő tapadásmentes bevonat nélkül mosogatógépben mosható
 · felületileg kezelt serpenyő mosogatógépben nem mosható
 · fedők nélkül szállítjuk, szükséges külön megrendelni

leveses fazék
20x21 cm (ØxMA) 24x20.5 cm (ØxMA) 28x26 cm (ØxMA) 32x26.5 cm (ØxMA)
6.3 l 9.1 l 15.4 l 20.9 l
10021542 10021543 10021544 10021545
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
39,59 € 43,99 € 54,99 € 87,99 €

leveses fazék extra erős kivitelezés
38x36.5 cm (ØxMA) 40x41 cm (ØxMA) 50x30 cm (ØxMA) 50x50 cm (ØxMA)
36.6 l 50.2 l 58.9 l 98.1 l
10021546 10021547 30047086 30047087
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
119,90 € 147,40 € 207,90 € 251,90 €

húsos fazék
24x17 cm (ØxMA) 28x19 cm (ØxMA) 32x21 cm (ØxMA)
7.2 l 11.1 l 16.1 l
10021536 10021537 10021538
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
41,79 € 53,89 € 69,29 €

húsos fazék extra erős kivitelezés
36x22.5 cm (ØxMA) 42x25.5 cm (ØxMA)
22.4 l 31.4 l
10021539 10021540
db/csom. 1 db/csom. 1
93,49 € 119,90 €

sütőedény
16x10 cm (ØxMA) 20x11.5 cm (ØxMA) 24x11.5 cm (ØxMA) 28x13.5 cm (ØxMA) 32x16.5 cm (ØxMA)
1.9 l 3.3 l 4.9 l 8 l 12.9 l
10021527 10021528 10021529 10021530 10021531
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 27,49 € 36,29 € 50,59 € 60,49 €

lábas fogantyúval
16x10 cm (ØxMA) 16x12.5 cm (ØxMA) 18x11 cm (ØxMA) 20x11.5 cm (ØxMA) 24x12 cm (ØxMA)
1.9 l 2.4 l 2.7 l 3.3 l 5 l
10021548 10021549 10021550 10021551 10021552
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 25,29 € 27,49 € 28,59 € 35,19 €

szósz lábas
16x7 cm (ØxMA) 20x7.5 cm (ØxMA)
1.2 l 2 l
10021559 10021560
db/csom. 1 db/csom. 1
26,39 € 31,89 €

serpenyő felületi kezelés nélkül
38x7 cm (ØxMA) 42x7.5 cm (ØxMA)
10021557 10021558
db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 93,49 €

serpenyő felületi kezeléssel
38x7 cm (ØxMA) 42x8 cm (ØxMA)
10021770 10021771
db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 87,99 €

vastag szendvics alj

minden típusú tűzhelyhez

lábas fedő
16 cm (Ø) 20 cm (Ø) 24 cm (Ø) 28 cm (Ø)
10021561 10021562 10021563 10021564
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,47 € 9,89 € 11,21 € 12,42 €

32 cm (Ø) 38 cm (Ø) 42 cm (Ø) 50 cm (Ø)
10021565 10021566 10021567 30047088
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
17,37 € 23,09 € 27,49 € 43,99 €

Fazék 
Professional 
darabonként

21,

99
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VEGA
Edénykészlet Esko 8 részes
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · kiöntő peremmel
 · csiszolt matt felületű
 · masszív, ponthegesztett, izolált fogantyúk
 · rozsdamentes alj 6 mm-es alumíniummal, szendvics technológiával
 · bármilyen tűzhelyre (indukciósat beleértve)
 · fedővel együtt kézbesítjük
 · mosogatógépben mosható
 · edények méretei (ØxMA):
 · 2.25 l: 16x13 cm
 · 4.1 l: 20x15 cm
 · 6.6 l: 24x17 cm
 · lábas (ØxMA):
 · 1.75 l: 16x10 cm

VEGA
Edénykészlet Esko 6 részes
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · kiöntő peremmel
 · csiszolt matt felületű
 · masszív, ponthegesztett, izolált fogantyúk
 · rozsdamentes alj 6 mm-es alumíniummal, szendvics 
technológiával
 · bármilyen tűzhelyre (indukciósat beleértve)
 · fedővel együtt kézbesítjük
 · mosogatógépben mosható
 · edények méretei (ØxMA):
 · 11 l: 28x19 cm
 · 15 l: 32x21 cm
 · 20 l: 38x22.5 cm

VEGA
Tésztafőző szűrő  
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · perforált kivitelezés
 · 36 cm-es Ø x 23 cm magas fazekakhoz alkalmas 
 · szitaként vagy szűrőként is felhasználható
 · edény nélkül szállítjuk
 · mosogatógépben mosható

minden típusú tűzhelyhez

vastag szendvics alj

fedővel

FŐZŐEDÉNYEK
praktikus szettben

Fazék szett  
Esko

szettenként

13640

SELLER
Best

15.5x15.5x23.3 cm (HxSZxMA)
5 l
10022535
db/csom. 1
32,99 €

8 részes
10020315
db/csom. 1
136,40 €

6 részes
10020071
db/csom. 1
229,90 €
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VEGA
Spicces szűrő Annato 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · támasztó fogantyú az edény széléhez való rögzítéshez, 
drótszövet
 · lapos fogantyú, felakasztásra való lyukkal 
 · extra minőség
 · mosogatógépben mosható

20 cm (Ø) 24 cm (Ø)
10022045 10022040
db/csom. 1 db/csom. 1
65,99 € 76,99 €

VEGA
Adagoló palack 
Narrow
 · anyag: polietilén
 · alkalmas az élelmiszerekkel való 
közvetlen érintkezésre
 · transzparens

6.1x13.4 cm (ØxMA) 7.8x16.2 cm (ØxMA)
250 ml 500 ml
30109409 30109411
db/csom. 1 db/csom. 1
7,47 € 9,89 €

VEGA
Konzervnyitó Profi 
 · anyag: acél, 18/10 rozsdamentes acél penge
 · az optimális működést a rúd dőlése garantálja
 · szegélyezett perem
 · max. 5,5 cm vastag munkalapra
 · nyitási felület: 19x9.5 cm
 · konzerv max. magassága: 55 cm
 · súly: 2 kg

konzervnyitó
61 cm (H)
20070796
db/csom. 1
87,99 €

Boj
Konzervnyitó Utile 
 · anyag: krómacél 18/0, műanyag (ABS)
 · két simán tekeredő kerék lehetővé teszi a gyors kinyitást
 · extra széles fogantyúk a kényelmes kezeléshez
 · integrált ujjvédelem 
 · meggyőzi robusztus minőségével

21x7.5x6 cm (HxSZxMA)
20071138
db/csom. 1
13,19 €

VEGA
Hasábburgonya vágó Fries 
 · anyag: rozsdamentes acél
 · 3 vágólappal szállítjuk, különféle méretű sült krumplinak: 
12x12 / 10x10 / 9x9 cm
 · ideális gyümölcs és zöldségfélék darabolására is
 · stabil a gumitalpaknak köszönhetően 
 · mosogatógépben mosható kivéve a cserélhető vágólapokat

24.8x12.8x9.5 cm  
(SZxMAxMÉ)
10008721
db/csom. 1
43,99 €

VEGA
Burgonyaprés Hip 
 · anyag: rozsdamentes acél 18/10 
 · karral az egyszerű használathoz
 · mosogatógépben mosható

30x14x11.7 cm  
(SZxMAxMÉ)
10008724
db/csom. 1
47,29 €

VEGA
Profi konyhai kiegészítők  
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · kiváló minőség
 · mosogatógépben mosható

szűrős szedőkanál
16.5x57 cm  
(ØxH)

20x60.5 cm  
(ØxH)

10081492 10081493
db/csom. 1 db/csom. 1
16,49 € 18,69 €

lyukacsos 
szedőkanál
10x40.5 cm  
(ØxH)
10022220
db/csom. 1
11,54 €

szedőkanál
7x35 cm  
(ØxH)

8x38 cm  
(ØxH)

10x42.5 cm  
(ØxH)

16x51 cm  
(ØxH)

0.08 l 0.125 l 0.25 l 0.65 l
10022212 10022213 10022215 10022218
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 10,99 € 13,19 € 29,69 €

Spicces szűrő 
Annato 

 darabonként

6599

Konzervnyitó  
Profi 

darabért csak

8799

Hasábburgonya vágó  
Fries 

darabért csak

4399

pót kés
20070797
db/csom. 1
5,60 €

Szedőkanál 
darabonként

1099

Adagoló palack  
Narrow

darabonként

747
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Konyhai kiegészítők

PROFIK SZÁMÁRA

VEGA
Konyhai szűrő Wilson
 · 2 rétegű szita 0,64 mm szemekkel
 · edényre rögzíthető akasztóval

8 cm (Ø) 10 cm (Ø) 20 cm (Ø) 25 cm (Ø)
30025828 30025831 30025829 30026386
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,69 € 10,99 € 27,49 € 38,49 €

VEGA
Konyhai szűrő Strong 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/8
 · extra erős kivitelezés
 · megerősített szövettel, kampóval a felakasztáshoz
 · mosogatógépben mosható

26 cm (Ø) 30 cm (Ø) 34 cm (Ø)
10040183 10040184 10040185
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
43,99 € 49,49 € 60,49 €

különösen stabil 

VEGA
Zöldségszűrő Kono 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · lekerekített peremmel
 · állványon
 · oldalsó és alsó perforáció
 · kúpos alakú, 2 oldalsó füllel
 · mosogatógépben mosható

40x21 cm (ØxMA)
17 l
10020079
db/csom. 1
76,99 €

VEGA
Saláta centrifuga Amanida 
 · anyag: műanyag
 · ergonomikus fogantyú
 · csúszásgátló talppal
 · professzionális minőség
 · vízleeresztés lehetséges külső tömlőn keresztül  
(tömlő mellékelve)
 · átlátszó fedő
 · attraktív dizájn
 · 2 emelet a kosárban a különféle tartalmak elválasztására
 · a kosár mosogatógépben mosható

szín: zöld/transzparens/szürke

41x58.5 cm (ØxMA)
30 l
10008483
db/csom. 1
148,50 €

Saláta centrifuga  
Amanida

darabért csak

14850

átlátszó fedő

2 középső emelet

kosár

stabil műanyag edény

30 l tartalom

 csúszásmentes

vízelvezetés

ergonomikus fogantyú
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Újdonság

Újdonság

Újdonság

ÚjdonságÚjdonság

VEGA
Univerzális csipesz Classic Silicone
 · anyag: szilikon csipesz, rozsdamentes acél fogantyúk műanyag bevonattal 
(TPE)
 · stabil mechanizmussal és akasztóhurokkal
 · ideális felületileg kezelt edényekhez és serpenyőkhöz
 · hőálló 240° C-ig
 · mosogatógépben mosható

21x2.5x3 cm 
(HxSZxMA)

27x3x3.4 cm 
(HxSZxMA)

34x3.5x3.4 cm 
(HxSZxMA)

30109851 30109852 30109853
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,39 € 6,04 € 7,69 €

Univerzális csipesz  
Classic Silicone

darabonként

4,

39

24 cm (H)
10008596
db/csom. 1
6,26 €

VEGA
Univerzális csipesz Laurel 
 · anyag: rozsdamentes acél
 · anyagvastagság: 0.5 mm
 · mosogatógépben mosható

20x6x4 cm (HxSZxMA)
30109579
db/csom. 1
17,59 €

VEGA
Fokhagymaprés Profi
 · anyag: rozsdamentes acél 18/10, krómozott öntött alumínium
 · ergonomikus, rozsdamentes acél fogantyúk akasztóhurokkal
 · nyomótest kemény krómozott alumíniumból
 · maradékok egyszeri elfordítással könnyen eltávolíthatók a beépített 
tisztítófésűvel
 · nagyon stabil kivitelezés
 · kézi mosás javasolt

24 cm (H)
240 ml
10008708
db/csom. 1
16,49 €

VEGA
Univerzális lapát Vane 
 · anyag: rozsdamentes acél 18/8
 · mosogatógépben mosható
 · sokoldalúan használható
 · ideális cukor, liszt, jég stb. számára

30 cm (H)
10022230
db/csom. 1
9,89 €

VEGA
Húsfogó csipesz Valeria 
 · anyag: rozsdamentes acél 18/0
 · multifunkcionális használat 
 · mosogatógépben mosható

12.5x5.5 cm (HxSZ)
30015153
db/csom. 1
8,79 €

VEGA
Hámozó Brisk 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · a mozgó él hozzáilleszkedik a zöldség alakjához
 · mosogatógépben mosható

11.7x17 cm (ØxMA) 15.2x21 cm (ØxMA) 24 cm (MA) 28x20.5x26 cm (HxSZxMA)
1000 ml 2000 ml 3000 ml 5000 ml
10077756 10081555 10077757 30109469
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,05 € 8,68 € 9,89 € 12,42 €

VEGA
Mérőpohár Canny 
 · anyag: polipropilén, alkalmas az élelmiszerekkel való 
közvetlen érintkezésre
 · tej-átlátszó, mindkét oldalán mérőskála
 · ergonomikus fogantyú
 · hőálló +140 °C-ig
 · mosogatógépben mosható

hőálló

alumínium öntvény

hőállóMérőpohár 
Canny 

darabonként

505

Hámozó 
Brisk  

darabért csak

879

Húsfogó csipesz 
Valeria 

darabért csak

989
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VEGA
Vágódeszka Hakanta 
 · anyag: tömör tölgyfa
 · minden munkalapon jól fekszik, csúszás nélkül
 · mindkét oldala használható, egy oldalon folyadékfelfogó 
vájattal
 · három méretben kapható

40x30x5 cm  
(HxSZxMA)

50x30x5 cm  
(HxSZxMA)

60x40x5 cm  
(HxSZxMA)

10040116 10040117 10040128
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
49,49 € 71,49 € 109,99 €

praktikus vájattal

VEGA
Gyalu Rapid 
 · anyag: minőségi műanyag PE (polietilén) 500
 · biztosítja a higiéniailag sima vágódeszkákat
 · meghosszabbítsa a vágódeszkák élettartamát
 · cserélhető éllel

gyalu pót él
17.5x7x10 cm (HxSZxMA) 6.3x2x0.6 cm (HxSZxMA)
10049675 10049674
db/csom. 1 db/csom. 1
49,49 € 25,29 €

vágódeszka S
kék barna sárga zöld fehér piros
40x30x2 cm 
(HxSZxMA)

40x30x2 cm 
(HxSZxMA)

40x30x2 cm 
(HxSZxMA)

40x30x2 cm 
(HxSZxMA)

40x30x2 cm 
(HxSZxMA)

40x30x2 cm 
(HxSZxMA)

10049847 10049850 10049853 10049856 10049862 10049859
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 25,29 € 25,29 € 25,29 € 25,29 € 25,29 €

VEGA
Vágódeszka Separa 
 · anyag: műanyag PE (polietilén) 500
 · késpenge kímélő
 · mosogatógépben mosható
 · lábak nélkül

HACCP

vágódeszka M
kék barna sárga zöld fehér piros
50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

10049849 10049852 10049855 10049858 10049864 10049861
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
34,09 € 34,09 € 34,09 € 34,09 € 34,09 € 34,09 €

vágódeszka L
kék barna sárga zöld fehér piros
60x40x2 cm 
(HxSZxMA)

60x40x2 cm 
(HxSZxMA)

60x40x2 cm 
(HxSZxMA)

60x40x2 cm 
(HxSZxMA)

60x40x2 cm 
(HxSZxMA)

60x40x2 cm 
(HxSZxMA)

10049848 10049851 10049854 10049857 10049863 10049860
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
47,29 € 47,29 € 47,29 € 47,29 € 43,99 € 47,29 €

VEGA
Vágódeszka barázdával  
 · anyag: műanyag PE (polietilén) 500
 · késpenge kímélő, mosogatógépben mosható
 · barázdával

VEGA
Vágódeszka állvány Tonka 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · 6 vágódeszkára 3.5 cm szélességig
 · 8 vágódeszkára 2.5 cm szélességig

állvány 6 deszkára
27x29x29 cm (HxSZxMA)
10049772
db/csom. 1
29,69 €

állvány 8 deszkára
27x29x29 cm (HxSZxMA)
10049653
db/csom. 1
29,69 €

szürke szürke szürke
30x20x2 cm 
(HxSZxMA)

35x23.6x1.2 cm 
(HxSZxMA)

50x30x2 cm 
(HxSZxMA)

30025815 30025812 30025816
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 25,29 € 38,49 €

praktikus vájattal

HACCP

fehér
40x30x2 cm (HxSZxMA)
10051007
db/csom. 1
28,59 €

Vágódeszka 
Separa  

darabonként

2529

Vágódeszka  
Hakanta

darabonként

49,

49

Szakácskés Special o. 423
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VEGA
Profi mágneses lista
 · anyag: alumínium akril felülettel
 · helytakarékos és higiénikus késtárolásra
 · erős mágnes
 · rögzítő elemekkel kézbesítjük, kések nélkül

45.5x5.5x1.5 cm (HxSZxMA)
10022495
db/csom. 1
38,49 €

VEGA
Késélező Arrone 
 · anyag: rozsdamentes acél és műanyag (polipropilén)
 · acél és kerámia késekhez
 · ergonomikus fogantyúval
 · durva és finom élezés lehetséges
 · biztonságos munka az integrált gumi talpnak köszönhetően
 · nedves ruhával törölhető

20x6x8 cm (HxSZxMA)
30051096
db/csom. 1
25,29 €

Microplane
Reszelő Premium
 · reszelő anyaga: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · fogantyú anyaga: soft-touch kezelt gumi, ergonomikusan 
alakított
 · alkalmas kemény sajtokra, szerecsendióra, fokhagymára és 
gyömbérre
 · borotvaéles pengék
 · mosogatógépben mosható
 · védő tokkal kézbesítjük

32x3.5 cm (HxSZ)
10081496
db/csom. 1
20,89 €

VEGA
Mandolin szeletelő Almone 
 · anyag: rozsdamentes acél és műanyag (polipropilén)
 · kiváló minőségű pengeacélból, rendkívül éles késekkel és mozgatható vágólemezzel a gyorsabb szeleteléshez
 · biztonságos munka a csúszásmentes gumi lábaknak köszönhetően
 · többfunkciós felhasználás: karikák (1–8 mm), csíkok (8x8 mm), julienne csíkok (6 és 8 mm), kockák (6 és 8 mm) 
és gyémántok
 · egyszerű kezelhetőség forgatógombokkal, beleértve a használati útmutatót
 · élelmiszerbiztos, rozsdamentes, nedvesen törölhető

42.5x15.7x21 cm (HxSZxMA)
30046226
db/csom. 1
71,49 €

Microplane
4 oldalú reszelő Microplane 
 · reszelő: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · anyag fogantyú: soft-touch gumival bevonva, ergonomikus 
tartás
 · lágy reszelő citrusra és csokira; közepes reszelő sajtra, 
almára, chili paprikára vagy hagymára; durva reszelő 
uborkára, sajtra, burgonyára és répára; gyalu uborkára vagy 
répára
 · biztonságos munka csúszásgátló lábaknak és tartónak 
köszönhetően
 · a lágy reszelőt kilehet venni és lemosni
 · éllek késélességgel
 · mosogatógépben mosható

12.3x8x26 cm (HxSZxMA)
10081527
db/csom. 1
50,59 €

Reszelő 
Premium  

darabért csak

2089

Mandolin szeletelő  
Almone

darabért csak

7149

Profi mágneses lista  
 darabért csak

38,

49

4 oldalú reszelő 
Microplane 
darabért csak

5059

csúszás- 
mentes
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VEGA
Szakácskések Special 
 · anyag: molibdén-vanádium acél, speciálisan edzett és rendkívül korrózióálló
 · kovácsolt pengék tökéletes vágással
 · műanyag ergonomikus fogantyúk
 · a kés lekerekített éle a pengétől a fogantyúig történő átmenetnél csökkenti a sérülések 
kockázatát
 · higiénikus tisztítás

spékelő kés
19.2 cm (H)
10022380
db/csom. 1
35,19 €

hámozókés
17.2 cm (H)
10022381
db/csom. 1
32,99 €

santoku kés
28.5 cm (H)
10022383
db/csom. 1
60,49 €

szakácskés
33.5 cm (H) 38.5 cm (H)
10022377 10022378
db/csom. 1 db/csom. 1
65,99 € 76,99 €

univerzális kés
27.5 cm (H)
10022379
db/csom. 1
43,99 €

kenyérvágó kés
33.5 cm (H)
10022384
db/csom. 1
60,49 €

VEGA
Professzionális szakácskések Messina 
 · anyag: króm-molibdén-vanádium-acél, extrém rozsdamentes
 · speciális penge sokáig megtartja élességét
 · ergonomikusan formázott fogantyú, antibakteriális csúszásgátló műanyag 
bevonattal
 · abszolút higiénikus és könnyen tisztítható

sonkavágó kés
43.4 cm (H)
10006497
db/csom. 1
25,29 €

késélező  
ujjvédelemmel
31 cm (H)
10022782
db/csom. 1
31,89 €

univerzális kés
22.5 cm (H) 28.5 cm (H)
10022775 10022776
db/csom. 1 db/csom. 1
9,89 € 10,99 €

 tortaszeletelő kés
43.5 cm (H)
10006500
db/csom. 1
27,49 €

hámozókés
17.5 cm (H)
10022772
db/csom. 1
5,49 €

csontozó kés
28.5 cm (H)
10022777
db/csom. 1
10,22 €

kenyérvágó kés
33.5 cm (H)
10022779
db/csom. 1
14,29 €

húsvágó kés
38 cm (H)
10022778
db/csom. 1
23,09 €

spékelő kés
21.5 cm (H)
10022774
db/csom. 1
6,59 €

zöldség hámozó
16.1 cm (H)
10006495
db/csom. 1
4,39 €

szakácskés
33 cm (H) 38 cm (H)
10022770 10022771
db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 24,19 €

zöldségszeletelő kés
19.5 cm (H)
10022773
db/csom. 1
6,04 €

húsvilla
31.5 cm (H)
10022781
db/csom. 1
7,69 €

A késeket ne mossa mosogatógépben. A 
hőkülönbségek és más anyagokkal való 
érintkezés nem tesznek jót az élnek. Min-
den használat után meleg vízzel, gyengéd 
szivaccsal és pH-neutrális tisztítószerrel 
mossa le.

Szakácskések 
gondozása

Szakácskés  
Special

darabonként

3299

Univerzális csipesz Valeria o. 420
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VEGA
Perforált szilikon pléh
 · anyag: alumínium szilikon bevonattal
 · GN méret 1/1
 · 3 mm-es perforáció
 · anyagvastagság 1.5 mm
 · tapadásmentes szilikon bevonat
 · hosszú élettartam
 · maximum +260°C-ig használható

53x32.5x1 cm (HxSZxMA)
30109452
db/csom. 1
25,29 €

praktikus GN méret

felületileg kezelt

VEGA
Perforált tepsi Tyneck 
 · anyag alumínium TYNECK bevonattal
 · GN 1/1
 · nagyon hosszú élettartamú
 · lúgálló
 · magas tapadásmentes tulajdonságok
 · nagyon robusztus felület
 · vágás és karcálló (normális használatnál értve)
 · anyagvastagság 1.5 mm
 · tepsi súlya 570 g, perforált tepsi súlya 740 g
 · perforáció 3 mm
 · maximum +260°C-ig használható

tepsi
53x32.5x1 cm (HxSZxMA)
30109406
db/csom. 1
38,49 €

praktikus GN méret

VEGA
Szilikonos védőkesztyű Heat
 · anyag: szilikon pamut béléssel
 · jobb és balkezes használathoz
 · a hüvelyk és a mutatóujj között megerősített anyag
 · vízálló
 · rugalmas anyag
 · hőálló + 250 °C-ig / max. 15 mp.
 · kézi mosás max. 30 - 40°C-on
 · védőfelszerelésként tanúsított EN 407: 2004-09 (D) 
GS-PS-01: 2018 szerint 

38x15 cm (HxSZ)
30109582
db/csom. 1
16,49 €

VEGA
Védőkesztyű Secure 
 · anyag: tehénbőr
 · hőálló +350 °C-ig
 · időtálló
 · 3 ujjú kivitelezés jobb manipulációt és jobb tartást ad
 · hossza 36 cm, mandzsetta 15 cm a csukló védelmére
 · 3 - as kategória
 · szabványok: EN 388-4234, EN 407-4332XX, CE 0321

36 cm (H)
10007952
db/csom. 1
27,49 €

mindkét kézre passzol

VEGA
Sütő pléh Dough 
 · anyag: rozsdamentes acél
 · anyagvastagság: 1 mm
 · egyszerűen tisztítható, mosogatógépben mosható
 · GN méret 1/1

53x32.5x1 cm (HxSZxMA)
10008570
db/csom. 1
31,89 €

VEGA
Pizzasütő tepsi Pepper 
 · anyag: kék acél
 · stabil kivitelezés (anyagvastagság: 0,8 mm)
 · magasított peremmel
 · mosogatógépben nem mosható - kövesse az ápolási 
utasításokat
 · hőálló 250 ° C-ig

pizzasütő tepsi 
szögletes
60x40x3 cm (HxSZxMA)
10040294
db/csom. 1
18,69 €

pizzasütő tepsi kerek
2.5x28 cm (MAxØ) 2.5x30 cm (MAxØ) 2.5x32 cm (MAxØ)
10040288 10040289 10040290
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,05 € 5,49 € 6,26 €

perforált tepsi
53x32.5x1 cm (HxSZxMA)
30109407
db/csom. 1
38,49 €

VEGA
GN 1/1 konyhai rost Apace 
 · anyag: rozsdamentes acél 18/8
 · stabil és ellenálló, deformáció mentes
 · mosogatógépben mosható
 · GN méret 1/1
 · 2 támasztórúd, 20 keresztrúd 13 mm-es távolságban

53x32.5x0.5 cm (HxSZxMA)
10008545
db/csom. 1
18,69 €

VEGA
Pizzaszeletelő Maxi 
 · penge: rozsdamentes acél
 · ergonomikus fogantyú fekete polipropilénből
 · extra nagy átmérőjű

12.5x25.5 cm (ØxH)
30109438
db/csom. 1
10,99 €

 praktikus 
GN méret

 praktikus 
GN méret

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Sütő pléh  
Dough

darabért csak

3189

Konyhai rost  
Apace

darabért csak

1869

Pizzasütő tepsi  
darabonként

505

Pizzaszeletelő 
Maxi

darabért csak

1099

Újdonság

Újdonság

Újdonság

Újdonság
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VEGA
Félkör konyhai tál Merge 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/5, kiváló minőségű (anyagvastagság 0,7 mm)
 · gömbölyű, magas forma, habverésre alkalmas, rakásolható
 · csiszolt és fényes külső, szatinált belső
 · mosogatógépben mosható

18x7.5 cm (ØxMA) 26x11.5 cm (ØxMA) 30x13.5 cm (ØxMA) 36x15 cm (ØxMA)
750 ml 3000 ml 5000 ml 8000 ml
20070461 10029997 10029998 10029999
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,92 € 15,39 € 18,69 € 25,29 €

VEGA
Konyhai tál Integra 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 14/1
 · anyagvastagság: 0.7 mm
 · rakásolható
 · kúpos alak, lekerekített szélekkel
 · mosogatógépben mosható

24x11 cm (ØxMA) 28x12 cm (ØxMA) 34x15 cm (ØxMA)
3000 ml 5000 ml 9000 ml
10022553 10022554 10022556
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,95 € 20,89 € 28,59 €

ADE
Digitális konyhai mérleg KE 863 
 · mérőfelület anyaga: biztonsági üveg
 · nagy LCD kijelzővel
 · egyszerű működtetés nyomógombokkal
 · mérési funkció (tara)
 · mértékegység: g / lb.oz, fl.oz, ml
 · mérési pontosság 1g
 · túlterhelés kijelző
 · adatok az elem állapotáról
 · automatikus kikapcsolás

23x15x1.2 cm (HxSZxMA)
10045012
db/csom. 1
34,09 €

automatikus kikapcsolás

ADE
Digitális precíz konyhai mérleg PFA 
 · anyag: műanyag, a mérőfelület rozsdamentes acélból a 
könnyebb tisztítás érdekében
 · TARA funkció
 · mérési pontossága: 0,1 g
 · funkcionalitás időtartama: 100 óra
 · mértékegységek: g, kg, lbs, oz
 · időzítővel és automatikus kikapcsolással
 · védőcsomagolásban szállítjuk

26x19x7.8 cm (HxSZxMA)
10006503
db/csom. 1
196,90 €

Gastroback
Mechanikus konyhai mérleg Classic 
 · anyag: rozsdamentes acél 18/10 polírozott
 · kivehető tál (Ø 20 cm), kiváló stabilitás a mérlegen
 · nagy kijelző
 · állítható TARA
 · mérési pontosság: 10 g
 · mérési tartomány 2 kg

15x10x21 cm (HxSZxMA)
10006463
db/csom. 1
50,59 €

automatikus kikapcsolás

VEGA
Keverő tál White
 · anyag: polipropilén
 · szín: natúr fehér
 · tartós és higiénikus
 · rakásolható
 · mikrohullámú sütőben használható

19x7.9 cm  
(ØxMA)

24x11.5 cm  
(ØxMA)

28x13.5 cm  
(ØxMA)

32.5x14.7 cm  
(ØxMA)

36x16.5 cm  
(ØxMA)

40x18.5 cm  
(ØxMA)

1000 ml 2500 ml 4500 ml 6000 ml 9000 ml 13000 ml
30109421 30109418 30109416 30109419 30109420 30109417
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,39 € 6,26 € 7,25 € 9,89 € 12,42 € 16,16 €

VEGA
Keverő tál fedő White
 · anyag: polipropilén
 · White keverő tál fedők
 · tartós és higiénikus
 · mikrohullámú sütőben használható

19 cm (Ø) 24 cm (Ø) 28 cm (Ø) 32.5 cm (Ø) 36 cm (Ø) 40 cm (Ø)
30109413 30109412 30109408 30109414 30109410 30109415
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
2,19 € 3,84 € 4,39 € 6,04 € 9,89 € 10,99 €

VEGA
Egykezes szita Dust
 · anyag: rozsdamentes acél
 · 125 g-os és 250 g-os mérőskálával
 · ideális sütemények és 
péksütemények szórására vagy 
munkafelületek lisztezésére

10x9.5 cm (ØxMA)
30109445
db/csom. 1
10,99 €

VEGA
Tésztavágó Ruckzuck
 · anyag: rozsdamentes acél
 · tésztavágó 5 sima kerékkel
 · nagyon stabil
 · vágási szélesség max. 125 mm
 · kerék átmérője 55 mm

25x5x6 cm (HxSZxMA)
30109446
db/csom. 1
76,99 €

Keverő tál  
White

darabonként

439

Szita  
darabért csak

1099

Újdonság

Újdonság

Újdonság

Újdonság
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konyharuha len x pamut konyharuha len
50x70 cm (SZxH) 50x70 cm (SZxH)
115837 100653
db/csom. 10 db/csom. 10
csomag 26,30 € csomag 37,30 €
2,63 € 3,73 €

101401
db/csom. 4
csomag 22,40 €
5,60 €

122181
db/csom. 10
csomag 16,40 €
1,64 €

ERWIN M.
Konyharuha Prag
Közkedvelt kockás mintázatú konyharuhák. Hosszan tartó színek, erősek és tartósak. A len és 
pamut keverékű konyharuhák alkalmasak a tányérok és evőeszközök törlésére. A len 
konyharuhák ideálisak a poharak polírozásához mivel nem göbösödnek.
len x pamut: 58 % pamut, 42 % len. Súly kb. 165 g/m². 
len: 100 % len. Súly kb. 160 g/m².
szín: kék, piros, fekete

ERWIN M.
Konyharuha Gloss len
Ez a konyharuha ötvözi a legmagasabb minőséget és a vonzó dizájnt. A tiszta len az első 
választás az evőeszközök vagy a poharak polírozásához. A hosszú szálas lenfonalak 
gyakorlatilag szöszmentessé teszik. Több színben kapható.
100 % len. Súly kb. 200 g/m².
szín:  kék, barna, szürke, natúr/kék, natúr/barna, natúr/szürke
50x70 cm (SZxH)

konyharuha pamut konyharuha pamut x len
46x90 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH)
100836 110470
db/csom. 10 db/csom. 10
csomag 25,20 € csomag 40,60 €
2,52 € 4,06 €

ERWIN M.
Konyharuha London
Szilárd, robusztus konyharuhák, melyek nem hiányozhatnak az Ön konyhájából sem. Kétféle 
minőségben.
pamut: 100 % pamut. Súly kb. 195 g/m².  
pamut x len: 52 % pamut, 48 % len. Súly kb. 225 g/m².
szín: antracit, kék, natúr, piros

piros antracit

natúr

kék

piros

Konyharuha  
Rügen

darabért csak

164

Konyharuha  
Prag

darabonként

263

Konyharuha  
London

darabonként

252

robusztus és strapabíró 2 minőségben

kiváló minőségű, strapabíró 
lenvászon konyharuha

ideális mindennapos használatra,

kopásálló és különösen robusztus

PULSIVA
Konyharuha Rügen
Robusztus konyharuha, sokoldalúan használható. Két színben kapható, így tudja 
megkülönböztetni melyik milyen kijelölt területen használandó. Szárítógépben való szárításra 
alkalmas.
100% pamut. Súly kb. 175 g/m².
 szín:  fehér/kék, fehér/piros
50x70 cm (SZxH)
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100837
db/csom. 10
csomag 14,20 €
1,42 €

konyharuha csomag: 
5x fehér

konyharuha csomag: 
3x fehér, 2x kék/fehér kockás

50x90 cm (SZxH) 50x90 cm (SZxH)
100841 121667
db/csom. 5 db/csom. 5
csomag 16,45 € csomag 16,45 €
3,29 € 3,29 €

ERWIN M.
Konyharuha Tübingen
Ideális univerzális konyharuhák! A népszerű méhsejtes struktúrával rendkívül tartós és kiváló 
minőségű. Egyéni logó hímzése lehetséges. Spóroljon az előnyös csomagolásokkal!
100 % pamut. Súly kb. 235 g/m².
szín: fehér, fehér/kék

100838
db/csom. 10
csomag 9,80 €
0,98 €

115838
db/csom. 10
csomag 26,30 €
2,63 €

ERWIN M.
Konyharuha Hettlingen
Bevált, kockás, pamut törlők. Különböző mintában és színben szállítjuk.
100% pamut. Súly kb. 165 g/m².
szín: színes 
50x70 cm (SZxH)

ERWIN M.
Konyharuha Linz
Rendkívül strapabíró kockás mintázatú konyharuhák pamut és len keverékéből. Nem 
szöszösödnek. Kiváló nedvszívósággal rendelkeznek és finom tapintásúak. Alkalmas poharak és 
evőeszközök polírozásához.
58 % pamut, 42 % len. Súly kb. 225 g/m².
szín: kék, piros
50x70 cm (SZxH)

kék/piros

kék

színes

Konyharuha  
Hettlingen

darabért csak

098

Konyharuha  
Bremen

darabért csak

142

Konyharuha  
Linz

darabért csak

263

Konyharuha  
Tübingen

darabért csak

329

Nagyobb konyharuha kínálat:
www.gasztro-palazzo.hu

fehér
fehér/

kék

ERWIN M.
Konyharuha Bremen
Szilárd, ellenálló, konyhai minőség. 10 darabos csomagolásban kapható, melyben 5 db piros és 
5 db kék színű konyharuha van.
100 % pamut. Súly kb. 220 g/m².
 szín: kék/piros
50x70 cm (SZxH)
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89x54x93 cm (SZxMÉxMA)
polcok száma: 3 darab
polcok közötti távolság: 27 cm
terhelés max: 120 kg
10081068
db/csom. 1
130,90 €

VEGA
Szállítókocsi Elementary 3BM
 · anyag: krómacél 18/0
 · szétszerelve kézbesítjük, egyszerű szerelés
 · 4 db kerékkel, 2 kerék fékkel kiegészítve
 · polc maximális terhelése 40 kg
 · polc méretei 83x50,5 cm (SZxMÉ)

rögzítőfékkel

egyszerűen összerakható

VEGA
Szállítókocsi Serve 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · stabil váz (Ø 2.5 cm)
 · védőfóliával bevont polcok
 · 4 db rozsdamentes kerékkel, 2 kerék fékkel kiegészítve
 · maximális terhelés: 80 kg polconként
 · a polcok mérete 10010454 + 10010455: 80x51 cm (SZxMÉ)
 · a polcok mérete 10010457 + 10010458: 100,5x50,5 cm (SZxMÉ)
 · króm-nikkel acél 18/10 evőeszköztartó vagy hulladékgyűjtő 
felakasztással külön rendelhető

83x53x93.3 cm (SZxMÉxMA)
 polcok száma: 2 darab
polcok közötti távolság: 57 cm
terhelés max: 160 kg
10010454
db/csom. 1
262,90 €

83x53x93.3 cm (SZxMÉxMA)
 polcok száma: 3 darab
polcok közötti távolság: 28 cm
terhelés max: 200 kg
10010455
db/csom. 1
306,90 €

103x53x94.5 cm (SZxMÉxMA)
 polcok száma: 2 darab
polcok közötti távolság: 57 cm
terhelés max: 160 kg
10010457
db/csom. 1
438,90 €

103x53x94.5 cm (SZxMÉxMA)
 polcok száma: 3 darab
polcok közötti távolság: 27 cm
terhelés max: 200 kg
10010458
db/csom. 1
537,90 €

evőeszköztartó
32.5x15x17.6 cm (SZxMÉxMA)
10010721
db/csom. 1
49,49 €

szemetes konténer
20x42x25 cm (SZxMÉxMA)
10010728
db/csom. 1
109,99 €

VEGA
Szállítókocsi Senior 
 · anyag: erősített polipropilén polcok, váz eloxált alumíniumból
 · rendkívül stabil, 3 polcos kocsi
 · 4 db kerékkel, 2 kerék fékkel kiegészítve
 · szétszerelve szállítjuk, az összerakáshoz használjon gumikalapácsot
 · a polipropilénből készült evőeszköztartó és a szemetesdoboz a 
csomag része
 · evőeszköztartó méretei: 33,5x23,1x18 cm
 · szemetesdoboz méretei: 33,5x23,1x44,5 cm
 · polc méretei: 87x51 cm (SZxMÉ)
 · maximális terhelés polconként 40 kg

104.5x51x96 cm (SZxMÉxMA)
 polcok száma: 3 darab
polcok közötti távolság: 30 cm
terhelés max: 120 kg
10008214
db/csom. 1
152,90 €

rögzítőfékkel

egyszerűen összerakható

rögzítőfékkel rögzítőfékkel

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Szállítókocsi  
Elementary 
darabért csak

13090

Szállítókocsi  
Serve

darabonként

26290
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VEGA
Tálcatartó kocsi Gorgone
 · anyag: laminált, rozsdamentes acél és műanyag. Nedves ruhával törölhető! Vízlepergető!
 · tálcatartó kocsi 14 tálca részére, a tálcák közti magasság: 11 cm
 · összeszerelve szállítjuk 
 · állítható központi oszloppal: a szélességet a tálcákhoz állíthatja (26-40 cm lehetséges)
 · 3 palacktartó: egy tartóba 8 x 0,5l palack tárolható
 · az ital és élelmiszer maradványok különtarthatók
 · kerekekkel ellátva, amelyek közül kettő rögzítőfékkel rendelkezik
 · használható elölről és hátulról (csak a hátsó fal nélkül)
 · a hátsó fal külön rendelhető

tálcatartó kocsi
70.5x55x188 cm (SZxMÉxMA)
30051415
db/csom. 1
1318,90 €

hátsó fal a tálcatartó kocsihoz
67x1x166.4 cm (SZxMÉxMA)
30051723
db/csom. 1
218,90 €

rögzítőfékkel

Tálcatartó kocsi   
Gorgone

darabért csak

131890

TÁLCATARTÓ KOCSI
       kiváló minőségű dizájnban

 palacktartó akár 8 palackhoz

kiváló minőségű tartó lécek  
a tálcák optimális tartásához

állítható központi oszlop 
a különbözően széles  
tálcák használatához

kiváló minőségű  
laminált burok,  
különösen karcálló  
és könnyen  
karbantartható

3 rögzíthető palack- 
tartóval akár 8x0,5 l-es 
palackokhoz

tároló sínek kiváló  
minőségű rozsdamentes 
acélból

kiváló minőségű,  
egyszerűen irányítható 
kerekekkel,  
2 rögzítőfékkel
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GN edény 2/1

65x53 cm (HxSZ)
20 cm
55.5 l
30025734
db/csom. 1
62,69 €

GN edény Trigno 
 · anyag: tritan (copolyester) átlátszó
 · extra ellenálló, stabil és rakásolható
 · -40 °C és +90 °C közt használható
 · mérőskálával
 · bisfenol-A mentes
 · a fedőt és a csepegtető tálcát szükséges külön 
rendelni
 · mosogatógépben mosható

GN fedő Trigno

GN 2/1 GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
30025758 30025764 30025709 30025725 30025770 30025712 30025729
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
36,29 € 13,63 € 7,47 € 5,49 € 4,39 € 3,84 € 2,52 €

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
30025735 30025742 30025746 30025752 30025757 30025765
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
12,42 € 6,92 € 5,05 € 4,39 € 3,07 € 2,52 €

GN csepegtető alátét 

GN 2/1 GN 1/1 GN 1/2
30025786 30025769 30025777
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
19,79 € 8,13 € 4,39 €

GN edény 1/1
53x32.5 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
9 l 13.3 l 20 l 26.4 l
30025740 30025739 30025738 30025741
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,58 € 23,09 € 27,49 € 31,89 €

GN edény 1/2
32.5x26.5 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
4 l 6.1 l 9 l 11.9 l
30025781 30025780 30025779 30025778
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,00 € 11,21 € 13,63 € 16,16 €

GN edény 1/3
32.5x17.5 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm 15 cm
2.5 l 3.8 l 5.5 l
30025749 30025748 30025747
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,13 € 8,68 € 10,55 €

GN edény 1/6
17.6x16.2 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm
1.6 l 2.3 l
30025785 30025784
db/csom. 1 db/csom. 1
5,05 € 6,92 €

GN edény 1/9
17.6x10.8 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm
0.6 l 0.9 l
30025782 30025783
db/csom. 1 db/csom. 1
2,74 € 3,84 €

GN edény 1/4
26.4x16.2 cm (HxSZ)

6.5 cm 15 cm
1.5 l 3.8 l
30025753 30025754
db/csom. 1 db/csom. 1
6,92 € 9,34 €

GN 1/3 GN 1/6
30025715 30025720
db/csom. 1 db/csom. 1
3,07 € 2,52 €

GN légmentes záró fedő

GN EDÉNYEK
rendkívül tartósak!

  bisfenol A-mentes  
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AGN 1/1 fogantyú nélkül

53x32.5 cm (HxSZ)
GN 1/1 fogantyúval
53x32.5 cm (HxSZ)

GN 1/1 lyukacsos
53x32.5 cm (HxSZ)

GN 1/2 fogantyú nélkül
32.5x26.5 cm (HxSZ)

GN 1/2 fogantyúval
32.5x26.5 cm (HxSZ)

GN 1/2 lyukacsos
32.5x26.5 cm (HxSZ)

4 cm 6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
2.4 l 3.9 l 6 l 10.8 l 11.9 l
10081523 10081631 10081634 10081637 10081642
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,55 € 11,21 € 14,29 € 19,79 € 25,29 €

10 cm 15 cm 20 cm
7.2 l 10.8 l 14.4 l
10080730 10080737 10080743
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
19,79 € 25,29 € 31,89 €

6.5 cm 10 cm
4 l 6.1 l
10080761 10080765
db/csom. 1 db/csom. 1
19,79 € 21,11 €

GN 1/3 fogantyú nélkül
32.5x17.6 cm (HxSZ)

GN 1/6 fogantyú nélkül
17.6x16.2 cm (HxSZ)

GN 1/3 fogantyúval
32.5x17.5 cm (HxSZ)

4 cm 6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
1.5 l 2.4 l 3.6 l 5.5 l 7.3 l
10081646 10081632 10081635 10081638 10081643
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,68 € 10,00 € 12,42 € 16,16 € 21,11 €

10 cm 15 cm 20 cm
1.6 l 2.3 l 3 l
10081651 10081640 10081645
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,68 € 12,42 € 17,37 €

10 cm 15 cm 20 cm
4.5 l 6.8 l 9 l
10080731 10080738 10080744
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,58 € 24,19 € 27,49 €

GN 2/3 fogantyú nélkül
35.4x32.5 cm (HxSZ)

GN 1/4 fogantyú nélkül
26.5x16.2 cm (HxSZ)

GN 1/6 fogantyúval
17.5x16 cm (HxSZ)

4 cm 10 cm 15 cm
3.2 l 8.6 l 13.3 l
10081672 10081667 10081668
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
15,39 € 20,89 € 27,49 €

4 cm 10 cm 15 cm 20 cm
1 l 2.6 l 3.9 l 5.1 l
10081647 10081650 10081639 10081644
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,68 € 10,00 € 14,95 € 21,11 €

15 cm 20 cm
3.2 l 4.3 l
10080740 10080746
db/csom. 1 db/csom. 1
18,58 € 25,29 €

GN 1/9 fogantyú nélkül
17.6x10.8 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm
0.5 l 0.8 l
10081665 10081666
db/csom. 1 db/csom. 1
5,49 € 8,68 €

6.5 cm 10 cm 15 cm
1.7 l 2.6 l 3.9 l
30032942 30032943 30032944
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,95 € 18,58 € 24,19 €

GN 2/8 fogantyú nélkül
32.5x13.2 cm (HxSZ)

GN 2/1 fogantyú nélkül
64.5x53 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm
18 l 30 l
10080522 10080523
db/csom. 1 db/csom. 1
46,19 € 57,19 €

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6
10006386 10006387 10006388 10006389 10006390
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
13,63 € 9,89 € 6,26 € 5,05 € 3,84 €

GN csepegtető alátét GN elválasztó lista

32.5 cm 53 cm
10081670 10081671
db/csom. 1 db/csom. 1
3,84 € 4,94 €

GN edény lyukacsosGN edény tartófüllel

GN edény Premium 
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · anyagvastagság: 0.8 mm
 · praktikus kiálló részek a rakásoláshoz, tároláshoz
 · univerzálisan használható
 · klasszikus kivitelezés, lyukacsos vagy fogantyúval 
 · mosogatógépben mosható
 · 4 cm magasságtól praktikus mércével ellátva

2 cm 4 cm 6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
2.5 l 5 l 9 l 14 l 21 l 27.8 l
10081655 10081656 10081630 10081633 10081636 10081641
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
16,16 € 17,37 € 18,58 € 23,09 € 28,59 € 39,59 €

6.5 cm 10 cm 20 cm
9.8 l 15 l 30 l
10080724 10080728 10080742
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 27,49 € 43,99 €

6.5 cm 10 cm 15 cm 20 cm
8.8 l 13.7 l 20 l 27.8 l
10080759 10080763 10080767 10080771
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 34,09 € 43,99 € 56,09 €

GN edény  
Premium

darabonként

549

GN fedő kivágás nélkül

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 2/8 GN 1/9
10081600 10081669 10081601 10081602 10081603 10081604 30032956 10081605
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,95 € 13,63 € 8,68 € 6,92 € 6,26 € 4,39 € 8,13 € 3,84 €

GN fedő fogantyúmélyedéssel

GN 1/1 GN 1/2
10080748 10080750
db/csom. 1 db/csom. 1
16,16 € 11,21 €

GN fedő merőkanál kivágással

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6
10081657 10081606 10081607 10081608 10081609
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
15,94 € 9,78 € 7,69 € 7,25 € 5,93 €

GN fedő szilikon tömítéssel

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3
10080781 10080783 10080784
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
46,19 € 34,09 € 25,29 €

rakásolható
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BPA
BISPHENOL-A

0%

Mobil +36 70 886 5856

GN 1/1
53x32.5 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm 20 cm
13 l 19.5 l 26 l
10010374 10010375 10010376
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 16,49 € 20,89 €

GN edény Risa 
 · anyag: átlátszó, élelmiszeripari polikarbonát
 · külső oldalán mércével
 · ellenálló
 · mosogatógépbe és mikrohullámú sütőben 
használható
 · hőálló -40 °C-tól +95 °C-ig
 · fedő és csepegtető tálca nélkül szállítjuk
 · biszfenol A mentes

GN 1/2
32.5x26.5 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm 20 cm
5.9 l 8.9 l 11.8 l
10010378 10010379 10010398
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,13 € 9,89 € 11,87 €

GN 1/3
32.5x17.6 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm
3.5 l 5.3 l
10010400 10010401
db/csom. 1 db/csom. 1
6,26 € 8,13 €

GN 1/4
26.5x16.2 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm
2.5 l 3.7 l
10010402 10010403
db/csom. 1 db/csom. 1
5,49 € 6,92 €

GN 1/6
17.6x16.2 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm
1.5 l 2.2 l
10010404 10010405
db/csom. 1 db/csom. 1
4,39 € 5,05 €

GN 1/9
17.6x10.8 cm (HxSZ)

10 cm
0.8 l
10010409
db/csom. 1
3,29 €

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
10010418 10010430 10010431 10010433 10010434 10010435
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,00 € 6,26 € 5,60 € 3,84 € 3,07 € 2,74 €

GN fedő

GN polipropilén edény Dena 
Elérhető áron, stabil tárolódobozok polipropilénből (edény) illetve 
polietilénből (fedő). Alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre, hőálló 
–10 °C-tól +70 °C-ig. A dobozok szabványosítottak és mosogatógépben 
moshatók. Állandó címkével vannak ellátva a szükséges információk 
címkézésére. A higiéniai előírások jobb betartása érdekében a fedő és 
a dobozok színes kapcsokkal jelölhetők. A dobozok szorosan illeszkedő 
fedővel és négy színes kapoccsal vannak ellátva.

GN 1/1
53x32.5 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm 20 cm
13 l 21 l 28 l
20070589 20070590 20070591
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 118,74 € csomag 126,66 € csomag 145,14 €
19,79 € 21,11 € 24,19 €

GN 1/2
32.5x26.5 cm (HxSZ)

10 cm 15 cm 20 cm
6.5 l 10 l 12.5 l
20070586 20070587 20070588
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 67,26 € csomag 74,52 € csomag 96,96 €
11,21 € 12,42 € 16,16 €

GN 1/3
32.5x17.6 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm 15 cm
2.5 l 4 l 6 l
20070583 20070584 20070585
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 48,78 € csomag 52,08 € csomag 60,00 €
8,13 € 8,68 € 10,00 €

GN 1/4
26.5x16.2 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm 15 cm
1.8 l 2.8 l 4.3 l
20070580 20070581 20070582
db/csom. 6 db/csom. 6 db/csom. 6
csomag 44,82 € csomag 44,82 € csomag 52,08 €
7,47 € 7,47 € 8,68 €

GN 1/6
17.6x16.2 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm 15 cm
1.1 l 1.7 l 2.6 l
30003983 30003985 30003987
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 75,12 € csomag 89,64 € csomag 89,64 €
6,26 € 7,47 € 7,47 €

GN 1/9
17.6x10.8 cm (HxSZ)

6.5 cm 10 cm 15 cm
0.6 l 1 l 1.5 l
30003986 30003984 30003982
db/csom. 12 db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 46,08 € csomag 60,60 € csomag 75,12 €
3,84 € 5,05 € 6,26 €

fekete
10022323
db/csom. 1
4,72 €

VEGA
Tojástartó doboz  
 · anyag: polietilén, élelmiszeripari polikarbonát
 · 8 tojástartót beleértve
 · max. 4 sorban tölthető a tároló (120 tojás)
 · beleértve a fedőt is
 · HACCP tojástárolás
 · filctollal írható etikettel (cikkszám 10022323) rendelje meg külön
 · -40 °C és +95 °C közt használható
 · mosogatógépben mosható

HACCP

fedővel

tojástartó doboz 2/3 GN
transzparens
35.4x32.5x20 cm 
(HxSZxMÉ)
 19 l
10092548
db/csom. 1
31,89 €

pót tojástartó
fehér
29x29x4 cm (HxSZxMA)
10092565
db/csom. 12
csomag 23,64 €
1,97 €

hőálló

fagyasztóba alkalmas

HACCP

Filctoll  
darabért csak

472

VEGA
Filctoll  
 · műanyag GN edények címkéjének felírásához
 · állandó vízbázisú tinta
 · a tintát szappannal vagy a mosogatógépben lehet 
eltávolítani
 · vonalszélesség: 1 mm
 szín: fekete

GN edény  
Dena

darabonként

384

Tojástartó doboz  
darabért csak

3189
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GN 1/3
32.5x17.6 cm (HxSZ)

VEGA
Polcos kocsi  
 · anyag: rozsdamentes króm-nikkel acél 18/10
 · GN edények 1/1, 1/2, 1/3 és 2/3 szállításához
 · négyzetes keretek 25 x 25 cm, rendkívül robusztusak
 · a tálcák mindkét oldalról behelyezhetők, biztosítva a borulás  
ellen az EN18867-2 szabványnak megfelelően
 · 18 szint, a szintek közötti távolság 7,5 cm
 · 4 kerék, 2 közülük fékkel
 · maximális terhelés: 90 kg

61.9x45.4x166.1 cm (HxSZxMA)
10007976
db/csom. 1
493,90 €

Polcos kocsi  
darabért csak

49390

VEGA
Profi polcrendszer  
 · anyag: acél, speciálisan felületileg kezelt
 · rozsdamentes, -40 °C-ig használható
 · egy polc teherbírása: 180 kg
 · állítható polc és lábmagasság
 · szétszerelve kézbesítjük
 · polcok és összekötő elemekkel kiterjeszthető
 · 2 év jótállás

profi polcrendszer 4 polccal
91x183x46 cm (SZxMAxMÉ) 121x183x46 cm (SZxMAxMÉ)
10081376 10081377
db/csom. 1 db/csom. 1
160,60 € 210,10 €

S-horog
10081381
db/csom. 1
3,62 €

kiegészítő polcok a profi polcrendszerhez
91x3x46 cm (SZxMAxMÉ) 121x3x46 cm (SZxMAxMÉ)
10081378 10081379
db/csom. 1 db/csom. 1
35,19 € 41,79 €

rögzítő klippek
5 cm (H)
10093311
db/csom. 4
csomag 8,76 €
2,19 €

Lehetséges kombináció:

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

Profi polcrendszer
darabonként

16060

Polcrendszer PROFIKNAK
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A kínált tárolók a transzportboxokban szállíthatók.
Lehetséges kombinációk

VEGA
Transzportboxok
 · szállítóbox, fedő, evőeszköztartó poharak anyaga: műanyag 
(polipropilén)
 · tányér tároló, csésze tároló: kerek acél, fehér műanyaggal 
bevonva
 · különösen alkalmas tárolásra, szállításra és partikiszolgálásra
 · tartalom nélkül szállítjuk

transzportbox
40x30x32 cm (HxSZxMA) 60x40x32 cm (HxSZxMA)
10040418 10049787
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 32,99 €

fedő 10040418
40x30 cm (HxSZ)
10044078
db/csom. 1
10,77 €

evőeszköztartó  
4 rekesszel
53x32.5x10 cm (HxSZxMA)
10089178
db/csom. 1
8,79 €

tányér tároló - 35 tányér részére
16.6x29.5 cm 
(ØxMA)

18.3x29.5 cm 
(ØxMA)

21.5x29.5 cm 
(ØxMA)

24.5x29.5 cm 
(ØxMA)

27x29.5 cm 
(ØxMA)

32x27.8 cm 
(ØxMA)

Ø tányér max. 
15 cm

Ø tányér max. 
16.5 cm

Ø tányér max. 
19.5 cm

Ø tányér max. 
22 cm

Ø tányér max. 
25 cm

Ø tányér max. 
27.5 cm

10049633 10049634 10049635 10049636 10049637 10049781
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
15,39 € 16,49 € 17,59 € 18,69 € 19,79 € 21,99 €

tányér tároló  
20 tányér részére
29x21 cm (ØxMA)
Ø tányér max. 27.5 cm
10049638
db/csom. 1
18,69 €

2 x tányér tároló
cikkszám 10049637

Transzportbox,
cikkszám 10049787,
fedő cikkszám
10044079Transzportbox, cikkszám 10040418, fedő, cikkszám 10044078

2 x tányér tároló  
cikkszám 10049633
vagy 2 x tányér tároló  
cikkszám 10049634

1 x csésze tároló
cikkszám 10049631 
és 1 x tányér tároló 
cikkszám 10049633

1 x csésze tároló 8
csővel, cikkszám
10049639

1 x leveses csésze tároló
6 csővel, cikkszám
10049632

alkalmazási példa

fedő 10049787
60x40 cm (HxSZ)
10044079
db/csom. 1
15,39 €

VEGA
Transzportbox fedővel
 · anyag: polipropilén
 · fedővel együtt kézbesítjük
 · rakásolható pléhekre, tálcákra 60x40 cm-ig, vagy pizzadobozokra
 · hűtőbetéttel kiegészíthető 10077399
 · hozzáillő szállítókocsi külön rendelhető

68.5x48.5x26 cm (HxSZxMA) 68.5x48.5x36 cm (HxSZxMA)
(belső) 62.5x42.5x20 cm (HxSZxMA) (belső) 62.5x42.5x30 cm (HxSZxMA)
53 l 80 l
1.3 kg 1.87 kg
10078804 10078805
db/csom. 1 db/csom. 1
49,49 € 65,99 €

VEGA
Transzportbox Gastronorm fedővel
 · anyag: polipropilén
 · fedővel együtt kézbesítjük
 · ételszállításra GN-edényekben 
 · hűtőbetéttel kiegészíthető 10077389 (rendeljen kiterjesztést is: 30114986) 
vagy melegítő akkumulátort 20070420
 · hozzáillő szállítókocsi külön rendelhető

60x40x28 cm (HxSZxMA) 60x40x32 cm (HxSZxMA) 60x40x40 cm (HxSZxMA)
(belső) 53.8x33.7x21.7 cm (HxSZxMA) (belső) 53.8x33.7x25.7 cm (HxSZxMA) (belső) 53.8x33.7x33.7 cm (HxSZxMA)
39 l 46 l 61 l
1.05 kg 1.17 kg 1.36 kg
10078802 10078803 10077358
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
40,69 € 43,99 € 49,49 €

Transzportbox  
Gastronorm
 darabonként

4069

Transzportbox  
 darabonként

2419

csésze tároló
4 cső
29.5x20x30 cm (HxSZxMA)
 csésze max. Ø 8.5 cm
csésze száma: 24
10049631
db/csom. 1
20,89 €

csésze tároló
6 cső
27.5x18.5x30 cm (HxSZxMA) 35.2x24.2x30 cm (HxSZxMA)
 csésze max. Ø 7.5 cm  csésze max. Ø 10.5 cm
csésze száma: 36 csésze száma: 36
10049630 10049632
db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 24,19 €

csésze tároló
8 cső
39x28x30 cm (HxSZxMA)
csésze max. Ø  8.5 cm
csésze száma: 48
10049639
db/csom. 1
28,59 €

praktikus fogantyúkkal a könnyű szállítás érdekében

belső listák megkönnyítik a be és kirakodást

-40 °C és +120 °C közt tartja a hőmérsékletet

praktikus fogantyúkkal

-40 °C és +100 °C közt tartja a hőmérsékletet

GN edények részére

vagy 1 x tányér tároló 
cikkszám 10049634
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GN elhelyezési variáció

VEGA
Termobox szállító (nyitás elöl)
 · anyag: polietilén hab izolációval
 · minden GN edényhez: 1/1 GN, az 1/3 GN- 200 mm mélységig
 · két órán belül átlagosan meleg ételeknél 1,1°C a hőveszteség, hideg ételeknél 0,3 °C
 · szellőzéssel a nyomás kiegyenlítésére, ergonomikus fogantyúk a kényelmes hordásért
 · 23 cm hosszú nejlon zár lehetővé teszi a gyors és biztonságos nyitást
 · klippek az ajtókon a tartalom megkülönböztetéséhez
 · a kivehető izoláció garantálja az egyszerű tisztítást
 · 270° -ig nyitható ajtók
 · hozzá illő transzportkerekek cikkszám 20071100

63.5x46x63 cm (HxSZxMA)
(belső) 53.5x33.5x48.6 cm (HxSZxMA)
87 l
21.5 kg
10081597
db/csom. 1
526,90 €

VEGA
Termobox szállító (nyitás elöl)
 · anyag: polietilén habszivacs szigeteléssel
 · a 1/1 GN méretű gasztronómia edényekhez a 1/4 mérethez három elválasztó léc szükséges 
(325 mm), a 1/6 és 1/9 GN mérethez 4 elválasztó léc szükséges (325 mm)
 · átlagos hőmérséklet csökkenés 2 óra múlva kb. 6 ° C és hűtött élelmiszernél csak 1,5 ° C
 · optimális hőmérséklet fenntartás garantálható, ha a tartály teljesen fel van töltve
 · a tartályt hideg helyiségbe lehet elő hűteni, vagy meleg vízbe elő melegíteni
 · a belső nyomás kompenzálása érdekében az ajtón egy szellőzőnyílás található
 · a megfelelő gasztronómiai tárolókat megtalálja a www.gasztro-palazzo.hu oldalon
 · hozzá illő transzportkerekek cikkszám 20071100

64.5x46.5x48.2 cm (HxSZxMA)
(belső) 53.5x33.5x37 cm (HxSZxMA)
59 l
11.8 kg
10081424
db/csom. 1
328,90 €

GN elválasztó lista
32.5 cm (H)
10081670
db/csom. 1
3,84 €

12 behelyezhető lista

GN edények részére

-40 °C és +100 °C 
közt hőmegtartó

12 behelyezhető lista

GN edények részére

-40 °C és +100 °C 
közt hőmegtartó

GN elválasztó lista
32.5 cm (H)
10081670
db/csom. 1
3,84 €

GN elhelyezési variáció

Termobox szállító 
 darabért csak

32890

Termobox szállító 
 darabért csak

52690

Thermo Future Box
Szállító kerekek  
termobox részére GN 1/1
- anyag: alumínium profil műanyaggal, sarkak (ABS)
- 4 gumis kerék
- maximális teherbírás 250 kg (kb. 4 – 5 box)

70x50x17 cm (HxSZxMA)
20071100
db/csom. 1
119,90 €

Szállító kerekek
darabért csak

11990

Thermo Future Box
Szállító kerekek Euronorm
Termoboxaink egyszerű szállításához. Keret műanyagból, 
2 fix és 2 forgó kerékkel. Maximális terhelés 250 kg (kb. 
4-5 doboz).
Következő szállítóboxainkhoz használható cikkszám 
10078802, 10078803, 10077358, 10081556.

61.5x41.5x17 cm (HxSZxMA)
20070419
db/csom. 1
54,99 €

Szállító kerekek 
 darabért csak

5499

Thermo Future Box
GN fűtőtest
Fűtőtest hőtermelő folyadékkal a hosszan tartó 
hőteljesítmény érdekében. Sütőben (max. 30 perc 100°C-
on) vagy vízfürdőben (max. 35 perc forrásban lévő vízben) 
felmelegítéssel készen áll a használatra. Polietilénből készült, 
fogantyúval.

53x32.5x2.5 cm (HxSZxMA)
GN 1/1
20070420
db/csom. 1
65,99 €

Thermo Future Box
GN hűtőtartozék
EPP-műanyagból készült hűtőtartozék. A hűtőtest a tartozék 
segítségével helyezhető bele a termoboxokba. A dobozban 
lévő felhasználható hely változatlan marad, mivel az 
akkumulátornak saját helye van. A hűtendő termékeket nem 
nyomja be és nem érinti az akkumulátor.

53x32.5 cm (HxSZ)
GN 1/1
20070422
db/csom. 1
26,39 €

Thermo Future Box
GN hűtőtest - 12° 
Polietilénből készült, fogantyúval. Hűtőakkumulátor hideget 
generáló folyadékkal a hosszan tartó hűtési teljesítmény 
érdekében (-12°C fagyasztva halhoz, húshoz). Könnyen 
tisztítható és mosogatógépben mosható 85°C-ig. A 
hűtőgél glikolmentes. Az akkumulátorok megfelelnek az 
élelmiszerekkel kapcsolatos használathoz szükséges összes 
kritériumnak.

53x32.5x2.5 cm (HxSZxMA)
GN 1/1
20070421
db/csom. 1
47,29 €

6x MA 6.5 cm4x MA 10 cm 3x MA 15 cm 2x MA 20 cm

4x MA 6.5 cm 3x MA 10 cm 2x MA 15 cm 1x MA 10 cm
1x MA 20 cm

2x MA 10 cm
1x MA 6.5 cm
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 S  M  L  XL
30089713 30089714 30089715 30089716
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 16,00 csomag 16,00 csomag 16,00 csomag 16,00
0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 €

kék kék kék kék
 S  M  L  XL
30089768 30089769 30089757 30089759
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 21,00 csomag 21,00 csomag 21,00 csomag 21,00
0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €

fehér fehér fehér fehér
 S  M  L  XL
30089760 30089765 30089766 30089767
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 20,00 csomag 20,00 csomag 20,00 csomag 20,00
0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

kék kék kék kék
 S  M  L  XL
30089756 30089747 30089741 30089764
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 27,00 csomag 27,00 csomag 27,00 csomag 27,00
0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 €

fekete fekete fekete fekete
 S  M  L  XL
10063857 10063858 10063859 10069304
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 30,00 csomag 30,00 csomag 30,00 csomag 30,00
0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

fehér fehér fehér fehér
 S  M  L  XL
30089752 30089744 30089737 30089762
db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100 db/csom. 100
csomag 27,00 csomag 27,00 csomag 27,00 csomag 27,00
0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 €

VEGA
Egyhasználatos vinil 
kesztyű Optimal 
100% vinil. Púdermentes. Extra könnyű vinilből 
készült. Olaj és zsírálló. Megfelel a következő 
szabványoknak: CAT 3, CE 0465 PSA VO  
(EU) 2016-425, CE MDR 2017-745, EN  
374-1:2016 Typ B GKLM, EN 374-5:2016  
(Virus nélkül), EN 420, EN 455 1-4.  
Alkalmas az élelmiszerekkel való  
közvetlen érintkezésre.
szín: transzparens

VEGA
Egyhasználatos latex 
kesztyű Skin 
100% latex. Enyhén púderezett, így nedves 
kézzel is könnyű felvenni. Olaj és zsírálló. 
Megfelel a következő szabványoknak: CAT 3, 
CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425, CE MDR 
2017-745, EN 374-1:2016 Typ B GKLMT, EN 
374-5:2016 (Virus nélkül), EN 420, EN 455 
1-4. Alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen 
érintkezésre.

VEGA
Egyhasználatos nitril kesztyű Light 
100% nitril. Púdermentes antiallergén nitril kesztyű, 
amely nagy rugalmasságának köszönhetően tökéletesen 
alkalmazkodik a kézhez. A kesztyű olaj, zsír és vegyszerálló. 

22x8x37 cm (SZxMÉxMA)
30089778
db/csom. 1
54,99 €

VEGA
Kesztyűtartó Triple 
Univerzálisan használható minden 
kesztyűs dobozhoz. Kiváló minőségű 
rozsdamentes acél. Egyszerű és 
rugalmas falra szerelés -  
hosszában vagy keresztben  
rögzíthető (a rögzítő anyagot  
a csomag nem tartalmazza). 
Helytakarékos, higiénikus  
tárolás.
szín: ezüst

27.5x13.3x33 cm (SZxMÉxMA)
20090749
db/csom. 1
76,99 €

Hajtogatott kéztörlő 
papír adagoló
darabért csak

7699

VEGA
Hajtogatott kéztörlő papír  
adagoló rozsdamentes acél
Kb. 500 db kéztőtörlő részére. Praktikus ablakkal, hogy a 
mennyiséget mindig figyelemmel tudja tartani. Kulccsal és 
rögzítő anyaggal kézbesítjük. Hajtogatott kéztörlő papír nélkül.
szín: ezüst

30x13.7x30 cm (SZxMÉxMA)
10053161
db/csom. 1
32,99 €

VEGA
Hajtogatott kéztörlő papír adagoló
Kb. 250 darab törlőre. Kulccsal együtt és rögzítő anyaggal 
kézbesítjük. Hajtogatott kéztörlő papír nélkül.
szín: fehér

Katrin
Hajtogatott kéztörlő papír  
Hajtogatott kéztörlő papír különböző minőségben. Élelmiszerrel való érintkezésre engedélyezett és bőrgyógyászatilag tesztelt. 
Egyrétegű Z-hajtással, kétrétegű C- vagy Z-hajtással, háromrétegű W-hajtással. Szállítás: egyrétegű 20 db csomagolás 
egyenként 250 törlővel, kétrétegű cikkszám 30114981 25 db csomagolás egyenként 160 törlővel, cikkszám 30110734 18 db 
csomagolás egyenként 125 törlővel, háromrétegű 25 db csomagolás egyenként 90 törlővel. Nordic Swan ökocímkével tanúsítva: 
cikkszám 30114980. EU ökocímke és északi ökocímkével tanúsítva: cikkszám 30114981. Rendelje meg egyszerre a hozzá 
tartozó hajtogatott kéztörlő papír adagolót is, cikkszám: 20090749 és 10053161.
anyag: 100% újrahasznosított papír

kéztörlő papír  
2-rétegű Z-hajtással
24x24 cm (HxSZ)
30114981
db/csom. 25
csomag 32,75 €
1,31 €

kéztörlő papír  
3-rétegű W-hajtással
32x24 cm (HxSZ)
30114980
db/csom. 25
csomag 49,25 €
1,97 €

kéztörlő papír  
1-rétegű Z-hajtással
23.2x23 cm (HxSZ)
30107612
db/csom. 20
csomag 25,00 €
1,25 €

kéztörlő papír  
2-rétegű C-hajtással
33x24 cm (HxSZ)
30110734
db/csom. 18
csomag 35,46 €
1,97 €

Egyhasználatos nitril 
kesztyű Light  
 darabonként

027
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VEGA
Mosogatóbavaló kosarak Universal  
 · anyag: műanyag
 · rakásolható
 · stabil
 · minden mosogatógép típushoz alkalmas
 · 4 különböző alap kosár poharakra: átmérőtől függően
 · 8 cm-nél magasabb poharaknál rendeljen emeletet, 
mely a kosárra stabilan ráhelyezhető minden oldal zárva

50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20070084
db/csom. 1
13,74 €

egy oldal nyitva
50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20071044
db/csom. 1
13,74 €

evőeszköz 
mosókosár
50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20070085
db/csom. 1
10,99 €

univerzális 
mosókosár
50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20071043
db/csom. 1
12,09 €

üveg mosókosár 
16 rekeszes
50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20071040
db/csom. 1
16,49 €

mosókosár tartozék 
16 rekeszes
50x50x4.5 cm (SZxMÉxMA)
30001015
db/csom. 1
8,79 €

üveg mosókosár 
25 rekeszes
50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20070087
db/csom. 1
16,49 €

mosókosár tartozék 
25 rekeszes
50x50x4.5 cm (SZxMÉxMA)
20070522
db/csom. 1
8,79 €

üveg mosókosár 
36 rekeszes
50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20071041
db/csom. 1
17,59 €

mosókosár tartozék 
36 rekeszes
50x50x4.5 cm (SZxMÉxMA)
20071045
db/csom. 1
8,79 €

üveg mosókosár 
49 rekeszes
50x50x10 cm (SZxMÉxMA)
20071042
db/csom. 1
18,69 €

mosókosár tartozék 
49 rekeszes
50x50x4.5 cm (SZxMÉxMA)
30001014
db/csom. 1
9,89 €

mosókosár tartozék
50x50x4.5 cm (SZxMÉxMA)
20070523
db/csom. 1
7,47 €

evőeszköz mosóko-
sár 8 rekeszes
20.5x42.5x15 cm (SZxMÉxMA)
20070086
db/csom. 1
10,99 €

 tányérokra, tálcákra nagy edényekre

 evőeszközökre vázákra, edényekre stb.

szélles üvegre talpas poharakra, borospoharakraszűk üvegre

pezsgőpoharakra

VEGA
Transzport kocsi
 · anyag: műanyag
 · fogantyúval vagy az nélkül
 · fogantyú rozsdamentes 
acélból 18/10
 · minden mosókosárhoz 
alkalmas
 · teherbírás 250 kg

transzport kocsi  
fogantyúval
54x57x92 cm (SZxMÉxMA)
20070524
db/csom. 1
98,99 €

transzport kocsi  
fogantyú nélkül
53x56x21 cm (SZxMÉxMA)
10049377
db/csom. 1
98,99 €

PULSIVA
Szemeteskosár Bedrock
Erős műanyagból (polipropilén) készült szemétkosár keskeny kivitelben. Helytakarékos és szűk 
helyen is használható. Fekete fedővel. A színes HACCP fedők külön rendelhetők. Ezek könnyen 
felszerelhetők mindkét méretű szemétkosárra, amivel megkönnyítik a hulladék szelektálást. 
Fogantyúval a könnyebb szállítás érdekében. Fedő nélkül a kosarak rakásolhatók. 
Mosogatógépben mosható.
szín: szürke

41x76x50 cm 
(SZxMAxMÉ)
85 l
30043068
db/csom. 1
43,99 €

41x89x50 cm 
(SZxMAxMÉ)
110 l
30043067
db/csom. 1
54,99 €

PULSIVA
Fedő Bedrock
Alkalmasak a Bedrock szemeteskosarakhoz. Hulladék szelektálás HACCP 
szerint. Egyszerű szerelés. Mosogatógépben mosható.

kék
56x41x9.5 cm  
(HxSZxMA)
30000922
db/csom. 1
13,19 €

sárga
56x41x9.5 cm  
(HxSZxMA)
30000923
db/csom. 1
13,19 €

zöld
56x41x9.5 cm  
(HxSZxMA)
30000924
db/csom. 1
13,19 €

piros
56x41x9.5 cm  
(HxSZxMA)
30000925
db/csom. 1
13,19 €

Teljes választék:
www.gasztro-palazzo.hu

Transzport kocsi  
 darabért csak

9899

Kosár Universal  
 darabonként

1099
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Kozmetikum 
V-Touch Nature

darabonként

0,

23

SZÁLLODAI KOZMETIKUM
A megfelelő termékek az érzéki élményekhez: A szállodai kozmetikumunk csak válogatott 
és kiváló minőségű összetevőket tartalmaz, tartósító parabének nélkül. Termékeinkkel 
kényeztetheti vendégeit és különleges, pihentető pillanatokat teremthet számukra.

VEGA
Szállodai kozmetikum V-Touch Nature 
Illat, érzés, érintés - a V-Touch Nature ápoló készlet érzéki élményt nyújt vendégeinek. Olívaolaj, rozmaring, 
narancsvirág és fehér csalán kivonata. A növényi kivonatok kényeztetik és kellő relaxálást kínálnak 
vendégeinek. A bükkfából készült alátét pedig ideális a kozmetikum bemutatására.
Dermatológiailag tesztelt! Növényi kivonatokkal gazdagítva! Adagolórendszerként is elérhető!  
Illat: citrom, ánizs, ibolya.

Termékminta 
csomag

bőrgyógyászatilag tesztelt

 
Európában gyártott: környezetbarát, 
semmi hosszú szállítás

természetes összetevők  
a gyengéd ápoláshoz

adagolórendszer 100%-ban újrahasznosított 
PET-anyagból, 100%-ban újrahasznosítható

sampon  
(hajra és testre)
sokszínű
40 ml
10029025
db/csom. 216
csomag 86,40 €
0,40 €

hajkondícionáló
barna
40 ml
30042986
db/csom. 216
csomag 92,88 €
0,43 €

tusfürdő
bézs/zöld
40 ml
10029024
db/csom. 216
csomag 86,40 €
0,40 €

testápoló
sokszínű
40 ml
10029026
db/csom. 216
csomag 92,88 €
0,43 €

adagolórendszer 
sampon 
sárga
330 ml
30106512
db/csom. 24
csomag 110,64 €
4,61 €

adagolórendszer 
folyékony  
szappan
fehér
330 ml
30106514
db/csom. 24
csomag 110,64 €
4,61 €

szappan  
(olívaolajjal)
barna/zöld
16 g
10059397
db/csom. 400
csomag 92,00 €
0,23 €
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Újdonság

Szállodai kozmetikum 
V-Touch szilárd

darabért csak

065

VEGA
Szállodai kozmetikum V-Touch Concept 
Ez az időtlen, modern formatervezésű szállodai kozmetikum 
sorozat nem csak vizuálisan elismert. A tartalma is meggyőző: a 
tusfürdő rozmaring kivonatot tartalmaz, a sampon szezámolajat és a 
testápoló narancsvirág kivonatot tartalmaz.
Dermatológiailag tesztelt! Növényi kivonatokkal gazdagítva! 
Adagolórendszerként is elérhető! 
Illat: citrom, narancs, menta, jázmin.

VEGA
Szállodai kozmetikum V-Touch szilárd
A szállodai kozmetikumaink több mint 90 %-ban természetes, növényi 
alapanyagokkal kényeztet. Ez a sorozat teljesen műanyagmentes. 
Egyszerűen habosítsa fel a kezében, vigye fel testére/hajára, és 
élvezze a kellemes illatát. Vegán összetevők. Újrahasznosítható 
csomagolás. Bőrgyógyászatilag tesztelt!
Illat sampon: rózsa, ibolya, eper, szantálfa.
Illat tusfürdő: fehér tea, bazsarózsa, gyöngyvirág, körte, bergamott.
Illat sampon 2az1: levendula, vanília, körte, piros gyümölcsök, 
szantálfa.
Enyhe színeltérések előfordulhatnak a gyártási folyamat miatt.

VEGA
Raklap Arawa 
Fa raklap lábak nélkül a sokoldalú használatra.
anyag: olajozott bükkfa. Mosogatógépben nem mosható!
azín: bükk
20x12x3.3 cm (HxSZxMA)

10029351
db/csom. 1
10,99 €

VEGA
Fa alátét V-Touch
V-Touch CONCEPT fa alátét természetes árnyalatban. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a termék nem alkalmas az élelmiszerekkel való 
közvetlen érintkezésre, és nem érheti sokáig víz. Az alátéten lévő 
három lyuk 23 mm átmérőjű.
szín: barna
15.5x5x2 cm (HxSZxMA)

10059413
db/csom. 10
csomag 39,50 €
3,95 €

sampon
transzparens
30 ml
10059404
db/csom. 330
csomag 92,40 €
0,28 €

tusfürdő
világoszöld
30 ml
10059405
db/csom. 330
csomag 92,40 €
0,28 €

testápoló
krémfehér
30 ml
10059406
db/csom. 330
csomag 105,60 €
0,32 €

adagolórendszer 
sampon
sárga
330 ml
30106511
db/csom. 24
csomag 105,36 €
4,39 €

adagolórendszer  
folyékony  
szappan
fehér
330 ml
30106513
db/csom. 24
csomag 105,36 €
4,39 €

szappan
zöld/transzparens
15 g
10029826
db/csom. 480
csomag 81,60 €
0,17 €

sampon
fehér
15 g
30110355
db/csom. 330
csomag 214,50 €
0,65 €

tusfürdő
világoskék
15 g
30110353
db/csom. 330
csomag 214,50 €
0,65 €

sampon és  
tusfürdő 2az1
világoszöld
15 g
30110352
db/csom. 330
csomag 214,50 €
0,65 €

Eredeti minták  
kipróbálásra:

+36 70 886 5856
termékminta csomag 

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag

100 %-ban műanyagmentes, fenntartható alternatíva 
a hagyományos samponok és tusfürdőkkel szemben 

környezetbarát, újrahasznosítható csomagolás

nagyvonalú hab 

 gyártási hely Európa: környezetbarát, semmi hosszú szállítás 

természetes kivonatokkal a gyengéd ápoláshoz

adagolórendszer 100 %-ban újrahasznosított PET-
anyagból, 100 %-ban újrahasznosítható
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VEGA 
Termékminta 

csomag

Szállodai kozmetikum  
V-Touch Mauve
Kényeztesse vendégei érzékeit. A készlet C 
vitamint tartalmaz, melynek köszönhetően a 
napot feltöltődve kezdheti. Modern és időtálló, 
lenyűgöző dizájnban. Dermatológiailag tesztelt! 
Illat: gyöngyvirág, ibolya, ánizs, bergamott, fehér 
pézsma

sampon
zöld
30 ml
10030198
db/csom. 240
csomag 93,60 €
0,39 €

tusfürdő
rózsaszín
30 ml
10030197
db/csom. 240
csomag 72,00 €
0,30 €

testápoló
transzparens
30 ml
10030199
db/csom. 240
csomag 76,80 €
0,32 €

szappan
ezüst
20 g
10027907
db/csom. 420
csomag 75,60 €
0,18 €

VEGA 
Termékminta 

csomag

Szállodai kozmetikum Fontana 
A friss illat és a hosszan tartó frissesség hatás 
a Fontana készlet előnyei, mindenre kiterjedő 
ápolási sorozat.
Dermatológiailag tesztelt! pH-semleges! 
Illat: sampon & tusfürdő: citrusos gyümölcs, 
narancsvirág, menta, rózsa, pézsma.  
Szappan: citrom, narancs, alga, magnólia, 
pézsma.

sampon & tusfürdő  
2 in 1
fehér
20 ml
10059417
db/csom. 300
csomag 78,00 €
0,26 €

sampon & tusfürdő  
2 in 1
fehér
1000 ml
10029834
db/csom. 12
csomag 40,80 €
3,40 €

folyékony  
szappan 1l
sárga
1000 ml
10029835
db/csom. 12
csomag 42,12 €
3,51 €

folyékony  
szappan 5l
sárga
5000 ml
10029836
db/csom. 1
14,73 €

szappan
kék/fehér
15 g
10022932
db/csom. 480
csomag 72,00 €
0,15 €

szappan
fehér
15 g
30003921
db/csom. 420
csomag 79,80 €
0,19 €

Szállodai kozmetikum  
V-Touch Mauve

darabonként

0,

18

gyártási hely: Európa

parabén mentes

VEGA 
Termékminta 

csomag

Szállodai kozmetikum Cala
Az illattal neutrális és praktikus készlet Cala árban 
nagyon kedvező.
Dermatológiailag tesztelt! 
Illat: sampon & tusfürdő: vanília.
Szappan: citrom, narancsvirág, fehér pézsma, 
tengeri alga, magnólia. 
szín: fehér

sampon & tusfürdő
10 ml
20090909
db/csom. 1000
csomag 100,00 €
0,10 €

szappan
12 g
30000405
db/csom. 500
csomag 60,00 €
0,12 €

gyártási hely: Európa

parabén mentes

Mindent az Ön JÓLÉTÉÉRT

Patara palakő alátét a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.

 C-vitaminnal az élénk 
frissességért minden nap

  
gyártási hely Európa: 
környezetbarát, semmi 
hosszú szállítás 
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VEGA
Palakő Patara szögletes fogantyú nélkül
Fekete színben. A palákő (vastagság 0,5 cm) gumitalppal van ellátva. Időközben olívaolajjal 
fényezze tálcáit, így megőrzik nemes fényüket. 
Mosogatógépben nem mosható!
szín: fekete
22x13x0.5 cm (HxSZxMA)

VEGA
Melamin alátét Green Tea 
Egyszerű alátét szállodai kozmetikumhoz. Használható -30 °C és +70 °C között. Könnyen 
tisztítható, stabil és ütésálló. Mosogatógépben mosható!
szín: fekete
22x11x1.8 cm (SZxMÉxMA)

VEGA
Szállodai kozmetikum Amber Spa 
Kényeztesse el vendégeit egy kecses kompozícióval, amely megmozgatja az érzékeit. Az Amber 
Spa elvarázsoló széria, illatának és válogatott összetételének köszönhetően. Egyszerű és időtlen 
dizájnja a tiszta és klasszikus gráciával elegáns légkört biztosít fürdőszobájának.
Dermatológiailag tesztelt! Adagolórendszerként is elérhető!
Illat: barack, málna, vanília, citromfű, fehér pézsma

VEGA
Szállodai kozmetikum Green Tea 
A zöld tea kivonat nyugtató hatása az ázsiai gyógyászatban több mint ezer éve ismert és a wellness 
környezetbe is előtérbe került. Zöld tea kivonatok biztosítják a test lazítását és a lélek nyugalmát.
Dermatológiailag tesztelt! Zöld tea kivonattal! Adagolórendszerként is elérhető!
Illat: citrom, ánizs, fehér pézsma

10049616
db/csom. 2
csomag 21,32 €
10,66 €

30052941
db/csom. 1
6,04 €

sampon
borostyán
35 ml
10059903
db/csom. 128
csomag 55,04 €
0,43 €

sampon
zöld
45 ml
10050053
db/csom. 216
csomag 92,88 €
0,43 €

adagolórendszer 
sampon
sárga
330 ml
30106517
db/csom. 24
csomag 110,64 €
4,61 €

adagolórendszer 
sampon
világoszöld
330 ml
30106515
db/csom. 24
csomag 105,36 €
4,39 €

adagolórendszer 
folyékony  
szappan
fehér
330 ml
30106518
db/csom. 24
csomag 110,64 €
4,61 €

adagolórendszer 
folyékony  
szappan
fehér
330 ml
30106516
db/csom. 24
csomag 105,36 €
4,39 €

tusfürdő
borostyán
35 ml
10059902
db/csom. 128
csomag 55,04 €
0,43 €

tusfürdő
45 ml
10050054
db/csom. 216
csomag 92,88 €
0,43 €

testápoló
gyöngyház fehér
35 ml
10059904
db/csom. 128
csomag 57,60 €
0,45 €

testápoló
fehér
45 ml
10050055
db/csom. 216
csomag 97,20 €
0,45 €

szappan
antracit
16 g
10059905
db/csom. 400
csomag 104,00 €
0,26 €

szappan
fekete
20 g
10029768
db/csom. 240
csomag 55,20 €
0,23 €

Kozmetikum 
Amber Spa
darabonként

0,

26
Kozmetikum 
Green Tea
darabonként

0,

23

a finomított összetevők nyugtató illatot biztosítanak

gyártási hely Európa: környezetbarát, 
semmi hosszú szállítás 

zöld tea kivonattal a még több 
felfrissülésért és jó közérzetért

  
gyártási hely Európa: 
környezetbarát, semmi 
hosszú szállítás 

adagolórendszer 100 %-ban 
újrahasznosított PET-anyagból, 
100 %-ban újrahasznosítható

adagolórendszer 100 %-ban újrahasznosított 
PET-anyagból, 100 %-ban újrahasznosítható

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag
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VEGA
Szállodai kozmetikum V-Touch Tendergreen 
Különleges csomagolás üde zöld-fehér színben aláhúzza a készlet  
természetességét. Praktikus zárás biztosítja a többszörös használatot és lehetővé  
teszi az egyszerű kiürítést. A tubusokkal és flakonokkal szemben, több mint 68%-ot 
spórol a csomagoló anyagon.
Dermatológiailag tesztelt! 
Illat: sampon & tusfürdő: mentol, citrusos gyümölcsök, bergamott, szantálfa, pézsma. 
Testápoló: citrusos gyümölcsök, levendula, rózsa, bazsalikom.  
Szappan: menta, citrom, bergamott, levendula, fehér pézsma, kámfor.

VEGA
Adagolórendszer V-Touch Silver és Mineral
Fenntartható és környezetbarát a magasabb tartalma révén. A V-Touch Mineral 
kozmetikum finoman ellazítós hatással. A Mineral sampon bio zab és rizsnövények 
kivonattal. Mineral szappan bio búzavirág és golgotavirág kivonattal. A V-Touch Silver 
kozmetikum enyhén élénkítő hatással. A Silver sampon bio fekete tea és keserű 
narancs kivonattal. A Silver szappan aloe vera kivonattal. Helyezze az újrahasznosított 
adagolópalackokat a tartóba, és szükség esetén cserélje ki. A tartó rögzítőanyaggal 
és kulccsal kerül kiszállításra.
Dermatológiailag tesztelt.  
Illat: citrom, ánizs, bergamott, ciklámen, gyöngyvirág, fehér pézsma.

sampon
zöld/fehér
30 ml
10029902
db/csom. 200
csomag 60,00 €
0,30 €

sampon Silver
antracit/szürke
330 ml
30106522
db/csom. 24
csomag 97,44 €
4,06 €

sampon Mineral 
zöld
330 ml
30106520
db/csom. 24
csomag 97,44 €
4,06 €

 műanyag tartó
fehér
10027223
db/csom. 20
csomag 92,20 €
4,61 €

 műanyag tartó
transzparens
10095466
db/csom. 20
csomag 92,20 €
4,61 €

folyékony szappan 
Silver
antracit/szürke
330 ml
30106521
db/csom. 24
csomag 97,44 €
4,06 €

folyékony szappan 
Mineral
zöld
330 ml
30106519
db/csom. 24
csomag 97,44 €
4,06 €

 műanyag tartó
ezüst
10027222
db/csom. 20
csomag 156,00 €
7,80 €

tusfürdő
zöld/fehér
30 ml
10029903
db/csom. 200
csomag 60,00 €
0,30 €

testápoló
sokszínű
30 ml
10029904
db/csom. 200
csomag 64,00 €
0,32 €

folyékony  
szappan
zöld/fehér
30 ml
10029905
db/csom. 200
csomag 62,00 €
0,31 €

Adagolórendszer  
V-Touch

darabért csak

406

Szállodai kozmetikum  
V-Touch Tendergreen

darabonként

030

Egyszerű rögzítés!

Könnyen cserélhető töltet!

Átlátszó palack a töltésszint ellenőrzésére!

 gyártási hely Európa:  
környezetbarát, semmi 
hosszú szállítás 

környezetbarát csomagolás

 gyártási hely Európa: környezetbarát, 
semmi hosszú szállítás

tartósítószerek és parabén mentes

Könnyű kezelhetőség

 kiváló minőségű növényi kivonatokkal

tartósítószerek és parabén mentes

adagolórendszer 
100 %-ban 
újrahasznosított PET-
anyagból, 100 %-ban 
újrahasznosítható

Termékminta 
csomag

Termékminta 
csomag
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Újdonság

Termékminta 
csomag

VEGA
Szállodai kozmetikum V-Touch Classic 
Klasszikus, minőségi és hagyományos - ez a sorozat hangsúlyozza 
szállodája eleganciáját. Az arany fényes nyomtatott szöveg és a finom 
illatkompozíció biztosan megszólítja vendégeit.
Dermatológiailag tesztelt! 
Illat: citrom, narancsvirág, alga, rózsa, ciklámen, magnólia, jácint, 
fehér pézsma.

VEGA
Higiénia vendég készlet Hygienic 2.0 
Kiváló minőségű higiéniai készlet a vendégei védelméért. A szett egy eldobható 
3 rétegű szájmaszkot tartalmaz, orrmerevítővel mely EN 14683:2005CE 
tanúsítvánnyal rendelkezik és 2 tasakos kézfertőtlenítő gélt a gyors és 
biztonságos kézfertőtlenítés érdekében. Tartalom 3 ml tasakonként. 
Alkoholtartalom 65 %, bőrgyógyászatilag tesztelt.
Figyelmeztetés: Ezt a terméket az EK GHS-rendelet értelmében címkézni 
szükséges. A termék veszélyes áruként van besorolva. Ezért kérjük, vegye 
figyelembe az eredeti csomagoláson található veszélyekre vonatkozó 
figyelmeztetéseket és biztonsági tanácsokat.
Veszélyre vonatkozó figyelmeztetések:
H225 enyhén gyúlékony folyadék és a gőz
H319 súlyos szemirritációt okoz
H315 bőrirritáló hatású 
 
Biztonsági utasítások:
P 210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól és forró felületektől távol tartandó.  
Ne dohányozzon. 
P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés. 
Ha lehetséges, távolítsa el kontaktlencséit. Folytassa az öblítést.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: forduljon orvoshoz.
szín: fehér / transzparens
10x10x5 cm (HxSZxMA)

sampon & tusfürdő 
2 in 1
zöld/fehér
45 ml
10029019
db/csom. 240
csomag 67,20 €
0,28 €

sampon
arany/fehér
45 ml
10029020
db/csom. 240
csomag 67,20 €
0,28 €

tusfürdő
baracksárga
45 ml
10029021
db/csom. 240
csomag 67,20 €
0,28 €

testápoló
fehér
30 ml
10029022
db/csom. 297
csomag 95,04 €
0,32 €

szappan
sokszínű
16 g
10059389
db/csom. 400
csomag 72,00 €
0,18 €

VEGA
Hidroalkoholos kéztisztító gél With me 
Kézfertőtlenítő gél praktikus tasak csomagolásban a gyors és biztonságos kézfertőtlenítés 
érdekében. 3 ml tartalom tasakonként. Alkoholtartalom 65%. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt.
szín: kék/fehér
6x8 cm (SZxMA)

30089614
db/csom. 500
csomag 50,00 €
0,10 €

30089613
db/csom. 20
csomag 3,60 €
0,18 €

30108354
db/csom. 1
2,74 €

Higiénia vendég készlet  
Hygienic 2.0

szett csak

274Szállodai kozmetikum  
V-Touch Classic

darabonként

018

Higiénikus  

VÉDELEM

gyártási hely: Európa

tartósítószerek és 
parabén mentes

A teljes választék:
www.gasztro-palazzo.hu
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Kéztörlő 
Duo

darabért csak

7,

03

FROTTÍR TERMÉKEK
Kiváló minőségű és hosszan tartós frottír termékek modern struktúrával. 
Törölközőink és lepedőink ragyogóvá varázsolják wellnessét.

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Duo
Lenyűgöző színválaszték és tartós minőség! A 
Duo frottír termékek a legjobb szállodaminőséggel 
rendelkeznek. Két színvilág közül választhat: finom 
természetes színek vagy élénk intenzív színek, 
amelyekkel a fürdőszobában színes akcentusokat 
állíthat be. Mindkét színvilágnak van egy közös vonása. 
Tökéletesen vannak összehangolva, így az egyes 
színek csodálatosan kombinálhatók.
100 % pamut. Súly kb. 500 g/m². Fürdőszobai kilépő 
kb. 800 g/m².
szín: krémfehér, szürke, világoskék, petróleum, 
kőszürke, fehér

fehér
további 
színek

fehér

petróleum

szürke

kőszürke

világoskék

krémfehér

fürdőszobai 
kilépő

fürdőlepedő kéztörlő

50x70 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH)
101468 101008 101010
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,13 € 13,85 € 7,03 €
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Kéztörlő 
Duo

darabért csak

7,

03

Kéztörlő 
Easy

darabért csak

7,

36

ERWIN M.
Fürdőkesztyű Universal
Fehér fürdőkesztyű minőségi frottírból. Tartós és könnyen tisztítható.
100 % pamut. Súly kb. 460 g/m².
szín: fehér
15x20 cm (SZxH)

125031
db/csom. 5
csomag 12,05 €
2,41 €

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Easy
Törölközők kiváló és tartós minőségben, nedvszívó képességgel és puha tapintással. Kiválóan 
kielégítik a szállodai felszerelések igényeit: méretben stabil, dupla varrattal, klórálló! Logó 
hímzése lehetséges.
86 % pamut, 14 % poliészter. Súly kb. 600 g/m². Fürdőszobai kilépő kb. 800 g/m².
szín: fehér

fürdőszobai 
kilépő

nagy  
fürdőlepedő

fürdőlepedő

50x80 cm  
(SZxH)

100x150 cm 
(SZxH)

70x140 cm 
(SZxH)

100946 100947 100948
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,57 € 21,88 € 14,62 €

 puha csavart frottír

 dupla varratok

kellemes tapintású

vendég  
törölköző
30x50 cm  
(SZxH)
100949
db/csom. 5
csomag 18,65 €
3,73 €

kéztörlő
50x100 cm 
(SZxH)
100950
db/csom. 1
7,36 €
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ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Meco
Igazi klasszikus a fürdőszobájában: az elegáns egyszerű törölköző a wellness érzetét nyújtja, 
vonzó szegéllyel ellátva. Kiváló minőségű, kellemes, lágy és nagy nedvszívó képességgel 
rendelkezik. Logó hímzése lehetséges.
100% pamut. Súly kb. 550 g/m².
szín: grafit, kőszürke, fehér

kis törölköző
30x30 cm (SZxH)
125029
db/csom. 5
csomag 17,55 €
3,51 €

fehér
további 
színek

grafit

grafit

fehér

szürke

ekrü

sötétbarna

fehér

fehér

kőszürke

kőszürke

Kéztörlő  
Meco

darabért csak

8 ,

13

fehér
további 
színekPULSIVA

Fürdőszobai kilépő Universal
Robusztus sima frottír fürdőszobai kilépő kiváló nedvszívósággal és finom szegéllyel. 
Szárítógépben szárítható.
100% pamut. Fehér: 95° mosás, klórálló. Színes: 60° mosás, nem klórálló. Súly kb. 
700g/m².
szín: sötétbarna, ekrü, szürke, fehér
50x70 cm (SZxH)

123352
db/csom. 5
csomag 20,30 €
4,06 €

 a kiváló minőségű speciális 
fonal kiváló nedvszívó 
képességet biztosít és 
kellemes puha tapintást 

 mosható 95 °C-on: a legjobb 
termék fürdőszobájába

nagy  
fürdőlepedő

fürdőlepedő kéztörlő

100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH)
100695 100696 100697
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 15,17 € 8,13 €
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fehér
intenzív 
színek

további 
színek

fehér

fehér

borostyán

kék

ezüst

ezüst

bordó

kobaltkék

grafit

grafit

grafit

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Noblesse
Elegáns dizájn szállodai minőségben: extra erős és puha frottír törölközőket készítettünk magasfényű cérnahímzéssel 
a szállodaipar igényes és szigorú követelményeinek megfelelően. A Noblesse törölközőkkel kellemes légkört biztosít 
vendégeinek különösen magas szintű kényelemmel kombinálva. Logó hímzése lehetséges.
100 % pamut. Intenzív színek: bordó, grafit.  
Súly kb. 450 g/m². Fürdőszobai kilépő kb. 700 g/m².
szín: borostyán, kék, bordó, grafit, kobaltkék, ezüst, fehér

fürdőszobai  
kilépő

nagy  
fürdőlepedő

fürdőlepedő

50x70 cm (SZxH) 100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH)
100359 100321 100322
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,57 € 21,88 € 14,62 €

Kéztörlő  
Noblesse

 darabért csak

7,

36

ezüst

vendég törölköző
30x50 cm (SZxH)
100323
db/csom. 5
csomag 18,65 €
3,73 €

kéztörlő
50x100 cm (SZxH)
100324
db/csom. 1
7,36 €

Szívesen 
ellátjuk frottír 
termékeinket az 

Ön logójával .
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zöld

zöld

zöldcitrom

zöldcitrom

barna

homok

fehér

Kéztörlő  
Tila

darabért csak

7,

69

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Tila
Tartós pamut-vászon frottír finom tónusokkal. Az egyik oldala 100% pamut a megszokott puha tapintással, a másik oldala a len 
tartalomnak köszönhetően kellemes masszázshatást kölcsönöz a törölközőknek.
85 % pamut, 15 % len. Súly kb. 500 g/m². Fürdőszobai kilépő kb. 800 g/m².
szín: barna, zöld, zöldcitrom, homok, fehér

kéztörlő
50x100 cm (SZxH)
101174
db/csom. 1
7,69 €

 masszázs hatás a lentartalom révén

 különösen nedvszívó

 kétoldalas: pamut / len-pamut

fürdőszobai kilépő
60x60 cm (SZxH)
101144
db/csom. 1
8,79 €

nagy fürdőlepedő
100x150 cm (SZxH)
101145
db/csom. 1
20,89 €

fürdőlepedő
70x140 cm (SZxH)
101172
db/csom. 1
14,29 €

vendég törölköző
30x50 cm (SZxH)
101173
db/csom. 5
csomag 21,95 €
4,39 €
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Kéztörlő  
Motion

darabért csak

1022

ERWIN M.
Fürdőkesztyű  
Universal
Kiváló minőségű frottírból készült fehér fürdőkesztyű. Tartós 
ezért ideális a szállodai használathoz.
100 % pamut.  
Súly kb. 460 g/m².
szín: fehér
15x20 cm (SZxH)

125031
db/csom. 5
csomag 12,05 €
2,41 €

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Motion
Puha és nedvszívó frottír törölközők. Elegáns és kifinomult, tartós minőségű termékek amelyek 
megfelelnek a szállodai ágazat szélsőséges követelményeinek. Fürdőköpenyként is kapható. 
Logó hímzése lehetséges.
65 % pamut, 35 % rayon. Fürdőköpeny: 59 % pamut, 41 % rayon. Súly kb. 650 g/m². 
Fürdőszobai kilépő kb. 800 g/m². Fürdőköpeny kb. 400 g/m².
szín: fehér

ERWIN M.
Fürdőköpeny Motion
Kiváló minőségű fürdőköpeny puha 
frottírból. Elegáns és hosszan tartó 
minőség, amely megfelel a szállodaipar 
igényes követelményeinek. Logó hímzése 
lehetséges.
59 % pamut, 41 % rayon. Súly kb. 
400 g/m². Hosszúság: 125 cm az 
S/M méretnél.
szín: fehér
S/M, L/XL, 2XL

fürdőszobai 
kilépő

nagy  
fürdőlepedő

fürdőlepedő

50x70 cm (SZxH) 100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH)
100954 100955 100956
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
12,75 € 26,39 € 19,24 €

100953
db/csom. 1
51,69 €

vendég törölköző  
5db csomag 
30x50 cm (SZxH)
122680
db/csom. 5
csomag 31,85 €
6,37 €

 különösen nedvszívó

 nagyon puha

enyhén fényes

kéztörlő
50x100 cm (SZxH)
100958
db/csom. 1
10,22 €

passzoló 
termékek:
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bordó

bordó

bordó

natúr

natúr

fehér

fehér

barna

barna

natúr

Kéztörlő  
Boston

darabért csak

5,

49

ERWIN M. fehér
további 
színek

Frottír törölköző készlet Boston
Nagyon jó minőségű: tartós és nedvszívó. Logó hímzése lehetséges. 
100 % pamut. Súly: kb. 550 g/m². Fürdőszobai kilépő kb. 850 g/m².
szín: barna, bordó, natúr, fehér

fürdőszobai kilépő fürdőlepedő kéztörlő
50x70 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH)
100898 100900 100902
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,59 € 9,89 € 5,49 €

hosszan tartó minőség

különösen nedvszívó
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fehér

fehér

bordó

barna

barna

antracit

zöld

zöld

Kéztörlő  
Zermatt

darabért csak

8 ,

13

ERWIN M. fehér
további 
színek

Frottír törölköző készlet Zermatt
Bolyhos, nedvszívó frottír törölköző alpesi stílusban szegélyhímzéssel szarvas motívumban. A Zermatt új 
trendeket állít fel a SPA területén, és tökéletes szaunázásra.
100 %  pamut. Súly kb. 500 g/m².
szín: antracit, barna, bordó, zöld, fehér

nagy fürdőlepedő fürdőlepedő kéztörlő szauna törölköző
100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH) 70x200 cm (SZxH)
119675 119674 119673 125035
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 15,17 € 8,13 € 21,44 €

A törölközők és frottír termékekre a követ-
kező vonatkozik: akár 15%-os összeugrás 
is lehetséges!

Mosás

 formában stabil szegély

 bolyhos puhaság
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TENCEL™ –  
A HIGH-TECH SZÁL

bolyhos puha  
frottír törölköző

különösen nedvszívó

környezetbarát gyártás masszázshatású szegéllyel 

természetesen 
antibakteriális

Egyedi, puha 
és nedvszívó:

Kéztörlő  
Bonaire

darabért csak

615

A MI

tippünk
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A Tencel™ szálak nagy szilárdságúak száraz és nedves állapotban is, puhák és 
nagyon jól felszívják a nedvességet. A belőle készült textíliák egyszerűek és elegánsak, 
göbösödés mentesek, puhák és finomak mint a selyem, egyszerűen tisztíthatók.

Tencel™, környezetbarát szállak

ERWIN M. 
Frottír törölköző készlet Bonaire
Frottír készlet magas nedvszívó képességgel. A pamut és a Tencel tökéletes kombinációjának köszönhetően a törölközők 
kellemesen puha tapintásúak és jól felszívják a nedvességet. Ezenkívül a Tencel fonal antibakteriális hatással rendelkezik.  
68 % pamut, 32 % lyocell (Tencel). Súly kb. 550 g/m².
szín: mentazöld, füstkék, sötétszürke, kőszürke, fehér

nagy fürdőlepedő fürdőlepedő kéztörlő szauna törölköző
100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH) 70x200 cm (SZxH)
126628 126629 126664 126630
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,25 € 10,99 € 6,15 € 17,70 €

füstkék

fehér

sötétszürke

kőszürke

mentazöld
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fehér

almazöld

sárga

mentazöld

borostyán

petróleum

baracksárga

kék

rozsdás

világoskék

bézs

kőszürke

dohány

grafit

barna

sötétkék

Kéztörlő  
Valencia

darabonként

6,

15

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

 nagy színválaszték

 stabil szegély

 puha tapintás
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ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Valencia
Az első osztályú frottír törölközők aktuális trendszínekben kellemes változatosságot hoznak 
vendégfürdőibe. Rendkívül strapabírók, csúcsminőség a szövési technikának köszönhetően, 
meggyőző előnyökkel: A törölközők mosás után is megtartják méretüket, nem nyúlnak ki a 
szegélyeik! Kiválóan kombinálhatók, rendkívül nedvszívók és könnyen tisztíthatók. Fürdőszobai 
kilépő csak egyszínűben kapható. Logó hímzése lehetséges.
100 % pamut. Intenzív színek: barna, sötétkék, grafit. Súly kb. 460 g/m². Fürdőszobai kilépő 
kb. 820 g/m².
szín: almazöld, baracksárga, bézs, borostyán, kék, barna, sötétkék, sárga, grafit, világoskék, 
mentazöld, petróleum, rozsdás, kőszürke, dohány, fehér

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Valencia csíkok
Az első osztályú csíkos frottír törölközők aktuális trendszínekben kellemes változatosságot 
hoznak vendégfürdőibe. Rendkívül strapabírók, csúcsminőség a szövési technikának 
köszönhetően, meggyőző előnyökkel: A törölközők mosás után is megtartják méretüket, nem 
nyúlnak ki a szegélyeik! Kiválóan kombinálhatók, rendkívül nedvszívók, puhák és könnyen 
tisztíthatók. Minden szín klórálló. Fürdőszobai kilépő csak egyszínűben kapható. Logó hímzése 
lehetséges. 
100 % pamut. Súly kb. 460 g/m². Fürdőszobai kilépő kb. 820 g/m².
szín: borostyán/fehér, kék/fehér, sárga/fehér, petróleum/fehér, kőszürke/fehér
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nagy fürdőlepedő uni fürdőszobai kilépő uni fürdőlepedő uni
100x150 cm (SZxH) 50x90 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH)
100345 100344 100346
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,25 € 7,36 € 10,99 €

fürdőlepedő csíkok kéztörlő csíkok
70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH)
120852 120859
db/csom. 1 db/csom. 1
11,54 € 6,37 €

vendég törölköző uni
30x50 cm (SZxH)
122580
db/csom. 5
csomag 17,55 €
3,51 €

szauna törölköző csíkok wellness törölköző csíkok
70x200 cm (SZxH) 100x200 cm (SZxH)
125032 125033
db/csom. 1 db/csom. 1
15,94 € 26,39 €

fehér fehér

intenzív 
színek

további 
színek

további  
színek

borostyán/fehér petróleum/fehér

kék/fehér

kőszürke/fehér

sárga/fehér

A törölközők és frottír termékekre a következő vo-
natkozik: akár 15%-os összeugrás is lehetséges!

Mosás

 tökéletes párosítás az uni sorozattal

 tartós, szilárd

kéztörlő uni
50x100 cm (SZxH)
100348
db/csom. 1
6,15 €

kis törölköző uni
30x30 cm (SZxH)
100349
db/csom. 5
csomag 15,35 €
3,07 €
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ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Karos
Különösen magas szintű kényelmet kínál vendégeinek. Törölközők exkluzív 
kockás mintával: egyszerű, extra puha, elegáns és olyan kiváló minőségű, 
amely megfelel a szállodaipar szélsőséges követelményeinek.
100 % pamut. Súly kb. 500 g/m².  
Fürdőszobai kilépő kb. 700 g/m².
szín: antracit, bordó, ezüst, fehér

fürdőszobai kilépő fürdőlepedő kéztörlő
50x70 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH)
100367 100369 100371
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,36 € 10,99 € 6,15 €

fehér

fehér

ezüst

ezüst

bordó

bordó

antracit

antracit

Kéztörlő  
Karos

darabért csak

6,

15

A törölközők és frottír termékekre a következő vonat-
kozik: akár 15%-os összeugrás is lehetséges!

Mosás

fehér

további 
színek

antracit

fehér

hosszan tartó minőség

időtlen kockás minta
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ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Bermuda
Kiváló minőségű, puha pamut. Dúsan szőtt anyag, a legújabb színek elegáns megjelenést kölcsönöznek a fürdőszobának. 
Ne felejtsen rendeli fürdőszobai kilépőt is! Logó hímzése lehetséges.
100 % pamut. Intenzív színek: bordó, sötétkék, szürke, csokoládé. Súly kb. 450 g/m². Fürdőszobai kilépő kb. 600 g/m².
szín: borostyán, bordó, sötétkék, sárga, szürke, világoskék, kiwi, petróleum, csokoládé, kőszürke, fehér

fürdőszobai 
kilépő
50x70 cm (SZxH)
100504
db/csom. 1
6,15 €

kőszürke

borostyán

sötétkék

sötétkék

szürke

fehér

fehér

sárga

petróleum

világoskék

világoskék

csokoládé

bordó

kiwi

Megszemélyesítés
további információk:  

www.gasztro-palazzo.hu

Kéztörlő  
Bermuda

darabért csak

5,

60

fehér

intenzív 
színek

további 
színek

formában stabil szegély

bolyhos puha frottír

nagy  
fürdőlepedő
100x150 cm (SZxH)
100505
db/csom. 1
15,83 €

fürdőlepedő
70x140 cm (SZxH)
100506
db/csom. 1
9,78 €

vendég törölköző
30x50 cm (SZxH)
100507
db/csom. 5
csomag 12,60 €
2,52 €

kéztörlő
50x100 cm (SZxH)
100508
db/csom. 1
5,60 €

kis törölköző
30x30 cm (SZxH)
100509
db/csom. 5
csomag 12,05 €
2,41 €
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Újdonság

fehér

bézs

antracit

szürkésbarna

világosszürke

Kéztörlő  
Dina

darabért csak

615

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Dina
Maximális kényelem a vendégei számára! A Dina frottír törölközőink kiváló minőséget kínálnak, 
különösen tartósak és nedvszívóak. Öt természetes színben kaphatók, amelyek ideálisan kombinálhatók. 
Logó hímzése lehetséges.
100 % pamut. Intenzív színek: antracit, szürkésbarna. 
Súly kb. 500 g/m². Fürdőszobai kilépő kb. 700 g/m².
szín: antracit, bézs, világosszürke, szürkésbarna, fehér

fürdőszobai 
kilépő

nagy  
fürdőlepedő

fürdőlepedő kéztörlő

50x70 cm (SZxH) 100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH)
118957 118955 118954 118953
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,36 € 18,25 € 10,99 € 6,15 €

ERWIN M.
Wellness táska Summer Time
Menő strandtáska "Summer Time" 
felirattal. A táska vízlepergető béléssel és 
egy kis belső zsebbel rendelkezik.
70% pamut, 30% poliészter.
szín: kék
33x50 cm (HxSZ)

164593
db/csom. 1
9,89 €

fehér

intenzív 
színek

további 
színek

hosszan tartó minőség

különösen nedvszívó

kis törölköző
30x30 cm (SZxH)
118956
db/csom. 10
csomag 30,70 €
3,07 €
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ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Classico
Minőségi törölközők, jó nedvszívó képességgel és nagyon kellemes tapintással. A teljes sorozat kapható szegéllyel vagy az 
nélkül. Megszemélyesítés logó hímzésével lehetséges.
100 % pamut. Súly kb. 450 g/m². Fürdőszobai kilépő 700 g/m².
szín: fehér

fürdőszobai kilépő 
szegéllyel

fürdőszobai kilépő 
szegély nélkül

fürdőlepedő 
szegéllyel

fürdőlepedő 
szegély nélkül

fürdőlepedő 
szegéllyel

fürdőlepedő 
szegély nélkül

50x70 cm (SZxH) 50x70 cm (SZxH) 100x150 cm (SZxH) 100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH)
101853 126101 100456 126098 100457 126097
db/csom. 10 db/csom. 10 db/csom. 5 db/csom. 5 db/csom. 5 db/csom. 5
csomag 52,70 € csomag 52,70 € csomag 60,45 € csomag 60,45 € csomag 38,45 € csomag 38,45 €
5,27 € 5,27 € 12,09 € 12,09 € 7,69 € 7,69 €

kéztörlő 
szegéllyel

kéztörlő  
szegély nélkül

vendég törölköző 
szegéllyel

vendég törölköző 
szegély nélkül

kis törölköző 
szegéllyel

kis törölköző 
szegély nélkül

50x100 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH) 30x50 cm (SZxH) 30x50 cm (SZxH) 30x30 cm (SZxH) 30x30 cm (SZxH)
100459 126096 100458 126099 100460 126100
db/csom. 10 db/csom. 10 db/csom. 5 db/csom. 5 db/csom. 5 db/csom. 5
csomag 43,90 € csomag 43,90 € csomag 10,95 € csomag 10,95 € csomag 9,85 € csomag 9,85 €
4,39 € 4,39 € 2,19 € 2,19 € 1,97 € 1,97 €

fehér szegéllyel

fehér szegéllyel

fehér szegély nélkül

fehér szegély nélkül

Kéztörlő  
Classico

darabért csak

439      Szegéllyel vagy

SZEGÉLY NÉLKÜL
 tartós,  
puha frottír 

dupla varrással szegélyezett

 szegéllyel vagy szegély nélkül
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baracksárga

szürke

sárga

fehér

baracksárga

ibolyakék

kék

zöld

szürke

világosbarna

Kéztörlő  
Mars

darabért csak

373

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Mars
Robusztus egyszínű törölközők szuper áron. Nedvszívó, tartós 
modern színekben. A csomagolás mindig egy színt tartalmaz. 
Logó hímzése lehetséges.
100 % pamut. Súly kb. 400 g/m².  
Fürdőszobai kilépő kb. 600 g/m².
szín: baracksárga, kék, sárga, szürke, zöld, világosbarna, 
ibolyakék, fehér

szürke

további 
színek

kéztörlő kis törölköző
50x100 cm (SZxH) 30x30 cm (SZxH)
100646 100647
db/csom. 10 db/csom. 5
csomag 37,30 € csomag 8,20 €
3,73 € 1,64 €

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

 gyorsan száradó

 magas színtartósság

nagyon kedvező árban

fürdőszobai 
kilépő
50x70 cm (SZxH)
100642
db/csom. 5
csomag 24,15 €
4,83 €

fürdőlepedő

70x140 cm (SZxH)
100644
db/csom. 1
7,36 €

vendég  
törölköző
30x50 cm (SZxH)
100645
db/csom. 5
csomag 9,30 €
1,86 €
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baracksárga

zöld

fehér

sárga

baracksárga

zöld

kék

szürkésbarna

szürke

Kéztörlő  
Athen

darabért csak

395

ERWIN M. 
Frottír törölköző készlet Athen
Törölközők jó minőségben: jó szívóképességűek és időtállóak. A fürdőszobai kilépőn körbe szegély 
található. Logó hímzése lehetséges.
100 % pamut. Súly kb. 380 g/m².  
Fürdőszobai kilépő kb. 600 g/m².
szín: baracksárga, kék, sárga, szürke, zöld, szürkésbarna, fehér

kéztörlő kis törölköző
50x100 cm 
(SZxH)

30x30 cm  
(SZxH)

100432 100433
db/csom. 10 db/csom. 5
csomag 39,50 € csomag 8,20 €
3,95 € 1,64 €

        kellemes
PASZTELLSZÍNEK

 hosszan tartó minőség

  
klórálló

 magas színtartósság

fürdőszobai  
kilépő

nagy  
fürdőlepedő fürdőlepedő

50x70 cm  
(SZxH)

100x150 cm  
(SZxH)

70x140 cm  
(SZxH)

100428 100429 100430
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,16 € 11,54 € 6,37 €
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Kéztörlő 
Balance

darabért csak

857

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Balance
A selyemfényű törölköző puha tapintású és a tiszta luxust jellemzi. Könnyen karbantartható, puha viszkóz 
anyaggal, amely bambusz szálakból készült. Különleges tulajdonságainak köszönhetően a törölköző 
nagyon nedvszívó. A törölköző szövet textil szerkezetű. Kényelmes köntösként is kapható két nagy zsebbel, 
övvel és kapucnival uniszex változatban.
60 % pamut, 40 % viszkóz (bambusz szálak). Intenzív színek: antracit, sötétkék. Súly kb. 600 g/m². 
szín: antracit, kék, sötétkék, szürke, kiwi, ezüst, szürkésbarna, vanília, fehér

fürdőlepedő fürdőlepedő kéztörlő szauna törölköző
100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH) 70x200 cm (SZxH)
100914 100915 101463 101464
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 15,83 € 8,57 € 23,09 €

intenzív 
színek

további 
színek

vanília

ezüst

szürke

szürke

fehér

fehér

kék

szürkésbarna

sötétkék

antracit

kiwi

ERWIN M.
Fürdőköpeny Balance
A Balance sorozat selyemfényű fürdőköpenye puha tapintású és a tiszta luxust 
jellemzi. Könnyen karbantartható, puha viszkózt tartalmaz, amely bambusz 
szálakból készült. Különleges tulajdonságainak köszönhetően a fürdőköpenyek 
rendkívül nedvszívók. Fürdőköpeny kényelmes szabással, két zsebbel, kötős övvel 
és kapucnival uniszex méretben. Gondoljon a részletekre is – tegye jellegzetessé 
köpenyeit saját logó hímzésével.
60 % pamut, 40 % viszkóz (bambusz szálak). 
Súly kb. 450 g/m².
szín: szürke, fehér
S/M, L/XL, 2XL

100912
db/csom. 1
49,49 €

 selyem fényesség

  
modern szegély

kis törölköző  
5 db csomag
30x30 cm (SZxH)
122684
db/csom. 5
csomag 18,65 €
3,73 €

Passzoló 
termék:

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.
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Kéztörlő  
Neapel

darabért csak

813

ERWIN M.
Frottír törölköző készlet Neapel
Tapasztalja meg a Neapel frottír törölköző sorozatunk kivételességét, amely nem csak a minőségi csíkos 
kialakításával fogja meggyőzni. A velúr és frottír törölközőcsíkok váltakozó játéka egészen különleges 
érzést nyújt és optikailag nagyon szép hatást biztosít.
100 % pamut. Súly kb. 550 g/m².
szín: krémfehér, sárga, világosszürke, petróleum, fekete, szürkésbarna, fehér

nagy fürdőlepedő fürdőlepedő kéztörlő szauna törölköző
100x150 cm (SZxH) 70x140 cm (SZxH) 50x100 cm (SZxH) 70x200 cm (SZxH)
115131 115133 115844 115135
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 15,17 € 8,13 € 21,44 €

fekete
további 
színek

fehér

krémfehér

sárga

szürkésbarna

petróleum

krémfehér

fehér

sárga

szürkésbarna

világosszürke

petróleum

fekete

extra minőség

 különösen nedvszívó

 csíkos változatos szövés

 selyem fényesség

  
modern szegély
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ERWIN M. 
Frottír törölköző készlet Thasos
Törölközők és fürdőlepedők trendi csíkos kivitelben. Elülső részén lapos szövés, hátul puha bolyhos gyapjú frottír. Rojtos széllel is kapható (szakadásgátló varrással varrva). Könnyű anyag, gyorsan 
szárad. Kevés helyet foglalnak mosás illetve szárítás közben.
70 % pamut, 30 % poliészter. Súly kb. 300 g/m².
szín: antracit, bézs, türkizkék

türkizkék

rojtokkal

rojtok nélkül

türkizkék

bézs

antracit

antracit

nagy  
fürdőlepedő  
rojtok nélkül

fürdőlepedő 
rojtok nélkül

kéztörlő  
rojtok nélkül

szauna  
törölköző  
rojtok nélkül

wellness 
törölköző  
rojtok nélkül

nagy  
fürdőlepedő  
rojtokkal

fürdőlepedő 
rojtokkal

kéztörlő  
rojtokkal

szauna  
törölköző  
rojtokkal

wellness  
törölköző  
rojtokkal

100x150 cm 
(SZxH)

70x140 cm  
(SZxH)

50x100 cm  
(SZxH)

70x200 cm  
(SZxH)

100x200 cm 
(SZxH)

100x150 cm 
(SZxH)

70x140 cm  
(SZxH)

50x100 cm  
(SZxH)

70x200 cm  
(SZxH)

100x200 cm 
(SZxH)

126614 126606 126595 126609 126612 126615 126608 126604 126610 126613
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,25 € 10,99 € 6,15 € 17,70 € 25,29 € 18,25 € 10,99 € 6,15 € 17,70 € 25,29 €

Kéztörlő  
Thasos

darabért csak

6,

15

 rojtokkal és rojtok nélkül is kapható

hamam törölközőnek 
is kiváló

gyorsan száradó, 
könnyű anyag
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fehér

szürke

szürke

ERWIN M.
Szállodai papucs Split
Szállodai papucsok Eva-anyagból (etilén-
vinilacetát). A könnyű anyag előnyei: a papucsok 
nem deformálódnak, könnyűek és nagyon 
kényelmesek. A talpazata vízálló és csúszásgátló. A 
papucsokat szétrakva szállítjuk. Egy másodperc alatt 
használatra készen állhatnak (a használati utasítás 
a papírcsomagon található, melyben csomagolva 
vannak). Univerzális méret (hossza 28 cm, talp 
magassága 8 mm).
anyag: 100 % etilén-vinilacetát
szín: szürke
univerzális

ERWIN M.
Szállodai papucs Lance
Papucs puha frottír anyagból. A talpbetét 3 
mm vastag habtöltettel van bélelve. A talp 
egy 5 mm magas, műanyag Eva talpból áll. A 
papucsok külön-külön vannak csomagolva, 
minden vendég számára egy új pár. Papucsaink 
nyitott és zárt változatban is elérhetőek. 
A papucs hossza: 29 cm. 35 - 46-os 
cipőmérethez megfelelő.
anyag: 100 % poliészter etilén-vinilacetát talppal
szín: szürke, fehér
univerzális

126685
pár/csom. 10
csomag 13,10 €
1,31 €

Szállodai papucs  
Split

pár csak

131

Szállodai papucs  
Lance

pár csak

1,

09

szállodai 
papucs zárt
127722
pár/csom. 10
csomag 10,90 €
1,09 €

szállodai 
papucs nyitott
127724
pár/csom. 10
csomag 10,90 €
1,09 €

ERWIN M.
Wellness táska Kecil
Kiváló minőségű wellness táska. Víztaszító, 
törölhető műanyagból készült. Egy kis belső 
zsebbel.
anyag: 70 % PVC, 30 % poliészter
szín: bézs, barna, szürke
40x30x23 cm (HxSZxMA)

126607
db/csom. 1
9,78 €

ERWIN M.
Wellness táska Cres
Kiváló minőségű wellness táska víztaszító, törölhető 
műanyagból.
anyag: 100 % polipropilén
szín: szürke
40x30x23 cm (HxSZxMA)

126605
db/csom. 1
11,98 €

ERWIN M.
Wellness táska Summer Time
Trendi strandtáska "Summer Time" felirattal. A 
táska vízlepergető béléssel és egy kis belső zsebbel 
rendelkezik.
anyag: 70% pamut, 30% poliészter
szín:  kék
33x50 cm (HxSZ)

164593
db/csom. 1
9,89 €
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ERWIN M. 
Fürdőköpeny Adria
A fürdőköpeny 3 kivitelezésben elérhető - kimonó, sálgallérral 
és kapucnival. A legjobb kidolgozás, kényelmes, széles 
szabás, 2 zsebbel és övvel. A fehér fürdőköpeny nőknek és 
férfiaknak egyaránt alkalmas!
Anyag: 100 % pamut. Súly kb. 400 g/m².  
Hossza: 125 cm az S/M méretnél.
szín: fehér

kapucnis fürdőköpeny
S/M, L/XL, 2XL
120178
db/csom. 1
26,39 €

Szállodai papucs Lance o. 465

kimonó fürdőköpeny
S/M, L/XL, 2XL
120177
db/csom. 1
25,29 €

fürdőköpeny öv
univerzális
115966
db/csom. 1
3,18 €

sálgalléros fürdőköpeny
S/M, L/XL, 2XL
100366
db/csom. 1
26,39 €

Fürdőköpeny  
Adria

darabonként

2529
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ERWIN M. 
Fürdőköpeny Vento
Minőségi kimonó fürdőköpeny attraktív dizájnban. Sima belső 
felülettel növeli a viselés kényelmét.
anyag: 100 % pamut. Súly kb. 180 g/m².  
hossza: 125 cm az S/M méretnél.
szín: fehér
S/M, L/XL, 2XL

ERWIN M. 
Fürdőköpeny Miron
Puha mikroszálas fürdőköpeny modern szabással, 
sálgallérral. Praktikus oldal zsebek. Szuper gyorsan 
száradó és könnyen kezelhető anyag. Szállítás 
fürdőköpeny övvel 178x4 cm (HxSZ).
100% poliészter. Súly kb. 320g/m². Mosás 95°-on. 
szín: szürke, fehér
S/M, L/XL, 2XL

ERWIN M. 
Fürdőköpeny öv Miron
A Miron fürdőköpenyhez passzoló fürdőköpeny öv. 
178x4 cm (HxSZ)
100% poliészter. Súly kb. 320g/m². Mosás 95°-on. 
szín: szürke, fehér
univerzális

101141
db/csom. 1
31,89 €

165607
db/csom. 1
18,69 €

165610
db/csom. 1
2,19 €

fehér

szürke

gyorsan száradó

különösen nedvszívó

WELLNESS
    a jólét pillanataiért

gofri minta
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•  mángorlásra is alkalmas
•  nagyon jó a paplanok/párnák rögzítése
•  alacsony súly: költségmegtakarítás a 

mosodai tisztításnál

•  standard záródás a szállodaiparban 
•  30 cm (paplanhuzat) és 20 cm  

(párnahuzat) anyag visszahajtása
• időspóroló huzatcsere

•  a szállodazár továbbfejlesztése
•   30 cm (paplanhuzat) és 20 cm  

(párnahuzat) anyag visszahajtása,  
kétoldalas varrással rögzítve

•  gyors huzatcsere
•  paplanok/párnák rögzítése az oldalvarra-

toknak köszönhetően

•  10 cm-rel hosszabb paplanhuzat, 
2 fixpont, varrat 7 cm-re a huzat  
szélétől

•  gyors huzatcsere
• nagyon könnyű mángorlás
•  az alacsonyabb súly költséghatékony 

mosodai tisztításnál 

Ahhoz, hogy vendégeinek tökéletes közérzetet 
biztosítson érdemes jól megválasztania az 
ágyneműhuzat garnitúráját. Tippek és trükkök, 
amelyek megkönnyítik a választását, a  
www.gasztro-palazzo.hu oldalon találhatók.

• gyors huzatcsere lehetséges
•  paplanok/párnák rögzítése a szűkített 

felső részén 
•  egyszerű mángorlás, nincs szükség 

elővasalásra

CIPZÁRAS ZÁRÓDÁS

SZÁLLODAI ZÁR

BÚJTATÓS ZÁRÓDÁS

SZÁLLODAI ZÁR BEVARRÁSSAL

MOSODAI ZÁR ÁGYNEMŰHUZAT TANÁCSADÓ

INFO GUIDE
Melyik záródási típus a leg-
megfelelőbb Ön számára?
Szívesen leszállítjuk az Ön által kívánt 
típusú zárral ellátott ágyneműhuzatot.

Ágyneműhuzat
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Ágyneműhuzat  
Luzern

darabonként

45,

09

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Luzern
Nagyon jó minőségű, strapabíró damaszt huzat, amely a legigényesebb elvárásoknak is megfelel. 
Vízszintesen futó 8 mm-es szélességű csíkos kialakítás. Finom szálú fésült fonal, bevarrásokkal 
ellátott szállodai zárral kombinálva a paplanok és párnák optimális rögzítéséhez.
anyag: 100 % mercerizált pamut, szuper fésült. Súly kb. 120 g/m².
szín: fehér
záródás: szállodai zár bevarrással

fehér

ÁGYNEMŰHUZATOK
Aludjon el kényelmesen, ébredjen kipihenten: Ágyneműhuzat garnitúráink lenyűgözik a kiváló 
minőségi kivitelezéssel, a különböző típusú záródások megkönnyítik a huzatcserét.

 puha mako-szatén pamut 

finom fénnyel

tartós, szilárd, kellemesen 
puha fésült pamut 

ágyneműhuzat
135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

121414 121414
db/csom. 1 db/csom. 1
45,09 € 58,29 €

párnahuzat
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
127215 127215 127215 127215
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,01 € 11,54 € 12,75 € 14,07 €
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fehér

sötétszürke

sötétszürke

szürkésbarna

világosszürke

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Cube
Divatos ágynemű trendi mintázattal a stílusos vendégszobához. A kiváló minőségű, pamutból készült, modern dizájnú ágynemű 
különféle színekben kapható. Egyedi kialakítás: a felső harmadban kis kockák, a többi részén nagy kockák díszítik az ágyneműt. A 
40x40 és 40x80 cm-es párnahuzatokon csak nagy kockák találhatók. Ezenkívül az ágynemű megfelel a legmagasabb 
minőségi elvárásoknak: tartós, szilárd, könnyen tisztítható és első osztályú kidolgozású. Cipzárral zárható, alkalmas nagy 
mosodai mosáshoz.
anyag:100 % pamut. Súly kb. 120 g/m². 
megjegyzés: Az ágynemű három mosás után éri el a megadott méretet.
 szín: világosszürke, sötétszürke, szürkésbarna, fehér
záródás: cipzáros zárás

paplanhuzat
135x200 cm 
(SZxH)

155x220 cm 
(SZxH)

101564 101564
db/csom. 1 db/csom. 1
40,69 € 53,89 €

Paplanhuzat  
Cube

darabonként

40,

69

 párnahuzat
40x40 cm 
(SZxH)

40x80 cm 
(SZxH)

60x80 cm 
(SZxH)

80x80 cm 
(SZxH)

166622 166622 166622 166622
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,79 € 10,99 € 12,09 € 14,62 €

méteráru
300 cm (SZ)
166548
méter 1
13,19 €

 mosodai mosásra alkalmas

 klórálló
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világos krém

bézs

világosszürke

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Riala
Ágyneműhuzat finom színekben, crash kinézettel - tehát itt a vasalás felesleges! Praktikus 
szállodazárral. Szintén elérhető: ugyanabból az anyagból készült ágysál - kétrétegű, speciális 
hosszban készítve egészen a padlóig. Ha inkább a sima megjelenést kedveli, egyszerűen vasalja 
ki az ágyneműt.
anyag: 55 % len, 45 % pamut. Súly kb. 135 g/m². 
megjegyzés: Az ágynemű három mosás után éri el a megadott méretet.
szín: világosszürke, bézs, világos krém
záródás: szállodai zár

paplanhuzat
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 220x240 cm (SZxH)
126544 126544 126544
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
47,29 € 64,89 € 102,29 €

Paplanhuzat  
Riala

darabonként

4729

              Trendi
LEN KINÉZET

 hőmérséklet kiegyenlítő

 idő és energiatakarékos

szükségtelen a vasalás

bézs

világos krém

ágysál
160x340 cm (SZxH)
126547
db/csom. 1
102,29 €

párnahuzat
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
126543 126543 126543 126543
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,01 € 11,54 € 14,07 € 16,60 €
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Ágyneműhuzat 
St. Petersburg Sanitized

Paplanhuzat  
St. Petersburg

darabonként

2089

optimális védelem az atkák 
és allergénjeik ellen 

hatékony a baktériumok ellen

nem szívja be a szagokat

Mobil +36 70 886 5856

SELLER
Best
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Újdonság

fehér

fehér

vanília

vanília

          könnyen kezelhető 

STRUKTÚRA

A mikrobák kisméretű organizmusok mint a baktériumok, számos gomba, 
algák és vírusok. Ha a mikrobák felületekre vagy textíliákra telepednek, 
anyagcsere funkciójuk számos nemkívánatos következménnyel járhat. Az 
anyagi károk, a foltok és a szagok csak néhány ezek közül.
Könnyedén megakadályozhatja a mikrobák megtelepedését, ha antibak-
teriális szerekkel ellátott textíliákat használ. A Sanitized® higiéniai funkció, 
bejegyzett védjegy és minőségi pecsét, állandó védelmet nyújt a mik-
robák és baktériumok ellen. Az Ön számára ez azt jelenti: A Sanitized® 
higiéniai funkcióval rendelkező termékek, mint például a St. Petersburg 
ágyneműhuzat, tovább használhatók, mint más termékek, és optimális 
higiéniát biztosítanak szállodai szobájában.

Védelem a mikrobák ellen a Sanitized®  
higiéniai funkciónak köszönhetően

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat St. Petersburg Sanitized
Stílusos ágyneműhuzat strapabíró damaszt minőségben. A 
Sanitized® higiéniai funkció higiénikus alvást biztosít, a mikrobák és 
baktériumok ellen tartós védelmet nyújt. Ideális allergiások számára. 
A tónusos csíkos kialakítás harmonikusan illeszkedik minden 
szállodai szobába.
80 % pamut,  20 % poliészter. 95° mosás. Klórálló.  
Súly kb. 130 g/m2.
 szín: vanília, fehér
záródás: szállodai zár, mosodai zár
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www.gasztro-palazzo.hu

paplanhuzat Sanitized szállodai zár
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
165585 165585
db/csom. 1 db/csom. 1
20,89 € 34,09 €

paplanhuzat Sanitized mosodai zár
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
165580 165580
db/csom. 1 db/csom. 1
20,89 € 34,09 €

lepedő Sanitized
90x200 cm (SZxH) 140x200 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH)
165527 165527 165527
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
13,30 € 20,01 € 24,19 €

lepedő Sanitized
180x290 cm (SZxH)
165576
db/csom. 1
27,49 €

párnahuzat Sanitized szállodai zár
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
165571 165571 165571 165571
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
4,72 € 5,38 € 6,04 € 6,70 €
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szürke

ERWIN M.
Ágyneműhuzat garnitúra Sienna
Ágynemű gyönyörű, vonzó színekben. Könnyen kezelhető, gyorsan száradó pamut-
poliészter kevert szövetből készül: energiát takarít meg a tisztítás során. Minőséges és 
tartós - kevesebb újravásárlás szükséges.
anyag: 80 % pamut, 20 % poliészter. Súly kb. 120 g/m².
szín: szürke, khaki, füstkék, szürkésbarna, fehér
záródás: szállodai zár

paplanhuzat szállodai zár
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
125176 125176
db/csom. 1 db/csom. 1
20,01 € 31,89 €

párnahuzat szállodai zár
60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
125172 125172
db/csom. 1 db/csom. 1
6,04 € 6,70 €

lepedő
180x290 cm (SZxH) 240x300 cm (SZxH) 270x300 cm (SZxH)
125412 125412 125412
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 31,89 € 34,09 €

Paplanhuzat  
Sienna

darabonként

2001

füstkék szürkésbarna szürke fehér khaki

fehér színes

lepedő
90x200 cm (SZxH) 140x200 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH)
matrac magasság 23 cm matrac magasság 23 cm matrac magasság 23 cm

125130 125130 125130
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
13,30 € 20,01 € 24,19 €

 gyorsan száradó

 könnyen kezelhető

 könnyen vasalható

bújtatós paplanhuzat
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 220x240 cm (SZxH)
125175 125175 125175
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
20,89 € 31,89 € 47,29 €

párnahuzat szállodai zár
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH)
125172 125172
db/csom. 1 db/csom. 1
4,72 € 5,38 €
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fehér

ágyneműhuzat
135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

101506 101506
db/csom. 1 db/csom. 1
45,09 € 58,29 €

paplanhuzat
220x240 cm (SZxH)
101505
db/csom. 1
71,49 €

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Emmen
A legfinomabb damaszt ágynemű szuperfésült pamutból, klasszikus 2 mm-es csíkos kialakítással. A kiváló minőségű termék a 
legjobb szállodai minőségben kielégíti a legmagasabb igényeket is.
100 % mercerizált pamut, szuper fésült. Súly kb. 120 g/m². 
megjegyzés: Az ágynemű három mosás után éri el a megadott méretet
szín: fehér
záródás: szállodai típusú záródás bevarrással

Ágyneműhuzat  
Emmen

darabonként

4509

fehér

NEMES, ELEGÁNS 
       és kiváló minőségű    

finom szálú és szoros szövésű

mercerizált, elegáns 
selyemfényezéssel

párnahuzat
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
127216 127216 127216 127216
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
9,01 € 11,54 € 12,75 € 14,07 €

lepedő
90x200 cm (SZxH) 140x190 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH)
115829 115829 115829
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
26,39 € 27,49 € 29,69 €
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A modern dizájn találkozik
SZATÉN & BÁRSONY

Kiváló minőségű mercerizált 
pamut. A különleges szövés 
biztosítja a csodálatosan 
puha tapintást.

sötétszürke

fehér

szürkésbarna

gyöngyház fehér

sötétszürke

bordó

sötétszürke

szürkésbarna

fényes 
a mercerizálás 
révén  puha

mako-szatén

hosszantartó és 
gyönyörű színek

fényes bársony

finom tapintású

Ágyneműhuzat  
Tokio

bordó

petróleum

sötétszürke

sötétkék

&MATCH
mix
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ERWIN M.
Ágytakaró Samara Diamond
Modern ágytakaró átvarrással. Elegáns velúr 
anyagból, trendi bársony megjelenéssel és 
időtlen színekben.
100% poliészter. 30° mosás.  
Súly kb. 290 g/m².
szín: bordó, sötétkék, sötétszürke, petróleum

ERWIN M.
Ágysál Samara Diamond
Modern ágysál átvarrással. Elegáns velúr 
anyagból, trendi bársony megjelenéssel és 
időtlen színekben.
100% poliészter. 30° mosás.  
Súly kb. 290 g/m².
szín: bordó, sötétkék, sötétszürke, petróleum

ERWIN M.
Ágyneműhuzat Tokio
Hagyja magát inspirálni a finoman fényes 
Tokio ágyneműhuzattal! A kiváló minőségű, 
könnyen kezelhető mako-szatén ágynemű 
nagyon kényelmes tapintású.
100 % mercerizált pamut. Súly kb. 125 g/m². 
Szolgáltatás: logó hímzése lehetséges.
szín: gyöngyház fehér, sötétszürke, 
szürkésbarna, fehér
záródás: szállodai zár
ágyneműhuzat

135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

121412 121412
db/csom. 1 db/csom. 1
42,89 € 49,49 €

ERWIN M.
Díszpárnahuzat Samara
Bársony, a királyok szövete! Varázsolja el 
vendégeit a Samara díszpárnahuzatainkkal. 
A párnahuzatok több tetszetős színben 
kaphatók, az eleje és a hátrésze azonos. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a bársony színe 
világosabb vagy sötétebbet mutathat a fény 
beesésétől és az anyag simítása irányától 
függően. Záródás: cipzár. A párnát szükséges 
külön rendelni.
100 % poliészter. 30° mosás.  
Súly kb. 290 g/m².
szín: bordó, sötétkék, sötétszürke, petróleum
30x50 cm 
(SZxH)

40x40 cm 
(SZxH)

50x50 cm 
(SZxH)

118970 118970 118970
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,99 € 10,99 € 14,29 €

Ágyneműhuzat  
Tokio

darabonként

4289

Díszpárnahuzat 
Samara

darabonként

1099

65x135 cm (SZxH) 65x200 cm (SZxH)
164421 164421
db/csom. 1 db/csom. 1
39,59 € 45,09 €

180x260 cm (SZxH) 230x260 cm (SZxH)
164424 164424
db/csom. 1 db/csom. 1
90,19 € 96,79 €

párnahuzat
40x80 cm 
(SZxH)

60x80 cm 
(SZxH)

80x80 cm 
(SZxH)

125454 125454 125454
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,36 € 8,57 € 9,78 €

sötétkék

sötétszürke

párnahuzat
40x40 cm  
(SZxH)
125454
db/csom. 1
6,15 €
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fehér

szürke

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Venedig
Szállodai ágyneműhuzat két elegáns csíkos kivitelben. Finom minőség elérhető áron. Párna és paplanhuzat szállodai zárral. Logó 
hímzése lehetséges.
100 % mercerizált pamut. Súly kb. 140 g/m².
szín: vanília, fehér
záródás: szállodai zár

ERWIN M. 
Ágysál sorozat Graz
Könnyen karbantartható ágysál és párnahuzat cipzárral, 
divatos kétszínű kétoldalas megjelenésben.
100 % poliészter. Súly kb. 360 g/m².
szín: szürke, szürkésbarna

ágyneműhuzat 8 mm
135x200 cm (SZxH) & 
80x80 cm (SZxH)
120803
db/csom. 1
27,49 €

ágysál
65x150 cm (SZxH) 65x250 cm (SZxH)
124761 124761
db/csom. 1 db/csom. 1
32,99 € 43,99 €

párnahuzat
40x40 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH)
124762 124762
db/csom. 1 db/csom. 1
14,29 € 16,49 €

ágyneműhuzat 10 mm
135x200 cm (SZxH) & 
80x80 cm (SZxH)
115170
db/csom. 1
27,49 €

Ágyneműhuzat  
Venedig

darabért csak

2749

fehér

vanília

fehér

szürkésbarna

vanília

szürke

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

két szalagszélesség közül 
választhat: 8 és 10 mm

különösen tartós

egyenletes, sima felület

párnahuzat 8 mm
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
125386 125386 125386 125386
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,38 € 8,02 € 9,34 € 10,66 €

párnahuzat 10 mm
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
125382 125382 125382 125382
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,38 € 8,02 € 9,34 € 10,66 €

8 mm 10 mm
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fehér

ágyneműhuzat 25 mm
135x200 cm (SZxH) 
& 40x80 cm (SZxH)

135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

125388 125388 125388
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 34,09 € 47,29 €

méteráru  
25 mm
280 cm (SZ)
115209
méter 1
10,66 €

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Rom-Meran
Szállodai ágyneműhuzat klasszikus csíkos dizájnban kedvező áron. Szalagszélesség 25 mm. A párna és a párnahuzat rendelkezik 
egy szállodai zárral ívelt varrással. Logó hímzése lehetséges.
100 % mercerizált pamut. Súly kb. 180 g/m².
 szín: baracksárga, világoskék, pezsgő, fehér
záródás: szállodai zár bevarrással

Paplanhuzat  
Rom-Meran
darabért csak

24,

19

fehér

pezsgő

Anyagminta Rom-Meran
Az anyagminta kölcsönzéséért  
10,00 €-ós díj lesz kiszámlázva.
156629

25 mm

a szalag szélessége 25 mm

különösen tartós

lepedő 25 mm
fehér fehér fehér
90x200 cm (SZxH) 140x190 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH)
115826 115826 115826
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,58 € 19,90 € 21,22 €

paplanhuzat 25 mm
fehér
220x240 cm (SZxH)
121424
db/csom. 1
45,09 €

lepedő 25 mm
fehér fehér fehér fehér fehér
150x250 cm (SZxH) 180x290 cm (SZxH) 220x260 cm (SZxH) 240x300 cm (SZxH) 270x300 cm (SZxH)
115183 115183 115183 115183 115183
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
20,01 € 24,19 € 24,19 € 28,59 € 31,89 €

baracksárga

világoskék

párnahuzat 25 mm
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH)
121404 121404 121404
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,38 € 8,02 € 9,34 €

párnahuzat  
25 mm
80x80 cm (SZxH)
121404
db/csom. 1
10,66 €
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klasszikus CSÍKOK

paplanhuzat 
szállodai zár
fehér
220x240 cm (SZxH)
121422
db/csom. 1
64,89 €

pezsgő

fehér

pezsgő

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Rimini
Kiváló minőségű, gyönyörű dizájn, kiváló áron! Elegáns damaszt ágyneműk átlós szalagokkal a kiválasztott 
szállodai minőségben: első osztályú anyag és kidolgozás, nagyon tartós. Szállodai zárral. Lehetséges logó 
hímzése. Egyéb méretek kérésre.
100 % mercerizált fésült pamut. Súly kb. 175 g/m².
 szín: pezsgő, fehér
záródás: szállodai zár

Ágyneműhuzat  
Rimini

darabonként

42,

89

párnahuzat
pezsgő, fehér pezsgő, fehér
60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
122522 122522
db/csom.  1 db/csom.  1
10,22 € 11,54 €

minőségi damaszt ágyneműhuzat

különösen tartós

ágyneműhuzat szállodai zár
pezsgő, fehér pezsgő, fehér
135x200 cm (SZxH) & 
80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) & 
80x80 cm (SZxH)

122524 122524
db/csom. 1 db/csom. 1
42,89 € 56,09 €

párnahuzat
pezsgő, fehér pezsgő, fehér
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH)
122522 122522
db/csom. 1 db/csom.  1
6,37 € 9,01 €

lepedő
fehér fehér
90x200 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH)
115823 115823
db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 28,59 €
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szürkésbarna

pezsgő

fehér

pezsgő

szürkésbarna

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Antila
Tetszetős ágyneműhuzat mako szaténból. Szükségtelen a vasalás.
100 % pamut. Súly kb. 140 g/m².
 szín: pezsgő, szürkésbarna, fehér
záródás: szállodai zár

paplanhuzat szállodai zár
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
126529 126529
db/csom.  1 db/csom.  1
27,49 € 32,99 €

ERWIN M. 
Dekoratív szőrme Bergen
Abszolút figyelemfelkeltő elem! Sokoldalúan használható: mint padok 
vagy székek ülőpárnája, asztal terítékeként, vagy díszszőnyegként. 
Kényelmes hangulatot kölcsönöz minden helyiségnek. Szöszmentes 
szintetikus szőrme, mosható és szárítógépben is szárítható. Nagyon 
puha tapintású. 100 % poliakril, alulsórész 100 % poliészter.
szín: barna, krémfehér

díszpárnahuzat 
30x50cm

díszpárnahuzat 
40x40cm

50x30 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH)
161516 161515
db/csom.  1 db/csom.  1
8,57 € 8,57 €

Paplanhuzat  
Antila

darabonként

27,

49

párnahuzat szállodai zár
40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
126530 126530 126530
db/csom.  1 db/csom.  1 db/csom.      1
9,23 € 10,55 € 11,65 €

 szükségtelen a vasalás

extra finom minőség

finom makó szatén

barna

krémfehér

párnahuzat  
szállodai zár
40x40 cm (SZxH)
126530
db/csom.  1
7,03 €
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Újdonság

ERWIN M.
Ágyneműhuzat Den Haag
Könnyen tisztítható, szükségtelen a vasalás, tartós és szilárd huzat: Ezen 
tulajdonságai miatt a krepp ágynemű nagyon népszerű! A modern csíkos 
dizájnja is igazi univerzális ágyneművé varázsolja. A praktikus szállodai zár 
megkönnyíti az ágyak elkészítését - ezzel időt és fáradságot takarít meg!
100 % pamut. Súly kb. 140 g/m².
 szín: kék, szürke, homok
záródás: szállodai zár

homok

kék

szürke

szürke

paplanhuzat
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
119179 119179
db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 42,89 €

párnahuzat
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
119178 119178 119178 119178
db/csom. 1 db/csom.  1 db/csom.  1 db/csom. 1
7,36 € 9,78 € 10,99 € 12,20 €

Paplanhuzat  
Den Haag

darabonként

31,

89

ERWIN M.
Dekoratív szőrme Bergen
Abszolút figyelemfelkeltő elem a gasztronómiában! 
Sokoldalúan használható: mint padok vagy székek ülőpárnája, 
asztal terítékeként, vagy díszszőnyegként. Kényelmes 
hangulatot kölcsönöz minden helyiségnek. Szöszmentes 
szintetikus szőrme, mosható és szárítógépben is szárítható. 
100 % poliakril, alulsórész 100 % poliészter  
szín: krémfehér, 115x70 cm (HxSZ)

szőrme
161508
db/csom. 1
21,66 €

 szükségtelen a vasalás

fényes szövésű 
csíkos kialakítás
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szürke

zöld

világoskék

homok

szürke

piros

ágyneműhuzat
135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

121428 121428
db/csom.  1 db/csom.  1
34,09 € 47,29 €

ERWIN M.
Ágyneműhuzat Tux
Fényes kockás ágyneműhuzat a hangulatos szobákhoz. Legjobb szállodai minőség: Könnyen tisztítható, rugalmas, sűrű szövésű 
és rendkívül színtartó trendi vidéki stílusban. Válasszon a tartós renforcé pamut minőség vagy a könnyen vasalható krepp típus 
közül.
100% mercerizált pamut. Súly kb. 140g/m².
 szín: szürke, zöld, világoskék, piros, homok
záródás: szállodai zár

renforcé:

krepp:

ágyneműhuzat krepp
135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

115174 115174
db/csom.  1 db/csom.  1
40,69 € 53,89 €

Ágyneműhuzat  
Tux

darabonként

3409

szükségtelen a vasalás

különösen tartós

 alak és színtartós

párnahuzat
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
115378 115378 115378 115378
db/csom.    1  db/csom.  1 db/csom.  1 db/csom.    1
6,70 € 9,34 € 10,66 € 11,98 €

párnahuzat krepp
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
115391 115391 115391 115391
db/csom. 1 db/csom. 1    db/csom. 1 db/csom.     1
10,66 € 13,30 € 14,62 € 16,05 €
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szürke

narancs

arany

fehér

café

pezsgő

szürke

fehér

zöld

világoskék

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Mallorca
A krepp ágynemű könnyen tisztítható, számos színben kapható. Szállodai vagy cipzáros zárral, szükségtelen a vasalás! Kiváló 
minőség kedvező áron!
100 % pamut. Súly kb. 120 g/m².
szín: café, arany, szürke, zöld, világoskék, narancs, pezsgő, fehér
záródás: szállodai zár, cipzár

párnahuzat szállodai zár
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH)
100398 100398
db/csom. 1 db/csom. 1
6,15 € 8,57 €

párnahuzat szállodai zár
60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
100398 120845
db/csom. 1 db/csom. 1
9,78 € 10,99 €

Ágyneműhuzat 
Mallorca

darabonként

31,

89

 szükségtelen a vasalás

nagy színválaszték

választható a szállodai 
zár és a cipzár között

ágyneműhuzat szállodai zár
135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

100397 100397
db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 40,69 €

ágyneműhuzat cipzáros
135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

120843 120843
db/csom. 1 db/csom. 1
31,89 € 40,69 €

párnahuzat cipzáros
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
120845 120845 120845 120845
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,15 € 8,57 € 9,78 € 10,99 €
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Népszerű KLASSZIKUS

pezsgő

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Bodensee
Krémszínű ágyneműhuzat renforcé minőségben időtlen virágmintával. Legjobb szállodai minőség: könnyen tisztítható, rugalmas, 
sűrű szövésű.
100 % mercerizált pamut. Súly kb. 115 g/m².
 szín: pezsgő
záródás: szállodai zár

ágyneműhuzat szállodai zár
135x200 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

155x220 cm (SZxH) 
& 80x80 cm (SZxH)

115150 115150
db/csom. 1 db/csom. 1
26,39 € 37,39 €

Ágyneműhuzat 
Bodensee
darabonként

2639

A megadott méreteket a huzatok csak há-
romszoros, 95°C-os mosás után érik el!

Fontos tudnipárnahuzat szállodai zár
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
100563 100563 100563 100563
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,16 € 7,69 € 9,01 € 10,22 €
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szürkésbarna

szürke

zöld

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Cross
Klasszikus, tartós ágynemű vászonszövet pamutból. A különösen sűrű, finomszálú anyag sima és szilárd felülettel rendelkezik, ennek 
ellenére nagyon kellemes tapintású. Praktikus szállodai zárral.
100 % pamut. Súly kb. 115 g/m².
szín: szürke, zöld, szürkésbarna
záródás: szállodai zár

paplanhuzat szállodai zár
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
126093 126093
db/csom. 1 db/csom. 1
21,66 € 26,39 €

Paplanhuzat 
Cross

darabonként

2166

 könnyen vasalható

 perkál

párnahuzat szállodai zár
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
126090 126090 126090 126090
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
5,82 € 6,37 € 7,14 € 7,69 €

szürke
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világoskék

világoskék

bézs

gyöngyház fehér

ERWIN M. 
Ágyneműhuzat Maze
Kiváló minőségű pamut ágynemű vonzó mintával, amely valódi figyelemfelkeltő 
a környezetében. Praktikus szállodai zárral. Magas színállóság, tartós, szilárd 
és könnyen tisztítható.
100 % pamut. Súly kb. 120 g/m².
 szín: bézs, világoskék, gyöngyház fehér
záródás: szállodai zár

paplanhuzat szállodai zár
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 220x240 cm (SZxH)
125116 125116 125116
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
36,29 € 47,29 € 87,99 €

párnahuzat szállodai zár
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
125117 125117 125117 125117
db/csom.  1 db/csom.  1 db/csom. 1 db/csom. 1
7,69 € 9,89 € 10,99 € 13,19 €

Paplanhuzat 
Maze

darabonként

36,

29

 mercerizált, elegáns 
selyemfényezéssel

szuper fésült pamut

 klórálló
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Újdonság

tégla

krémfehér

barna

szürkésbarna

világosszürke/homok

bézs

bézs

homok

ezüst

ezüst

ERWIN M. 
Takaró Barrie
Kényeztesse vendégeit ezzel az extra puha takaróval! Könnyű 
gondozású poliészterből készül, és hűvös estéken melegen 
tartja vendégeit. Tartós, gyorsan száradó és négy természetes 
színben kapható. Párosítsa az elérhető ágysállal illetve cipzáros 
párnahuzattal.
100 % poliészter. Súly kb. 300 g/m².
szín:  barna, krémfehér, tégla, szürkésbarna

 
ERWIN M. 
Takaró Polar kifőzés lehetséges
Kifőzésre alkalmas Polar takarónk rendkívül méret és színtartó 
marad akár 95°C-os mosási hőmérsékleten is. Válassza a Polar 
takarót a higiénikus alváshoz.
50 % pamut, 50 % poliészter. 
Súly kb. 350 g/m².
 szín: bézs, homok, ezüst

ERWIN M. 
Takaró Brisbane
Kétoldalúan használható takaró modern színekben, láncvarrással 
szegélyezett.
58 % pamut, 35 % poliakril, 7 % poliészter. Súly kb. 430 g/m².
szín: antracit/világosszürke, bézs/homok, barna/világosbarna, 
világosszürke/homok, rózsaszín/szürke

150x200 cm (SZxH)
128335
db/csom. 1
45,09 €

140x200 cm (SZxH)
115866
db/csom. 1
47,29 €

rózsaszín/szürke

bézs/homok

antracit/világosszürke

világosszürke/homok

bézs/homok barna/világosbarna

rózsaszín/szürke

ágysál
60x250 cm (SZxH)
127212
db/csom. 1
9,23 €

párnahuzat
40x40 cm (SZxH) 30x50 cm (SZxH)
126379 126379
db/csom. 1 db/csom. 1
7,03 € 7,03 €

takaró
130x170 cm (SZxH) 150x200 cm (SZxH)
120209 120209
db/csom. 1 db/csom. 1
11,65 € 15,17 €
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bézs

kék

szürke

sötétbarna

ERWIN M. 
Ágysál és ágytakaró Alabama
Az elegánsan steppelt ágytakaró, ágysál és ágyszoknya 
szemis bőr utánzattal új és modern stílust hozhat szobájába. 
Az elegáns külső része bőrutánzattal és az alsó poliészteres 
rész tökéletes szín egységet alkotnak. Az anyag meggyőzi 
kellemesen lágy és bársonyos tapintásával.
felső rész 100 % poliészter (185 g/m²), alsó rész 100 % 
poliészter (92 g/m²). 40° mosás.
szín: bézs, sötétbarna, szürke

ERWIN M. 
Ágytakaró és ágysál Palmito
Ez a sorozat ideális az elegáns légkör kialakításához a szállodai szobában. Az ágytakaró, az ágysál és a párnahuzatok 
szép csíkos dizájnban, crash kinézettel.
100 % poliészter. Súly kb. 336 g/m².
szín: kék, szürke, szilva

ágysál
80x135 cm (SZxH) 80x200 cm (SZxH)
115938 115938
db/csom. 1 db/csom. 1
35,19 € 40,69 €

ERWIN M. 
Ágysál és ágytakaró Samara Diamond
Modern ágysál és ágytakaró gyémánt mintázatú varrással. Elegáns velúr anyagból, trendi bársony megjelenéssel, 
időtlen színekben.
100% poliészter. 30° mosás. Súly kb. 290 g/m².
 szín: bordó, sötétkék, sötétszürke, petróleum

szilva

bordó

szürke

sötétkék

Ágysál  
Samara Diamond

darabonként

39,

59

ágysál Diamond
65x135 cm (SZxH) 65x200 cm (SZxH)
164421 164421
db/csom. 1 db/csom. 1
39,59 € 39,59 €

ágytakaró Diamond
180x260 cm (SZxH) 230x260 cm (SZxH)
164424 164424
db/csom. 1 db/csom. 1
90,19 € 96,79 €

ágysál
65x135 cm (SZxH) 65x200 cm (SZxH)
115935 115935
db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 27,49 €

díszpárnahuzat
40x40 cm (SZxH)
115904
db/csom. 2
csomag 14,28 €
7,14 €

ágytakaró
180x260 cm (SZxH) 230x260 cm (SZxH)
115860 115860
db/csom. 1 db/csom. 1
54,99 € 65,99 €

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

ágytakaró
230x260 cm (SZxH)
115870
db/csom. 1
84,69 €

Dekoratív szőrme Bergen o. 254

sötétszürke petróleum

sötétszürke

Passzoló 
díszpárnahuzat

o. 251
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fehér

fehér

ezüst

ezüst

antracit

antracit

ekrü

ekrü

ERWIN M. 
Gumis lepedő Vancouver
Luxus gumis lepedő. Jersey szövet nemes fényű és extra puha tapintású. Ne használjon 
kémiai lágyítószereket vagy hasonló adalékokat. Nagy rugalmassággal rendelkezik, így 
alkalmas magas matracokhoz, topperekhez és boxspring ágyakhoz 17 cm-től 40 cm-ig 
terjedő méretben. A körbevarrott elasztikus gumi megfelelő tartást biztosít. A kiváló 
minőségnek köszönhetően teljesen átlátszatlan.
jersey (szükségtelen a vasalás): 97 % pamut, 3 % elasztán. Súly kb. 250 g/m².
szín: antracit, ekrü, ezüst, fehér

90-100x200-220 cm (SZxH) 140-160x200-220 cm (SZxH) 180-200x200-220 cm (SZxH)
162213 162213 162213
db/csom.    1 db/csom.    1 db/csom.    1
36,29 € 42,89 € 50,59 €

topper lepedő
matracmagasság 12 cm

 göbösödés mentes

optimális illeszkedés 
boxspring ágyainkhoz

 szükségtelen a vasalás

Gumis lepedő  
Vancouver
darabonként

3299

Teljesen
 ELASZTIKUS

90-100x200 cm (SZxH) 180x200 cm (SZxH) 200x200 cm (SZxH)
163911 163911 163911
db/csom.    1 db/csom.    1 db/csom.      1
32,99 € 46,19 € 47,29 €

lepedő
matracmagasság 40 cm
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ERWIN M.
Gumis lepedő Louisianna
Rendkívül jól nyúlik, kiváló minőségű. Duplán varrott, ami azt a benyomást kelti, mintha két ágynemű volna egymásra helyezve. 
Különösen formázott, nagyon magas minőségű 100 % pamutból készült. Tökéletesen illeszkedik egy extra vastag gumiszalagnak 
köszönhetően.
interlock jersey (szükségtelen a vasalás): 100% pamut. Súly kb. 200 g/m².

színes színes színes fehér fehér fehér
90-100x190-200 
cm (SZxH)

140-160x190-200 
cm (SZxH)

180-200x190-200 
cm (SZxH)

90-100x190-200 
cm (SZxH)

140-160x190-200 
cm (SZxH)

180-200x190-200 
cm (SZxH)

100255 100255 100255 100255 100255 100255
db/csom.  1  db/csom.  1 db/csom.    1 db/csom.  1  db/csom.  1 db/csom.    1
23,09 € 39,59 € 45,09 € 21,66 € 34,09 € 39,59 €

sárga

pezsgő

homok

kék

szürkésbarna

ezüst

antracit

antracit

ezüst

fehér

fehér

90-100x190-200 cm (SZxH) 140-160x190-200 cm (SZxH) 180-200x190-200 cm (SZxH)
118928 118928 118928
db/csom.  1 db/csom.    1 db/csom.  1
51,69 € 64,89 € 76,99 €

ERWIN M.
Topper lepedő Formatic 
Tiszta fehér lepedő beépített zsebbel ahová a matrac (kb. 
6 cm magasságú) gond nélkül behelyezhető. A fennmaradt 
oldalrészeket egyszerűen hajtsa be a matrac alá.
100 % pamut. Súly kb. 200 g/m².
szín: fehér

matracmagasság 6 cm
90x200 cm (SZxH) 100x200 cm (SZxH) 140x200 cm (SZxH)
115202 115202 115202
db/csom.    1 db/csom.    1 db/csom.    1
45,09 € 45,09 € 51,69 €

180x200 cm (SZxH) 200x200 cm (SZxH)
115202 115202
db/csom.    1 db/csom.    1
58,29 € 64,89 €

Gumis lepedő  
Louisianna
darabonként

2309

Lepedő  
Formatic

darabonként

4509

lepedő extra magas matracra
matracmagasság 40 cm
szín: fehér

lepedő   
matracmagasság 27 cm   
szín: antracit, kék, sárga, homok, pezsgő, ezüst, szürkésbarna, fehér   

 tartós jersey

két matracmagasságban kapható

 professzionális sztreccsszálaknak 
köszönhetően alkalmas  
17-40 cm-es matracokra

kb. 6 cm magas topperekhez 
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fehér

homok

natúr

fehér

pezsgő

szürkésbarna

antracit

antracit

pezsgő

homok

ERWIN M.
Lepedő Micro Modal
A Micro Modal lepedő kellemesen könnyű és puha tapintású. 
A sima felület biztosítja a kiváló nedvesség elvezetését és a 
magas légáteresztést - ideális az érzékeny bőr számára. A 
viszkóz biztosítja a szakadás és kopásállóságot, ugyanakkor 
méretstabilitását is a gyakori mosás után. Optimálisan 
illeszkedő: matracmagasság 25 cm.
jersey (szükségtelen a vasalás): 100 % micro modal 
Súly kb. 135 g/m².
szín: natúr, homok, fehér

lepedő
90-100x190-200 
cm (SZxH)

140-160x190-200 
cm (SZxH)

180-200x190-200 
cm (SZxH)

101698 101698 101698
db/csom.        1 db/csom.            1  db/csom.        1
16,49 € 23,09 € 27,49 €

ERWIN M.
Lepedő Elastik Jersey
Az Elastik Jersey lepedő rendkívül magas rugalmasságú, 
ezért mindig ideálisan illeszkedik. Ez a lepedő teljesen 
sima tapintású és túlméretezett matracokhoz (220 cm) is 
illeszkedik. A körbe varrott gumi biztosítja a stabil tartást. 
Matracmagasság 25 cm.
jersey (szükségtelen a vasalás): 96 % pamut, 4 % elasztán 
Súly kb. 150 g/m².
szín: antracit, pezsgő, szürkésbarna, fehér

lepedő
90-100x200-220 
cm (SZxH)

140-160x200-220 
cm (SZxH)

180-200x200-220 
cm (SZxH)

101532 101532 101532
       db/csom.        1 db/csom.                 1 db/csom.                 1
19,79 € 32,99 € 38,49 €

ERWIN M.
Lepedő Bio Pamut 
A Bio Pamut lepedő 100% bio pamutból készült. A környezet 
védelme érdekében a bio pamut biogazdálkodásában 
nem használnak kémiai rovarirtókat se műtrágyákat. Csak 
természetes anyagok genetikai módosítás nélkül használtak. 
Gyorsan felhúzható, optimálisan illeszkedik, tartós. 
Matracmagasság 25 cm-ig.
jersey (szükségtelen a vasalás): 100 % pamut  
Súly kb. 145 g/m².
szín: antracit, pezsgő, szürkésbarna, fehér

lepedő
90-100x190-200 
cm (SZxH)

140-160x190-200 
cm (SZxH)

180-200x190-200 
cm (SZxH)

101514 101514 101514
       db/csom.                 1 db/csom.                              1             db/csom.                 1
17,37 € 25,29 € 29,69 €

Lepedő  
Micro Modal
darabonként

1649

Lepedő  
Elastik Jersey

darabonként

19 ,

79

Lepedő  
Bio Pamut
darabonként

1737

 magas légáteresztő képesség

 szükségtelen a vasalás

matracokhoz 25 cm magasságig

 optimális illeszkedés

 szükségtelen a vasalás

matracokhoz 25 cm magasságig

 100% biopamut

 szükségtelen a vasalás

matracokhoz 25 cm magasságig
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fehér

fehér

pezsgő

pezsgő

baracksárga

zöld

kobaltkék

világoskék

sárga

pezsgő

fehér

narancs

piros

szürkésbarna

barna

világosszürke

antracit

Lepedő  
Jersey

darabonként

1220

ERWIN M. 
Gumis lepedő Jersey 
Számos színben és három méretben kapható: a legjobb szállodaminőségben, nagyon tartós és minden évszakban megfelelő. 
Meggyőzi a gyors kezelhetőségével, az optimális illeszkedésével, gyorsan száradó és klórálló. A matracmagasság 25 cm-ig.
jersey (szükségtelen a vasalás): 100 % pamut. Súly kb. 145 g/m².
szín: antracit, baracksárga, barna, sárga, zöld, világoskék, világosszürke, kobaltkék, narancs, piros, pezsgő, szürkésbarna, fehér

lepedő
90-100x190-200 cm (SZxH) 140-160x190-200 cm (SZxH) 180-200x190-200 cm (SZxH)
121411 121411 121411
           db/csom.                 2             db/csom.                 1 db/csom.                              1
csomag 24,40 € darab 18,25 € darab 21,88 €
12,20 € 18,25 € 21,88 €

Lepedő  
Frottee

darabonként

1165

ERWIN M. 
Gumis lepedő Frottee
2 színben és két méretben a legjobb szállodaminőségben 
kapható. Nagyon tartós és minden évszakban megfelelő. 
Gyorsan felhúzható, optimálisan illeszkedő, gyorsan szárad és 
klórálló. Matracmagasság 20 cm.
frottír (szükségtelen a vasalás): 80% pamut, 20% poliészter 
Súly kb. 145 g/m².
szín: pezsgő, fehér

lepedő
90-100x190-200 cm (SZxH) 180-200x190-200 cm (SZxH)
100651 100651
          db/csom.    1           db/csom.    1
11,65 € 20,89 €

A legjobb SZÁLLODAI MINŐSÉG

70x140 cm méretet gyerekágyhoz  
a www.gasztro-palazzo.hu 
oldalon találja

 klórálló

matracokhoz 25 cm magasságig

 szükségtelen a vasalás

 klórálló

matracokhoz 20 cm magasságig
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fehér

pezsgő

fehér

pezsgő

fehér

ERWIN M.
Lepedő Mymorrow
Gumis lepedőként vagy klasszikus lepedőként kapható 
a legjobb szállodai minőségben, nagyon tartós és egész 
évben használható. Klórálló. A gumis lepedő nem alkalmas 
mángorlásra.
100 % pamut. Súly kb. 140 g/m². 
matracmagasság: 23 cm
szín: pezsgő, fehér

lepedő lepedő
90-100x190-200 cm (SZxH) 150x250 cm (SZxH)
100923 122283
            db/csom.        1              db/csom.        1
11,54 € 11,54 €

Gumis lepedő  
Mymorrow

darabért csak

1154

ERWIN M.
Lepedő Basic
Már a neve is sugallja: a Basic lepedő a szállodák 
alapfelszereltsége, könnyen tisztítható és tartós. A sűrű 
szövésű lepedő univerzálisan használható, mindennapi 
használatra készült. 100 % pamutból készült tartós, szilárd és 
extra méretekben.
100% pamut. Súly kb. 140g/m².
szín: fehér

160x260 cm (SZxH) 160x280 cm (SZxH) 180x260 cm (SZxH)
100421 100421 100421
     db/csom.        1       db/csom.        1      db/csom.        1
12,75 € 12,75 € 14,07 €

Lepedő  
Basic

darabonként

1275

180x280 cm (SZxH) 220x260 cm (SZxH)
100421 100421
      db/csom.        1        db/csom.        1
15,28 € 19,24 €

ERWIN M.
Gumis és klasszikus lepedő Sienna
Könnyen kezelhető, gyorsan száradó pamut-poliészter kevert 
szövetből készül: energiát takarít meg a tisztítás során. 
Minőséges és tartós - kevesebb újravásárlás szükséges.
80 % pamut, 20 % poliészter. Súly 120 g/m². 
matracmagasság: 23 cm
 szín: szürke, khaki, füstkék, szürkésbarna, fehér

lepedő
90x200 cm (SZxH) 140x200 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH)
125130 125130 125130
       db/csom.        1 db/csom.                 1         db/csom.        1
13,30 € 20,01 € 24,19 €

lepedő
180x290 cm (SZxH) 240x300 cm (SZxH) 270x300 cm (SZxH)
125412 125412 125412
       db/csom.        1 db/csom.                 1 db/csom.                 1
27,49 € 31,89 € 34,09 €

fehér:

színes:

Gumis lepedő  
Sienna

darabonként

1330 23 cm magasságú 
matracokhoz

 könnyen kezelhető 

 gyorsan száradó

különösen tartós

 23 cm magasságú 
matracokhoz

 tartós és szilárd

 klórálló

Ágyneműhuzat Sienna o. 474
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ERWIN M.
Matracvédelem Hannover
 · frottír matracvédő huzat 
 · kitűnő légáteresztés
 · gyors manipuláció a 3 oldalas cipzárnak köszönhetően
80 % pamut, 20 % poliészter. Súly kb. 400 g/m². 
matracmagasság: 22 cm

100x200 cm (SZxH)
115518
          db/csom.        1
27,49 €

Matracvédő huzat  
Hannover

darabért csak

27,

49

Matracvédő  
St. Gilgen

darabonként

1924

Matracvédő huzat  
St. Gilgen

darabonként

2309

ERWIN M.
Matracvédelem St. Gilgen
 · kellemes tapintású
 · matracvédő oldalsó gumikkal vagy huzatként kapható
 · az alátét négy rugalmas szalaggal van ellátva a rögzítéshez
 · a matracvédő huzat olyan mint egy lepedő - nem csúszik
 · magas légáteresztés
 · Öko-Tex Standard 100 oklevél

100 % pamut. Súly kb. 400 g/m². 
matracmagasság: 24 cm

matracvédő
90x190 cm (SZxH) 90x200 cm (SZxH) 100x200 cm (SZxH)
115509 115509 115509
           db/csom.        1         db/csom.        1           db/csom.        1
19,24 € 19,24 € 19,24 €

140x200 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH) 180x200 cm (SZxH)
115509 115509 115509
          db/csom.        1 db/csom.                     1             db/csom.        1
26,39 € 29,69 € 32,99 €

matracvédő huzat
90x190 cm (SZxH) 90x200 cm (SZxH) 100x200 cm (SZxH)
120999 120999 120999
      db/csom.        1        db/csom.        1          db/csom.        1
23,09 € 23,09 € 23,09 €

140x200 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH) 180x200 cm (SZxH)
120999 120999 120999
    db/csom.        1        db/csom.        1 db/csom.                     1
29,69 € 32,99 € 37,39 €

ERWIN M.
Gumis lepedő Brice
 · gumis lepedő körbefutó gumival
 · mindkét oldala szanforizált
 · bőrbarát
 · Öko-Tex Standard 100 szerint minősítve

100 % pamut. Súly 200 g/m². 
matracmagasság: 20 cm

90x190 cm (SZxH) 90x200 cm (SZxH) 140x190 cm (SZxH)
115512 115512 115512
           db/csom. 1         db/csom. 1                db/csom. 1
21,99 € 21,99 € 27,49 €

140x200 cm (SZxH) 160x200 cm (SZxH)
115512 115512
            db/csom. 1          db/csom. 1
27,49 € 29,69 €

Gumis lepedő  
Brice

darabonként

2199

 22 cm magasságú matracokhoz

jól illeszkedik a 3 oldalas 
cipzárnak köszönhetően

 légáteresztő

 20 cm magasságú matracokhoz

 légáteresztő

 ágynemű csúszásgátló

 24 cm magasságú 
matracokhoz

 légáteresztő
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ERWIN M.
Matracvédelem Air
 · prémium matracvédelem
 · megbízható védelem minden folyadék ellen
 · kellemesen puha
 · téli oldal: 100 % pamutból, nyári oldal: frottír 75 % pamutból és 25 % poliészterből, belső 
poliéter blokk-amid membránnal
 · magas légáteresztés
 · tökéletes alvási környezet
 · legjobb kivitelezés és a legjobb minőségű anyagok
 · bőrbarát
 · Öko-Tex Standard 100 oklevél
felső rész: 100 % pamut  
középső rész: poliéter blokk-amid membrán 
alsó rész: 75 % pamut, 25 % poliészter 
Súly kb. 350 g/m². 
matracmagasság: 25cm
szín: fehér

90x200 cm 
(SZxH)

100x200 cm 
(SZxH)

140x200 cm 
(SZxH)

160x200 cm 
(SZxH)

180x200 cm 
(SZxH)

200x200 cm 
(SZxH)

115523 115523 115523 115523 115523 115523
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
47,29 € 47,29 € 54,99 € 58,29 € 60,49 € 63,79 €

Matracvédelem  
Air

darabonként

4729

Matracvédelem  
Matta

darabonként

2749

Gumis védőlepedő  
Pura

darabonként

4289

ERWIN M.
Védőhuzat Pura
 · teljes körű higiénia, különösen alkalmas az egészségügyben való használathoz
 · égésgátló a BS 7175 Crib 5 szerint
 · teljes matracvédelem kétoldalas cipzárral
 · védőhuzat párnára és paplanra cipzárral
 · a folyadékok nem tudnak átszivárogni
 · atka, vírus, poloska és baktériumálló
 · allergiásoknak alkalmas
 · fertőtleníthető
 · légáteresztő
 · Öko-Tex Standard 100 oklevél
felső rész: 100 % poliuretán, alsó rész: 100 % poliészter. Súly 125 g/m² 
matracmagasság: 17cm és 40cm
szín: fehér
paplan védőhuzat 
135x200 cm 
(SZxH)

155x220 cm 
(SZxH)

115157 115157
db/csom. 1 db/csom. 1
49,49 € 61,59 €

matracvédő huzat 17 cm
90x200 cm 
(SZxH)

100x200 cm 
(SZxH)

140x200 cm 
(SZxH)

115521 115521 115521
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
51,69 € 51,69 € 59,39 €

gumis védőlepedő
90x200 cm 
(SZxH)

100x200 cm 
(SZxH)

140x200 cm 
(SZxH)

115201 115201 115201
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
42,89 € 42,89 € 49,49 €

ERWIN M.
Matracvédelem Matta
 · folyadékok elleni védelem
 · atkák, baktériumok és vírus biztosak
 · könnyű felhúzni a rugalmas szalagnak köszönhetően
 · légáteresztő
 · kellemes tapintású, kiváló minőségű 
felső rész: selyem jersey - 100 % poliészter  
alsó rész: 100 % poliuretán membrán  
Súly kb. 160 g/m². 
matracmagasság: 25cm
szín: fehér

90x190 cm  
(SZxH)

90x200 cm  
(SZxH)

100x200 cm  
(SZxH)

180x200 cm  
(SZxH)

115517 115517 115517 115517
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 27,49 € 27,49 € 32,99 €

 könnyű kezelhetőség a 
körguminak köszönhetően

 klasszikus matracvédelem 
szállodákba

 25 cm magasságú 
matracokhoz

nedves ruhával letörölhető 
és fertőtleníthető

 allergiások számára alkalmas

  
ideálisan használható  
az egészségügyben

 nyári és téli oldal az optimális 
egész évi használatért

  
rendkívül tartós a belső 
membránnak köszönhetően

 25 cm magasságú 
matracokhoz

párna védőhuzat
40x40 cm 
(SZxH)

40x80 cm 
(SZxH)

80x80 cm 
(SZxH)

115286 115286 115286
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
8,57 € 12,20 € 18,25 €

matracvédő huzat 40 cm
90x200 cm 
(SZxH)

100x200 cm 
(SZxH)

140x200 cm 
(SZxH)

120348 120348 120348
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
70,39 € 73,69 € 81,39 €
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ERWIN M.
Matracvédelem Penzberg 
 · rögzített matracvédő, négy sarkán gumiszalaggal rögzíthető
 · légáteresztő
 · áthatolhatatlan a nedvesség számára
 · Öko-Tex Standard 100 oklevél

felső rész: frottír - 75 % pamut, 25 % poliészter
alsó rész: poliuretán membrán. Súly kb. 140 g/m². 
matracmagasság: 24cm
szín: fehér

90x190 cm  
(SZxH)

90x200 cm  
(SZxH)

100x200 cm  
(SZxH)

115507 115507 115507
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 25,29 € 25,29 €

Matracvédő huzat  
Protect

darabonként

3299

Matracvédő  
Penzberg

darabonként

2529

Matracvédő gumikkal  
Celine

darabonként

1869

ERWIN M.
Matracvédelem Celine
 · matracvédő pamutból
 · az alsó része polietilén fólia 
 · magas légáteresztés
 · kétféle változatban kapható: matracvédő sarokgumival és 
lepedőként kapható

felső rész: 75 % pamut, 25 % poliészter
alsó rész: polietilén fólia. 95°-os mosás. 
matracmagasság: 23cm
szín: fehér

ERWIN M.
Matrac és párnavédelem Protect
 · matracvédő huzat körkörös gumival és cipzárral ellátott 
párnahuzat
 · kellemes frottír felső rész
 · párnahuzat átjárhatatlan a nedvesség számára
 · az alsó és az oldalsó részek folyadékok elleni védelemmel

felső rész: frottír - 75 % pamut, 25 % poliészter 
alsó rész: poliuretán membrán  
Súly kb. 165 g/m². 
matracmagasság: 22 cm
szín: fehér

matracvédő gumikkal
90x190 cm 
(SZxH)

90x200 cm 
(SZxH)

100x200 cm 
(SZxH)

140x200 cm 
(SZxH)

119781 119781 119781 119781
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
18,69 € 18,69 € 21,99 € 25,29 €

higiéniai párnahuzat
40x80 cm  
(SZxH)

60x80 cm  
(SZxH)

80x80 cm  
(SZxH)

115375 115375 115375
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,22 € 12,75 € 16,60 €

matracvédő huzat
140x200 cm  
(SZxH)

160x200 cm  
(SZxH)

90-100x190-200 
cm (SZxH)

115586 115586 115586
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
46,19 € 50,59 € 32,99 €

140x190 cm  
(SZxH)

160x200 cm  
(SZxH)

180x200 cm  
(SZxH)

115507 115507 115507
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
35,19 € 41,79 € 47,29 €

matracvédő gumikkal
160x200 cm 
(SZxH)

180x200 cm 
(SZxH)

119781 119781
db/csom. 1 db/csom. 1
27,49 € 29,69 €

matracvédő huzat
100x200 cm 
(SZxH)

140x200 cm 
(SZxH)

160x200 cm 
(SZxH)

180x200 cm 
(SZxH)

120996 120996 120996 120996
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
25,29 € 27,49 € 29,69 € 32,99 €

 22 cm magasságú 
matracokhoz

 megfelelő párnahuzat

 22 cm magasságú 
matracokhoz

két változatban

 24 cm magasságú 
matracokhoz

 különösen tartós

lepedő
90x190 cm 
(SZxH)

90x200 cm 
(SZxH)

120996 120996
db/csom. 1 db/csom. 1
21,99 € 21,99 €
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ERWIN M. 
Paplan és párna Larentina
 · paplanok és párnák luxus kivitelezésben
 · 3M Thinsulate klímafonal
 · ez a fonal sportöltözetnél használatos remek eredményekkel
 · gyorsan száradó
 · legmagasabb minőség
 · hosszirányú steppelés
 · szuper könnyű
 · megfelel az EN ISO 12952-1 szabványnak
huzat: 100 % pamut 
töltet: 100 % poliészter (3M Thinsulate)

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 540 g összsúly 620 g összsúly 680 g összsúly 1050 g
115292 115292 115292 115292
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
93,49 € 116,60 € 126,50 € 150,70 €

párna
40x40 cm (SZxH) 40x60 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 230 g összsúly 375 g összsúly 500 g összsúly 750 g összsúly 1000 g
115293 115293 115293 115293 115293
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 27,49 € 29,69 € 35,19 € 40,69 €

PÁRNÁK ÉS PAPLANOK
Párnáink és paplanaink maximális légáteresztést és a legjobb folyadékfelvételt biztosítják.  
Ezenkívül biztonságosak és alkalmasak az allergiások számára.

töltet
40x40 cm (SZxH)
összsúly 200 g
101724
db/csom. 1
5,49 €

Paplan  
Larentina

darabonként

9349

 3M Thinsulate fonal

légáteresztő

allergiásoknak alkalmas

a párna kitöltése 
egyedileg állítható

 hosszirányú steppelés
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ERWIN M. 
Paplan és párna Dilara
 · természetesen minőséges alvás a bambuszszálas párnák és 
paplanoknak köszönhetően
 · rendkívül gyorsan megújuló nyersanyagokból
 · puha és finom tapintású
 · kiváló légáteresztés
 · optimális nedvességelvezetés 
 · gyors száradás
 · antibakteriális
 · alkalmas allergiások számára
 · megfelel az EN ISO 12952-1 szabványnak
 · párna: a töltet ideális beállítása a cipzáros zárásnak 
köszönhetően

töltet: 80 % poliészter, 20 % viszkóz (bambuszszálak) 
huzat: 100 % poliészter

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 800 g összsúly 1000 g összsúly 1600 g
121024 121024 121024
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
76,99 € 102,29 € 128,70 €

párna
40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 400 g összsúly 600 g összsúly 800 g
121025 121025 121025
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
32,99 € 42,89 € 45,09 €

ERWIN M. 
Töltet utántöltés Kugelfaser
Ezekkel a kiegészítő szálgolyókkal újratöltheti néhány 
ágynemű termékünket, így növelheti a keménységi fokot  
és a fekvés komfortját.

töltet
40x40 cm (SZxH)
összsúly 200 g
101724
db/csom. 1
5,49 €

Paplan  
Dilara

darabonként

7699

különösen nedvszívó

allergiásoknak alkalmas

a párna kitöltése 
egyedileg állítható

 hosszantartó, 
vegán termék

töltet
40x40 cm (SZxH)
összsúly 200 g
101724
db/csom. 1
5,49 €
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ERWIN M. 
Paplan és párna Draco
 · tartósan tűzálló takaró
 · tartós lángállóság, hosszú használat sok mosás után is
 · megfelel a EN ISO 12952-1 és 12952-2 nemzetközileg elismert szabványoknak, valamint a 
tengeri térség magas követelményeinek (IMO-iránymutatás) 2010 FTP Code 9.
 · kiváló minőségű Trevira CS töltet
huzat: 100 % poliészter, tűzálló
töltet: 100 % poliészter szál, tűzálló, Trevira CS-el

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 900 g összsúly  1000 g összsúly  1100 g  összsúly 1760 g
127008 127008 127008 127008
db/csom. 1 db/csom.  1 db/csom. 1 db/csom.  1
74,79 € 80,29 € 93,49 € 144,10 €

égésgátló

allergiásoknak alkalmas

cigaretta által gyúlékonysági teszt 

párna
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
 összsúly 250 g  összsúly 500 g  összsúly 750 g  összsúly 1000 g
127009 127009 127009 127009
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
17,37 € 30,79 € 40,69 € 51,69 €

Paplan  
Draco

darabonként

7479
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ERWIN M. 
Paplan és párna Yukon
 · kiváló minőségű huzat 
 · légáteresztős töltet kiváló minőségben, hőmérséklet kiegyenlítő
 · melegítő hatás
 · megfelel az EN ISO 12952-1 szabványnak
 · párna: a töltet mennyiség cipzárral történő egyedi beállítása

töltet: 100 % szilikonizált poliészter szál
huzat: 100 % pamut szatén

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH)
 összsúly 1200 g összsúly  1400 g összsúly  1400 g
100412 100412 100412
db/csom.  1 db/csom.  1 db/csom.  1
64,89 € 76,99 € 76,99 €

párna
40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
 összsúly 400 g  összsúly 600 g összsúly  800 g
100413 100413 100413
db/csom.  1 db/csom.  1 db/csom.  1
23,09 € 26,39 € 32,99 €

Paplan 
Yukon

darabonként

6489

extra puha minőség

allergiásoknak alkalmas

a párna kitöltése egyedileg állítható
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ERWIN M. 
Paplan és párna Auriga
 · nyugodt és higiénikus alvás a vendégei számára
 · a Sanitized® higiéniai funkció a mikrobák és baktériumok elleni állandó védelmet biztosít 
 · hosszabb élettartamú az antibakteriális hatásnak köszönhetően
 · extra puha szövet
 · szagtalan, légáteresztő szövet 
 · modern paplan a tökéletes alvási kényelmet nyújtja
töltet: 100% poliészter üreges szál 
huzat: 100 % poliészter

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 900 g összsúly 1000 g összsúly 1140 g összsúly 1760 g
126624 126624 126624 126624
db/csom. 1 db/csom.  1 db/csom.   1 db/csom.   1
45,09 € 51,69 € 61,59 € 90,19 €

párna
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 250 g összsúly 400 g összsúly 600 g összsúly 800 g
126633 126633 126633 126633
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
10,22 € 15,28 € 19,24 € 25,29 €

Paplan  
Auriga

darabonként

4509

allergiásoknak alkalmas

 optimális védelem az atkák és  
allergénjeik ellen

antibakteriális hatás a baktériumok ellen

szagtaszító

502-503_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   502 17.02.22   09:40



503www.gasztro-palazzo.hu

 S
Z

Á
LL

O
D

A
I K

E
LL

É
K

E
K

ERWIN M. 
Töltet utántöltés Kugelfaser
Ezekkel a kiegészítő szálgolyókkal újratöltheti néhány 
ágynemű termékünket, így növelheti a keménységi fokot és a 
fekvés komfortját.

töltet
40x40 cm (SZxH)
 200 g
101724
db/csom. 1
5,49 €

A mikrobák kisméretű organizmusok mint 
a baktériumok, számos gomba, algák és 
vírusok. Ha a mikrobák felületekre vagy 
textíliákra telepednek, anyagcsere funkciójuk 
számos nemkívánatos következménnyel 
járhat. Az anyagi károk, a foltok és a 
szagok csak néhány ezek közül.

Könnyedén megakadályozhatja a mikrobák 
megtelepedését, ha antibakteriális szerekkel 
ellátott textíliákat használ. A Sanitized® 
higiéniai funkció, bejegyzett védjegy és 
minőségi pecsét, állandó védelmet nyújt 
a mikrobák és baktériumok ellen. Az Ön 
számára ez azt jelenti: A Sanitized® higiéniai 
funkcióval rendelkező termékek, mint például 
az Auriga paplanok és párnák, tovább 
használhatók, mint más termékek, és optimális 
higiéniát biztosítanak szállodai szobájában.

Védelem a mikrobák ellen  

a Sanitized® higiéniai  

funkciónak köszönhetően
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ERWIN M.
Paplan és párna Profiwash
 · bőrbarát pamut keverék
 · kifőzés lehetősége
 · megfelel az EN ISO 12952-1 szabványnak
 · kiságy méretben is kapható
paplan töltete: 100 % szilikonizált poliészter szál
párna töltete: 100 % üreges poliészter szál, apróra darabolt 
100 % PU hab
huzat: 65 % poliészter, 35 % pamut

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 1000 g összsúly 1200 g összsúly 1950 g
100874 100874 100874
db/csom.   1 db/csom. 1 db/csom.   1
51,69 € 71,49 € 85,79 €

gyerekágy paplan
100x135 cm (SZxH)
összsúly 500 g
127369
db/csom.   1
32,99 €

párna
40x40 cm (SZxH) 40x60 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 200 g összsúly 115 g összsúly 400 g összsúly 600 g összsúly 800 g
101085 101085 101085 101085 101085
db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1
11,54 € 12,75 € 21,66 € 26,39 € 32,99 €

Paplan  
Profiwash

darabonként

5169

A legjobb ALVÁSI KÉNYELEM

különösen alkalmas az 
egészségügyben való használatra

 vegytisztítás lehetséges

 kifőzés lehetséges
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ERWIN M.
Paplan és párna Dream
 · mikroszálas paplan
 · szuper szilikonizált üreges szál
 · optimális nedvességelvezetés
 · egyszínű, egyszerű varrás - a tartalom nem csúszik
 · könnyen kezelhető
 · megfelel az EN ISO 12952-1 szabványnak
töltet: 100% poliészter üreges szál 
huzat: 100 % poliészter, mikroszálas, fehér

egész évi paplan
135x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 1000 g összsúly 1100 g összsúly 1200 g összsúly 1950 g
100584 100584 100584 100584
db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.    1 db/csom.   1
39,59 € 45,09 € 51,69 € 64,89 €

párna
30x50 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 40x60 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 180 g összsúly 200 g összsúly 350 g összsúly 350 g összsúly 400 g összsúly 600 g összsúly 800 g
100585 100585 100585 100585 100585 100585 100585
db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1
9,01 € 9,01 € 10,22 € 10,22 € 12,75 € 14,07 € 17,92 €

allergiásoknak alkalmas

nyári paplan
135x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 600 g összsúly 690 g összsúly 760 g összsúly 1170 g
126744 126744 126744 126744
db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1 db/csom.   1
26,39 € 32,99 € 36,29 € 46,19 €

párna: paplan: minden:

Paplan 
Dream nyári
darabonként

2639

 kiváló minőségű 
háromdimenziós üreges szál

nagyon kedvező ár 
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ERWIN M. 
Paplan és párna Star
 · 100% libapehely paplan, 1. osztály
 · selymesen puha pehelybatiszt, kiváló minőségű, finom szálú varratok
 · az EN ISO 12952-1 szerinti tesztelt
 · kiváló minőségű szatén szegély
 · kiváló minőségű, kézzi varrással is elérhető a testhez való legjobb alkalmazkodás 
érdekében
 · kellemesen könnyű töltet a legmagasabb meleg/hideg kiegyensúlyozásért

paplan töltet: 100% fehér libapehely
paplan huzat: 100% pamut, finom pehelybatiszt Nm175
párna töltet: 60% fehér libatoll, 40% fehér libapehely
párna huzat: 100% pamut, pehelybatiszt Nm175

párna
40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 450 g összsúly 600 g összsúly 750 g
115299 115299 115299
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
67,09 € 73,69 € 85,79 €

paplan egész évi minőségben
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
összsúly 660 g összsúly 830 g
122061 122061
db/csom. 1 db/csom. 1
279,40 € 376,20 €

paplan egész évi minőségben 
egyedi átvarrással
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
összsúly 600 g összsúly 750 g
115298 115298
db/csom. 1 db/csom. 1
363,00 € 448,80 €

paplan nyári minőségben 
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
összsúly 240 g összsúly 300 g
101430 101430
db/csom. 1 db/csom. 1
217,80 € 303,60 €

Paplan 
Star nyári

darabonként

21780
 kiváló minőségű átvarrás az 
optimális alkalmazkodásért 

 alkalmas allergiások számára 
is - Nomite oklevél

100% libapehely

PEHELY PAPLANOK ÉS PÁRNÁK
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ERWIN M. 
Paplan és párna Hypno
 · 100 % pehely paplan kedvező áron
 · töltet 1. osztályú fehér pehelyből és tollból
 · az átvarrásoknak köszönhetően a töltet nem csúszik
 · selyem szegély
 · puha és kellemes tapintású
 · megfelel az EN ISO 12952-1 szabványnak
 · nyári kivitelben és nagyobb méretben is elérhető

paplan töltete: 100 % fehér kacsa pehely
paplan huzat: 100 % pamut
párna töltete: 60 % fehér kacsa pehely, 40 % fehér kacsa toll
párna huzat: 100 % pamut

paplan egész évi minőség
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 690 g összsúly 870 g összsúly 1470 g
122106 122106 122106
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
199,10 € 278,30 € 398,20 €

párna
40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 480 g összsúly 640 g összsúly 800 g
101429 101429 101429
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
51,69 € 60,49 € 80,29 €

paplan nyári minőség
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
összsúly 240 g összsúly 300 g
122107 122107
db/csom. 1 db/csom. 1
119,90 € 172,70 €

Paplan 
Hypno nyári
darabonként

11990

 alkalmas allergiások számára 
is - Nomite oklevél

puha és gyengéd a bőrhöz

 100% kacsatoll
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ERWIN M.
Paplan és párna Perfekta
 · új libatollból és libapehelyből készült töltet, 1. osztály
 · végig steppelt - a töltet nem csúszik
 · az EN ISO 12952-1 szerint tesztelt

paplan töltet: 50 % libatoll, 50 % libapehely
paplan huzat: 100 % pamut (percale)
párna töltet: 85 % libatoll, 15 % libapehely
huzat töltet: 100 % pamut

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
összsúly 900 g összsúly 1050 g összsúly 1150 g
100675 100675 100675
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
165,00 € 202,40 € 228,80 €

párna
40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 500 g összsúly 750 g összsúly 1000 g
100676 100676 100676
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
29,69 € 37,39 € 39,59 €

Paplan 
Perfekta

darabonként

16500

 alkalmas allergiások 
számára is - Nomite oklevél

rugalmas huzat
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ERWIN M.
Paplan és párna Apollo
 · selyem puhaságú batiszt, kényelmes alvás
 · töltet 1. osztályú fehér pehelyből és tollból
 · egész évi használatra alkalmas
 · Nomite anyag - ellenáll az atkáknak
 · megfelel az EN ISO 12952-1 szabványnak
paplan töltete: 60 % fehér kacsa pehely, 40 % fehér kacsa toll
paplan huzat : 100 % pamut
párna töltete: 80 % fehér kacsa toll, 20 % fehér kacsa pehely
párna huzat: 100 % pamut

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH) 240x220 cm (SZxH)
összsúly 740 g összsúly 930 g összsúly 1450 g
101426 101426 101426
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
115,50 € 178,20 € 293,70 €

párna 
40x40 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 260 g összsúly 600 g összsúly 800 g összsúly 1000 g
101427 101427 101427 101427
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
23,09 € 32,99 € 39,59 € 45,09 €

Paplan 
Apollo

darabonként

11550

 alkalmas allergiások számára 
is - Nomite oklevél

győztes ár/minőség arányban
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ERWIN M. 
Paplan és párna Kairo
 · félfehér új toll és pehely töltet, 1. osztály
 · klasszikus tollpaplan átvarrással
 · az EN ISO 12952-1 szerint tesztelt

paplan töltet: 90 % félfehér toll, 10 % félfehér pehely
párna töltet: 90 % félfehér toll, 10 % félfehér pehely
huzat: 100% pamut

paplan
135x200 cm (SZxH) 155x220 cm (SZxH)
összsúly 1200 g összsúly 1400 g
100918 100918
db/csom. 1 db/csom. 1
53,89 € 87,99 €

párna
40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 500 g összsúly 750 g összsúly 1000 g
100919 100919 100919
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
17,37 € 24,19 € 27,49 €

Paplan 
Kairo

darabonként

5389

pehely paplan legjobb áron

paplan: nem csúszik a töltet
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ERWIN M.
Nyaktámasz párna Microgel
 · ideális alkalmazkodás az alvó testéhez
 · nagyon jó támogatás
 · nyak és gerinc relaxációja
 · nagyon puha és rugalmas a kiváló minőségű, szuper finom szálnak köszönhetően
 · puha mint a pehely
 · komplett mosható

huzat: 100 % pamut 
töltet: 100 % mikrogél szál

40x80 cm (SZxH)
összsúly 950 g
120892
db/csom. 1
32,99 €

ERWIN M.
3 kamrás tollpárna 
 · 3-kamrás párna
 · kiváló minőségű huzat
 · magas összsúly és tiszta tolltartalom a középső kamrában, tökéletes tartás
 · a felső és az alsó kamra 90 % pehely és 10 % tollal van töltve, a kényelmes érzés 
érdekében
 · atkaálló huzat, Nomite oklevél

huzat: 100 % pamut 
felső és alsó kamra töltete: 90 % pehely, 10 % toll 
középső kamra töltete: 100 % toll

40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 550 g összsúly 820 g összsúly 1090 g
115626 115626 115626
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
42,89 € 49,49 € 56,09 €

ERWIN M.
3 kamrás párna
 · kényelmes fekvési érzés
 · cipzárral ellátva: a töltési mennyiség egyedi beállítása lehetséges
 · felső és alsó kamra puha szilikonizált mikroüreges szállal töltve
 · a középső kamra háromdimenziós poliészter szállal töltve az optimális stabilitásért
 · az EN ISO 12952-1 szerint tesztelt

huzat: 100 % pamut 
töltet: 100 % poliészter szál

40x80 cm (SZxH) 60x80 cm (SZxH) 80x80 cm (SZxH)
összsúly 230 g összsúly 340 g összsúly 450 g
120890 120890 120890
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
32,99 € 38,49 € 43,99 €

ERWIN M.
Tollpárna
 · ideális a díszpárnahuzatokhoz
 · sűrűn töltve az optimális térfogat érdekében
huzat: 100 % pamut 
töltet: 100 % toll

30x50 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 40x60 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH)
 400 g  400 g  650 g  700 g  850 g
115812 115812 115812 115812 115812
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
11,65 € 11,65 € 12,75 € 12,75 € 13,85 €

ERWIN M.
Mosogatógépben mosható párna
 · ideális dekoratív párnahuzatokhoz
 · szuper szilikonizált, légáteresztő üreges szálból készült töltet
 · méret stabil, bolyhos és kényelmes 
huzat: 100 % poliészter 
töltet: 100 % poliészter selyem

30x50 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 40x60 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH)
 220 g  220 g  220 g  350 g  220 g
123841 123841 123841 123841 123841
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
6,70 € 6,70 € 9,34 € 9,34 € 11,98 €

ERWIN M.
Mosogatógépben nem mosható párna
Mérettartó és sűrűn töltött párna. Alkalmas minden dekoratív párnahuzatunkhoz. 
Különböző méretekben kapható. 100 % poliészter töltet. Nem mosható. 
huzat: 100 % poliészter (nem szőtt)
töltet: 100 % poliészter

30x50 cm (SZxH) 40x40 cm (SZxH) 40x60 cm (SZxH) 50x50 cm (SZxH) 40x80 cm (SZxH)
 300 g  300 g  300 g  300 g  300 g
164038 164038 164038 164038 164038
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
3,84 € 3,84 € 4,39 € 4,39 € 5,49 €

Párna  
Faser

darabonként

3,

84

Párna  
3-kamrás

darabonként

32,

99
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VEGA
Vállfa Cimbrio és Colgado  
Többféle kivitelben. Lopás elleni védelemmel rendelkező vállfáknál a gyűrű átmérője 38 mm. A szürke és fekete Colgado vállfák soft-touch felülettel rendelkeznek.
anyag: fa

vállfa Cimbrio  
csúszásmentes rúddal
mahagóni natúr
44.5x23 cm (HxMA) 44.5x23 cm (HxMA)
10081909 10081900
db/csom. 24 db/csom. 24
csomag 42,00 € csomag 36,72 €
1,75 € 1,53 €

vállfa Colgado
fekete szürke
44.5x23 cm (HxMA) 44.5x23 cm (HxMA)
10081906 10081904
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 30,24 € csomag 30,24 €
2,52 € 2,52 €

vállfa Cimbrio csúszásmentes rúd-
dal és lopásvédelmi biztosítékkal
mahagóni natúr
44.5x27 cm (HxMA) 44.5x27 cm (HxMA)
10081910 10081901
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 22,32 € csomag 21,00 €
1,86 € 1,75 €

vállfa Colgado  
lopásvédelmi biztosítékkal
fekete szürke
44.5x27 cm (HxMA) 44.5x27 cm (HxMA)
10081907 10081905
db/csom. 12 db/csom. 12
csomag 31,56 € csomag 31,56 €
2,63 € 2,63 €

tartalék gyűrű
45 cm (H)
10081908
db/csom. 6
csomag 1,56 €
0,26 €
a következő termékhez 
alkalmas 
10081910, 10081901, 
10081907, 10081905

VEGA
Vállfa Percio
Legjobb szolgáltatások alapja a részletekben rejlik. A legjobb példa erre 
a kiváló minőségű Percio vállfa. Mindkét színben nadrágtartóval és két 
horoggal rendelkezik a szoknya kényelmes felakasztásához. Az ezüst 
színű kampók Ø 37 mm a lopásvédelmi biztosíték nélküli verzió esetén, 
Ø 32 mm a lopásvédelemmel rendelkező modellnél.
anyag: műanyag
szín: antracit, ezüst

vállfa lopásvédelmi  
biztosíték nélkül
45.5x16.7 cm (HxMA)
30001416
db/csom. 12
csomag 39,48 €
3,29 €

vállfa  
lopásvédelmi biztosítékkal
45.5x17.9 cm (HxMA)
30001417
db/csom. 12
csomag 39,48 €
3,29 €

 akasztó kampó
3 cm (H)
30001420
db/csom. 12
csomag 14,40 €
1,20 €
a következő termékhez 
alkalmas 30001417

VEGA
Papírkosár rozsdamentes kerettel
Stabil rozsdamentes kerettel. Nem tűzálló.
anyag: ABS-műanyag. Stabil!

szürke/ezüst fekete/ezüst
19.4x25 cm (ØxMA) 19.4x25 cm (ØxMA)
6.4 l 6.4 l
10029806 10029481
db/csom. 1 db/csom. 1
24,19 € 24,19 €

VEGA
Tálca Como
Az egyszerű dizájn és a stabil kialakításnak köszönhetően univerzálisan felhasználhatók és 
tökéletesen illeszkednek a szállodai szoba minden stílusához.
Mosogatógépben mosható! Tartós, szilárd és ütésálló!  
anyag: melamin 
szín: fekete

kiegészítő tálca rekeszekkel
15.2x11.5x4.9 cm (HxSZxMA)
10049550
db/csom. 1
5,16 €

fő tálca
37.7x27.8x2.5 cm (HxSZxMA)
10049546
db/csom. 1
24,19 €

kiegészítő tálca
29.5x15x2 cm (HxSZxMA)
10049548
db/csom. 1
9,34 €

VEGA
Bőröndállvány Bagagio
A rendkívül stabil bőröndállvány robusztus rozsdamentes acél vázból és kiváló minőségű műbőr 
pántokból készült. Terhelés 50 kg-ig, összecsukható, helytakarékos és könnyű. Védi a padlóját 
és a falait.
anyag: rozsdamentes acél és műbőr

bőröndállvány  
rozsdamentes acél  
antracit szíjakkal
antracit
70x46x64.5 cm (SZxMÉxMA)
10006573
db/csom. 1
107,79 €

bőröndállvány  
antracit poracél  
antracit szíjakkal
fekete
70x46x64.5 cm (SZxMÉxMA)
10006574
db/csom. 1
98,99 €

bőröndállvány  
rozsdamentes acél  
barna szíjakkal
barna
70x46x64.5 cm (SZxMÉxMA)
10006572
db/csom. 1
107,79 €

Bőröndállvány  
Bagagio

darabonként

98,

99

Tálca  
Como

darabonként

516
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VEGA
Kulcsszéf Keys 
Ideális kulcsok biztonságos tárolására. A 2 részes öntött horganyzott fém buroknak 
köszönhetően a széf robusztus és tartós. Számzárral. A 4 számjegyű kód könnyen 
megváltoztatható. A széf vezérlőpanelje burkolattal van fedve, hogy megvédje a számlapokat 
az időjárástól és a szennyeződéstől. Alkalmas beltéri vagy fedett kültéri területekre. Falra 
szerelhető (a szerelési anyag tartozék).
szín: fekete

8x11.7x4.8 cm (SZxMAxMÉ)
4.39 kg
30110350
db/csom. 1
27,49 €

VEGA
Szobaszéf Lock 
A több komfortért és biztonságért. Egyszerű a használata. Vészkulccsal és nyitó kóddal. 17" 
laptopokhoz. Mélyedéssel az alsó és oldalsó részén a jobb megragadásért. Elemek (4xAA 1,5V) 
nem részei a csomagnak. 
anyag: keményített acél
szín: szürke

40x19.5x41 cm  
(SZxMAxMÉ)
13.7 kg
10081428
db/csom. 1
109,99 €

VEGA
Szobaszéf Securo
Ezzel a szállodai széffel biztonságot és kényelmet biztosít vendégei számára. Nagyon fontos 
szempont az egyszerű kezelés és a minőséges, égetett acél szerkezet. Szükség esetére 2 kulcs 
áll rendelkezésre. Mélyedéssel az alsó és oldalsó részén a jobb megragadásért, rögzítőelemek a 
csomag részei. Elemek (4xAA 6V) nem részei a csomagnak. LED-kijelzővel.
anyag: keményített acél
szín: fekete

szobaszéf 15‘‘ laptopokhoz
40x19.5x41 cm (SZxMAxMÉ)
38.7x18.5x35.5 (belső) 
15.2 kg
30001726
db/csom. 1
125,40 €

szobaszéf 17‘‘ laptopokhoz
44.5x20x38 cm (SZxMAxMÉ)
43.2x19x32.5  (belső) 
15.7 kg
30001727
db/csom. 1
136,40 €

Szobaszéf  
Securo

darabonként

12540

Kulcsszéf  
Keys

darabért csak

2749

VEGA
Bőröndállvány Valigia
Bükkfából készült, elengedhetetlen minden vendégszobában. Tartós fekete pántokkal, 
összecsukható, helytakarékos. Terhelés akár 50 kg-ig.
anyag: olajozott bükkfa

mahagóni dió cseresznye
65x36x51 cm (SZxMÉxMA) 65x36x51 cm (SZxMÉxMA) 65x36x51 cm (SZxMÉxMA)
2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg
10089440 10089441 10089439
db/csom. 1 db/csom. 1 db/csom. 1
54,99 € 54,99 € 54,99 €

VEGA
Bőröndállvány Casea
Szilárd, tartós acélkonstrukció, elengedhetetlen minden 
vendégszobában. Tartós fekete pántokkal, összecsukható, 
helytakarékos. Terhelés akár 50 kg-ig.
anyag: acélcső

bőröndállvány
ezüst
56x68x53 cm (SZxMÉxMA)
2.2 kg
10091900
db/csom. 1
40,69 €

bőröndállvány
fekete
56x68x53 cm (SZxMÉxMA)
2.2 kg
10094601
db/csom. 1
40,69 €

Bőröndállvány  
Casea

darabért csak

4069
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JOBELINE 
Kötény Canvas
Tartós, szilárd, könnyen tisztítható, stílusos: ilyennek kellene lennie egy köténynek! És pontosan ilyenek a Canvas kötények. Trendi elemei az állítható bőrpántok, amelyek a melles kötény hátán 
egybe futnak át a nyak tehermentesítéséért. Ezek karabinerrel vannak rögzítve, melyek mosás előtt könnyen eltávolíthatók. A kötények további plusz pontja a jobb oldali levehető konyharuha hurok 
és a nagy méretű, 2 részes zseb, rajta egy bőrből készült levehető tolltartó pánttal.
Mosás előtt minden bőr és fém elem könnyen eltávolítható. Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges.
zseb méretei: 21.5x23.5 cm és 18.5x23.5 cm (SZxH)
65% poliészter, 35% pamut, 505 g/m². 60° mosás.
szín: antracit, olívazöld, piros, homok

165558
db/csom. 1
60,49 €

165556
db/csom. 1
76,99 €

Melles kötény  
Canvas

darabért csak

7699

Kötény  
Canvas

darabért csak

6049

CANVAS 
szuper cool!

antracitolívazöld piroshomok homok

kötény 50x65 cm
50x65 cm (HxSZ)
unisex

melles kötény 88x80 cm
88x80 cm (HxSZ)
unisex

antracitolívazöld piros

o. 549
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robusztus bőr pántok, amelyek 
hátul egybefolynak a nyak optimális 
tehermentesítése érdekében

levehető bőr és fém 
elemek a mosáshoz

nagy zsebek, gombos bőrszíj 
tolltartópánt és praktikus 
konyharuha gyűrű

pólók Malme o. 549

o. 427

farmer Dover o. 576

professzionális cipő Explorer Light o. 614
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JOBELINE
Melles kötény Bristol
Cool, trendi és természetesen csúcsminőségű: barna bőrből 
készült kötény trendi megjelenéssel. A nyak és derékpántok 
állíthatóak, így a kötény garantáltan passzolni fog. Praktikus 
részletek: két részből álló tollzseb a mellkason, két részes 
nagy zseb a hasi részen, egy tollzseb és egy konyharuha hurok 
- így minden szükséges mindig kéznél van.
100 % bőr
szín: barna
88x77 cm (HxSZ)
unisex

JOBELINE
Kötény Bristol
Cool, trendi és természetesen csúcsminőségű: barna 
bőrből készült kötény trendi megjelenéssel. A derékpántok 
állíthatóak, így a kötény garantáltan passzolni fog. Praktikus 
részletek: két részes nagy zseb a hasi részen, egy tollzseb és 
egy konyharuha hurok - így minden szükséges mindig kéznél 
van.
100 % bőr
szín: barna
45x80 cm (HxSZ)
unisex

120079
db/csom. 1
176,00 €

124286
db/csom. 1
106,69 €

Kötény  
Bristol

darabért csak

10669

Melles kötény  
Bristol

darabért csak

17600

praktikus konyharuha hurok

állítható nyakpánt és 2 
részes mellkasi zseb

EREDETI BŐR
egyedi

 2 nagy zseb

kiváló minőségű, valódi marhabőr: természetes 
és felületkezelés nélkül az egyedi megjelenésért

egyszerűen tisztítható sima bőrápoló szerekkel 

 
Minden kötény egyedi!  
ezért enyhe színeltérések lehetségesek 
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JOBELINE 
Melles kötény Dario
Kiváló minőségű, tartós canvas kötény, nyak - és derék 
bőrpánttal. A has részén három nagy zsebbel és két 
tollzsebbel rendelkezik. A nyak és a derékpánt egyénileg 
állítható. Eltávolíthatja a bőrpántokat, hogy könnyűvé tegye a 
mosást.
100 % pamut. 40° mosás.
szín: barna, olívazöld, homok
88x80 cm (HxSZ)
unisex
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Melles kötény  
Dario

darabért csak

5939

levehető valódi bőrpántok 
a könnyű mosáshoz

nagy praktikus zsebek kiváló minőségű és 
tartós pamutszövet

homok olívazöld

barna

120260
db/csom. 1
59,39 €
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JOBELINE
Melles kötény Taras denim
Rövid melles kötény farmer anyagból, 
háromrészes zsebbel, vékony nyak és 
derékpánttal. Szabályozható nyakpánttal.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
szín: denim
unisex

JOBELINE
Kötény Nando denim
Farmer kötény, kétrészes első zsebbel, 2 
tollzsebbel és egy vékony kötőpánttal.
100% pamut (denim). 40° mosás.
szín: denim
unisex

64x80 cm (HxSZ)
118746
db/csom. 1
26,39 €

45x80 cm (HxSZ)
120085
db/csom. 1
20,89 €

64x100 cm (HxSZ)
127509
db/csom. 1
27,49 €

60x80 cm (HxSZ)
120084
db/csom. 1
21,99 €

45x100 cm (HxSZ)
127501
db/csom. 1
21,44 €

60x100 cm (HxSZ)
127502
db/csom. 1
22,54 €

egyénileg  
állítható  
nyakpánt

Melles kötény  
Taras denim
darabonként

2639

Kötény  
Nando denim

darabonként

2089

nagy 3 részes zseb

 
valódi raw denim

nagy 3 részes zseb

valódi raw denim

kontrasztos derékkötővel

női farmer Dover o. 576

ing és blúz Davis o. 553
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JOBELINE 
Melles kötény Lenox
Kiváló minőségű, robusztus melles 
kötény farmer anyagból. Nyak és derék 
bőrpántokkal. Kiegészítve 2 nagy zsebbel, 
praktikus tollzsebbel és hurokkal törlők 
számára a hasi részén, és egy nagyobb 
zsebbel és 2 tollzsebbel a mellkasi részen. 
Levehető bőrpántok, hogy könnyűvé tegye 
a mosást.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
szín: denim
unisex

praktikus konyharuha 
hurokkal

2 részes nagy zsebbel

Melles kötény  
Lenox

darabért csak

5939

         Lezser

KLASSZIKUS
levehető bőrpántokkal  
a könnyű és egyszerű 
mosás érdekében

férfi ing Bruce o. 557

kötény Melek o. 520

blúz Kate o. 556

88x80 cm (HxSZ)
120261
db/csom. 1
59,39 €
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Melles kötény  
Gusto

darabonként

3299

Kötény  
Melek

darabonként

2969

JOBELINE 
Melles kötény Gusto
Trendi, melles kötény, szabályozható 
pántokkal, melyek keresztezve vannak 
a hátrészen. Kiegészítve nagy zsebbel, 
praktikus tollzsebbel és törlő tartó 
hurokkal.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
szín: denim
unisex

JOBELINE
Kötény Melek
Stílusos kötény, trendi farmer kinézetű 
anyagból, praktikus zsebekkel.
100% pamut (denim). 40° mosás.
szín: denim
unisex

88x80 cm (HxSZ)
117559
db/csom. 1
32,99 €

45x80 cm (HxSZ)
115577
db/csom. 1
29,69 €

45x100 cm (HxSZ)
127498
db/csom. 1
30,24 €

60x80 cm (HxSZ)
119287
db/csom. 1
30,79 €

60x100 cm (HxSZ)
127499
db/csom. 1
31,34 €

88x100 cm (HxSZ)
127513
db/csom. 1
34,09 €

o. 553 o. 552

keresztezett pántok  
a hátrészen 

valódi, könnyű farmer

nagy zsebbel és  
praktikus  
konyharuha hurokkal

nagy 2 részes zseb

valódi, könnyű farmer
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Melles kötény  
Miko

darabonként

34,

09

JOBELINE 
Melles kötény Miko
Pántos kötény, trendi farmer kinézetű 
anyagból, szabályozható nyakpánttal, 
kiegészítve 2 oldalsó zsebbel és egy 
dekoratív zsebbel aprópénzre.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
szín: denim
unisex

70x80 cm (HxSZ)
127967
db/csom. 1
34,09 €

100x80 cm (HxSZ)
115578
db/csom. 1
36,29 €

70x100 cm (HxSZ)
127968
db/csom. 1
35,19 €

100x100 cm (HxSZ)
127511
db/csom. 1
37,39 €

Az öblögetett farmer tisztább színű,  
puhább és nem gyűrődik annyira. Ennek 
oka egy speciális gyártási folyamat:  
a farmert nem fehérítik, nem módosítják. 
Ehelyett átmossák tiszta víz és öblítő  
segítségével. Így jön létre ennek  
a farmernek a jellegzetes sötét színe.

Rinse Washed

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

állítható nyakpánt

ing és blúz Kim o. 555

farmer Dover o. 576

professzionális cipők Explorer Light o. 614

2 oldalzseb

valódi, könnyű denim

 Könnyű 

DENIM
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Mobil +36 70 886 5856

bordó

bordó

sötétbarna

kék

JOBELINE
Melles kötény és kötény Ben
Melles kötény és kötény speciális kinézettel, 
mely coating kezeléssel készül. A melles kötény 
szövetpántjai karabinerrel vannak rögzítve, mosáshoz 
könnyen levehetők. A pántok hátul keresztezve 
vannak, hogy tehermentesítsék a nyakat. A kötény 
anyag pántjai szegecsekkel vannak rögzítve. Ezen 
kívül a melles kötény és kötény praktikus konyharuhás 
hurokkal, tollfüllel és elöl kétrészes zsebbel van ellátva, 
amely egy mini méretű tabletnek is helyet biztosít. 
64 % pamut, 36 % poliészter. 40° mosás.
szín: kék, bordó, sötétbarna, homok
unisex

kötény 50x80 cm
50x80 cm (HxSZ)

124921
db/csom. 1
30,79 €

melles kötény 
88x80 cm
50x80 cm (HxSZ)

124915
db/csom. 1
37,39 €

kötény 50x100 cm
50x100 cm (HxSZ)

127504
db/csom. 1
31,89 €

melles kötény 
88x100 cm
88x100 cm (HxSZ)

127512
db/csom. 1
38,49 €

levehető pántok a könnyű 
mosás érdekében

nagy zsebek és praktikus 
konyharuha hurok

ing és blúz Kim o. 555

galléros póló Oliver o. 540
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hátul keresztezett 
pántok a nyak optimális 
tehermentesítése érdekében

Kötény  
Ben

darabonként

3079

KÉNYELMES viselet

homok

blúz és ing Jean o. 551

professzionális cipő Explorer  o. 615
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Fenntartható és erős:
JUTA SZÁL

nagy zsebbel, 
beleértve egy 
mobiltelefon 
zsebetkülönösen robusztus  

és tartós

természetes pamut és 
juta szál keverék

praktikus 
oldalzsebek  
a szoknyán

állítható nyak és 
derékpánt mosható és 
szakadásálló műbőrből

tollzsebbel a 
mellkasi részen

165377
db/csom. 1
32,99 €

165383
db/csom. 1
32,99 €

JOBELINE
Melles kötény Jute 88x80 cm
Melles kötény könnyű és természetes pamut-juta anyagból, 
farmer megjelenéssel. Az állítható nyak és derékpánt, valamint 
az egyik zseb mosható, bőr megjelenésű PU-ból készült. 
Mellkasi részen 2 részes tollzsebbel, egy nagy oldalsó zsebbel, 
ezen belül egy kis belső zsebbel mobiltelefonra.   
Könnyen tisztítható, gyorsan száradó, könnyen vasalható. 
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges. 
50% pamut, 50% juta, 170 g/m². 40° mosás.
szín: denim, világos denim
88x80 cm (HxSZ)
unisex

JOBELINE
Női melles kötény Jute 76x80 cm
Melles kötény szoknyával, könnyű és természetes pamut-
juta anyagból, farmer megjelenéssel. Az állítható nyak és 
derékpánt mosható PU-ból készült bőr kinézettel. Mellkasi 
részen tollzsebbel, a szoknyán két oldalzsebbel.
Könnyen tisztítható, gyorsan száradó, könnyen vasalható. 
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges. 
50% pamut, 50% juta, 170 g/m². 40° mosás.
szín: denim, világos denim
76x80 cm (HxSZ)
női

A MI

tippünk
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JUTA
A jutaszál egy fenntartható természetes rost, 
amely teljesen biológiailag lebomló.

Ideális a mindennapi használathoz, mivel nagyon robusztus és tartós szál.

Ezenkívül nagyon magas a szakítószilárdsága, különösen 
rugalmas és nagy vízfelvevő képességgel rendelkezik.

A jutaszál tehát a létező legerősebb és legtartósabb természetes szál. 
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JOBELINE
Melles kötény Ramie
Melles kötény természetes Ramie anyagból - könnyű, 
fényálló szövet jó ellenállóképességgel, mely hasonló 
hatást kelt, mint a len. Állítható pánttal, 2 nagy 
zsebbel és 2 tollzsebbel.
87 % Ramie, 13 % pamut. 40° mosás.
szín: világosszürke, olívazöld

JOBELINE
Kötény Ramie
Kötény természetes Ramie anyagból - könnyű, 
fényálló szövet jó ellenállóképességgel, mely hasonló 
hatást kelt, mint a len. Elöl kétrészes nagy zsebbel és 
kereszteződő pántokkal a hátrészen.
87 % Ramie, 13 % pamut. 40° mosás.
szín: világosszürke, olívazöld

88x80 cm (HxSZ)
124917
db/csom. 1
21,99 €

45x80 cm (HxSZ)
124923
db/csom. 1
16,49 €

60x80 cm (HxSZ)
124924
db/csom. 1
17,59 €

70x114 cm (HxSZ)
124928
db/csom. 1
21,99 €

JOBELINE
Kötény Ramie
Kötény természetes Ramie anyagból - könnyű, fényálló 
szövet jó ellenállóképességgel, mely hasonló hatást kelt, 
mint a len. Két nagy zsebbel és 2 tollzsebbel.
87 % Ramie, 13 % pamut. 40° mosás.
szín: világosszürke, olívazöld

Kötény  
Ramie

darabonként

2199

világosszürke világosszürkevilágosszürke

univerzálisan állítható nyakpánt

nemes vászon a természetes 
megjelenés érdekében

 2 részes nagy zseb

hosszúság  
kb. 71 cm  
- elöl középen 
mérve

nagy 2 részes 
zseb

kellemes szélességű 
vállpántok
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Kötény  
Ramie

darabonként

1649

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

ing és blúz Kim o. 555
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Kötény  
Mora

darabonként

1759

Melles kötény  
Mora

 darabonként

2199

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

ing és blúz Noah & Fiore o. 559
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JOBELINE
Kötény Mora
Ez az elegáns kötény vászonnak tűnik, de poliészterből 
készült, ezért puha, gyűrődésálló és könnyen karbantartható. 
A kétrészes első zseb és a két tollzseb biztosítja, hogy a tollak 
és más kiegészítők mindig könnyen elérhetőek legyenek.
100 % poliészter. 60° mosás.
szín: világosszürke, homok
unisex

60x80 cm (HxSZ)
120077
db/csom. 1
17,59 €

88x80 cm (HxSZ)
120076
db/csom. 1
21,99 €

60x100 cm (HxSZ)
127500
db/csom. 1
18,14 €

88x100 cm (HxSZ)
127514
db/csom. 1
23,09 €

göbösödés mentes anyag

JOBELINE
Melles kötény Mora
Stílusos és praktikus? Lehetséges - ezzel a köténnyel! Úgy 
néz ki, mint a modern vászon, de puha gyűrődésálló és 
könnyen karbantartható poliészterből készült. Szabályozható 
nyakpánttal. 2 nagy elülső zsebbel és 2 tollzsebbel, aminek 
köszönhetően rengeteg tároló helyet kínál.
100 % poliészter. 60° mosás.
szín: világosszürke, homok
unisex

világosszürke

világosszürke

nagyszerű vászon megjelenés

 különösen tartós és szilárd

állítható nyakpánt széles 
megkötő pántok

nagy praktikus zsebek

 könnyen vasalható és 
különösen gyorsan száradó
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JOBELINE
Melles kötény Pero
Csíkos melles kötény, állítható 
nyakpánttal, 2 tollzsebbel, egy 
belső és egy kétrészes zsebbel.
100 % pamut. 60° mosás.
szín: fekete/fehér

JOBELINE
Kötény Harris
Csíkos kötény szövet 
szalaggal.
100% pamut. 60° mosás.
szín: fekete/fehér

98x80 cm (HxSZ)
100539
db/csom. 1
16,49 €

45x80 cm (HxSZ)
100537
db/csom. 1
10,99 €

60x80 cm (HxSZ)
119272
db/csom. 1
12,09 €

85x100 cm (HxSZ)
119274
db/csom. 1
13,19 €

95x100 cm (HxSZ)
119273
db/csom. 1
14,29 €

95x120 cm (HxSZ)
119271
db/csom. 1
15,39 €

Melles kötény  
Pero

darabért csak

16,

49

Kötény  
Harris

darabonként

10,

99

KLASSZIKUS csíkok
 göbösödés mentes, tartós és szilárd2 tollzsebbel  

és egy belső  
zsebbel

állítható nyakpánt

530-531_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   530 17.02.22   10:20



531

 

 

 

www.gasztro-palazzo.hu

 F
E

L
S

Z
O

LG
Á

LÓ
 R

U
H

Á
Z

A
T

JOBELINE
Melles kötény Botero halszálka mintás
Kiváló minőségű melles kötény divatos halszálkás mintával. 
A pántok hátrészen kereszteződnek, hogy enyhítsék a nyak 
terhelését. Kétrészes elülső zsebbel (a jobb oldalon egy mini 
tabletnek van hely) és konyharuha hurokkal.
100 % pamut. 60° mosás.
szín: fekete/fehér

40x35 cm (HxSZ)
126680
db/csom. 1
14,29 €

JOBELINE
Kötény Stella
Rövid fehér felszolgáló kötény, játékos horgolt szegéllyel, két 
oldalsó zsebbel és széles szalaggal.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
szín: fehér

Kötény  
Stella

darabért csak

1429Melles kötény  
Botero  

halszálka minta
darabonként

1979

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

 két oldalsó zsebbel és 
széles szalaggal

 a széle csipkével szegélyezett

hátul keresztezett pántok a nyak 
tehermentesítése érdekében

2 részes felvarrt zseb és 
praktikus konyharuha hurok

klasszikus halszálka minta

póló Malme o. 549

 tartós, szilárd és könnyen tisztítható

88x80 cm (HxSZ)
124899
db/csom. 1
19,79 €

88x100 cm (HxSZ)
127506
db/csom. 1
20,89 €
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Kötény  
Botero

darabonként

989

minőségi időtálló  
anyag

könnyen kezelhető és 
könnyen vasalható

 több színben és 
méretben elérhető

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

ing és blúz 
Jean o. 551

Kötény Botero

SELLER
Best
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JOBELINE 
Kötény Botero
Kiváló minőségű kötény robusztus és könnyű 
anyagkeverékből, szilárd anyag szalaggal.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, kék, 
sötétzöld, grafit, szürke, világosszürke, mangó, 
olívazöld, sötétkék, zöld, piros, homok, fekete, 
szürkésbarna, fehér
unisex

JOBELINE 
Melles kötény Botero  
és Botero halszálka mintás
Kiváló minőségű melles kötény robusztus, könnyen kezelhető 
anyagból. A pántok hátrészen kereszteződnek, hogy enyhítsék a 
nyak terhelését. Konyha törlő hurokkal, tollzsebbel és két elülső 
nagy zsebbel. A jobb első zseb helyet kínál mini tablet számára 
is. Számos színben kapható.
uni: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás. 
halszálka minta: 100% pamut. 60° mosás.
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, kék, sötétzöld, grafit, 
szürke, világosszürke, mangó, olívazöld, sötétkék, zöld, piros, 
homok, fekete, fekete/fehér, szürkésbarna, fehér
unisex
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fehér

fehér mangó piros bordó szeder almazöld olívazöld sötétzöld zöld kék sötétkék homok

szürkésbarna

kakaó 
barna

világosz-
szürke

szürke grafit fekete

mangó piros bordó szeder almazöld olívazöld sötétzöld sötétkék homok

szürkésbarna

kakaó 
barna

világosz-
szürke

szürke grafit feketezöld kék

VÁLASZTÉK 
színben és méretben

keresztezett pántok 
tehermentesítik a nyakat

fekete/fehér
halszálka minta

nagy zsebekkel, mini tablethez  
(24x17 cm, HxSZ)  
és konyharuha hurokkal

tartós, szilárd és könnyen vasalható

fekete/fehér
halszálka minta

Botero Botero halszálka minta

45x80 cm 
(HxSZ)
100654
db/csom. 1
9,89 €

88x80 cm (HxSZ)
124906
db/csom. 1
16,49 €

88x100 cm (HxSZ)
127505
db/csom. 1
17,59 €

60x80 cm 
(HxSZ)
119284
db/csom. 1
10,99 €

60x100 cm 
(HxSZ)
124718
db/csom. 1
11,54 €

85x100 cm 
(HxSZ)
119281
db/csom. 1
12,09 €

95x100 cm 
(HxSZ)
119282
db/csom. 1
13,19 €

95x120 cm 
(HxSZ)
119283
db/csom. 1
14,29 €

45x100 cm 
(HxSZ)
124717
db/csom. 1
10,44 €

88x80 cm (HxSZ)
124899
db/csom. 1
19,79 €

88x100 cm (HxSZ)
127506
db/csom. 1
20,89 €
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Melles kötény  
Taras

darabonként

1209

Melles kötény  
Faro

darabonként

1319

 állítható nyakpánt

3 részes nagy zseb

 tartós, szilárd és 
könnyen vasalható

állítható nyakpánt

két tollzseb és egy belső 
zseb a mellkasi részen

 tartós, szilárd és 
könnyen vasalható

gallóros póló Cato  o. 542

Melles kötény Taras Melles kötény Faro

SELLER
Best
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JOBELINE denim színes

Melles kötény Taras
Rövid melles kötény állítható nyakpánttal, háromrészes elülső 
zsebbel, anyag pánttal.
színes: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás. 
denim: 100% pamut (denim). 40° mosás.
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, denim, sötétkék, 
sötétzöld, szürke, világosszürke, mangó, kék, zöld, piros, 
fekete, szürkésbarna, fehér
unisex

JOBELINE 
Melles kötény Faro
Melles kötény állítható nyakpánttal, 1 
belső zsebbel és 2 tollzsebbel.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
szín: almazöld, bordó, szeder, 
kakaó barna, kék, sötétzöld, szürke, 
világosszürke, mangó, olívazöld, sötétkék, 
zöld, piros, fekete, szürkésbarna, fehér
unisex

fehér

fehér mangó piros bordó szeder almazöld olívazöld sötétzöld zöld kék sötétkék

sötétkék denim

szürkésbarna kakaó barna szürke fekete

almazöld kakaó barna világosszürke szürke feketesötétzöld zöld kék szürkésbarnamangó piros bordó szeder

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

melles kötény  
64x80 cm (HxSZ)
100492
db/csom. 1
12,09 €

melles kötény 
98x80 cm
100491
db/csom. 1
13,19 €

melles kötény denim 
64x80 cm (HxSZ)
118746
db/csom. 1
26,39 €

melles kötény 
64x100 cm (HxSZ)
127508
db/csom. 1
13,19 €

melles kötény 
98x100 cm
127507
db/csom. 1
14,29 €

melles kötény denim 
64x100 cm (HxSZ)
127509
db/csom. 1
27,49 €

TARTÓS, SZILÁRD 
és könnyen tisztítható

világosszürke
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Kötény  
Nando

darabonként

1099

Melles kötény  
Nando

darabonként

1429

nagy méretű, felvarrt 
zseb, 2 tollzsebbel

strapabíró és  
tartós anyag

könnyen kezelhető és 
könnyen vasalható

galléros póló Oliver o. 540

Kötény Nando 
Melles kötény Nando

SELLER
Best
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Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

ROBUSZTUS MINŐSÉG
            sok színben

kakaó 
barna

olívazöld világosz-
szürke

sötétzöldmangó zöld

zöld

denim

grafitsötétkékbordó szürkekékpiros feketeszeder szürkés-
barna

almazöld

JOBELINE
Kötény Nando
Kiváló minőségű kötény robusztus és könnyű 
anyagkeverékből, 2 részes elülső zsebbel, 
2 tollzsebbel és szövet szalaggal.
színes: 65% poliészter, 35% pamut 
60° mosás 
denim: 100% pamut (denim). 40° mosás
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, 
denim, kék, sötétzöld, grafit, szürke, 
világosszürke, mangó, olívazöld, sötétkék, 
zöld, piros, homok, fekete, szürkésbarna, 
fehér
unisex

JOBELINE 
Melles kötény Nando
Kiváló minőségű melles 
kötény, robusztus és könnyű 
anyagkeverékből, állítható 
nyakpánttal, 2 részes elülső zsebbel 
és 2 tollzsebbel.
65% poliészter, 35% pamut 
60° mosás
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó 
barna, kék, sötétzöld, grafit, szürke, 
világosszürke, mangó, olívazöld, 
sötétkék, zöld, piros, homok, fekete, 
szürkésbarna, fehér
unisex

fehér

fehér mangó piros bordó szeder almazöld olívazöld sötétzöld kék sötétkék

homok

szürkés-
barna

kakaó 
barna

világosz-
szürke

szürke grafit fekete

denim színes

kötény  
45x80 cm 
(HxSZ)
100865
db/csom. 1
10,99 €

88x100 cm 
(HxSZ)
124716
db/csom. 1
15,39 €

88x80 cm 
(HxSZ)
117561
db/csom. 1
14,29 €

kötény  
60x80 cm 
(HxSZ)
119290
db/csom. 1
12,09 €

kötény  
60x100 cm  
(HxSZ)
124720
db/csom. 1
12,64 €

kötény  
denim 
45x80 cm 
(HxSZ)
120085
db/csom. 1
20,89 €

kötény  
85x100 cm 
(HxSZ)
119289
db/csom. 1
13,19 €

kötény  
denim 
60x80 cm 
(HxSZ)
120084
db/csom. 1
21,99 €

kötény  
45x100 cm 
(HxSZ)
124719
db/csom. 1
11,54 €

állítható nyakpánt

homok
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Melles kötény  
Lionel

darabonként

1429

nyakpánt klipszel 
a beállításhoz

 2 részes  
nagy zseb

 2 tolltartó zseb  
a mellkasi részen

női galléros póló Oliver o. 540

SELLER
Best
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mangó piros bordó szeder almazöld sötétzöld zöld

sötétkék

kék szürkésbarna kakaó barna világosszürke szürke grafit fekete
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TÖKÉLETESEN ILLIK
az univerzálisan állítható  
szélességnek köszönhetően

JOBELINE 
Melles kötény Lionel
Melles kötény erős és könnyű anyagkeverékből, patenttel ellátott nyakpánttal az univerzálisan állítható 
hosszhoz, tollzsebbel és zsebbel a hasi részén.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, kék, sötétzöld, grafit, szürke, világosszürke, mangó, sötétkék, 
zöld, piros, fekete, szürkésbarna

88x80 cm (HxSZ)
101003
db/csom. 1
14,29 €

88x100 cm (HxSZ)
124715
db/csom. 1
15,39 €
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KLASSZIKUS ELEGANCIA
funkcionális részletekkel

Férfi galléros póló
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

Női galléros póló
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

124896
db/csom. 1
36,29 €

125091
db/csom. 1
36,29 €

JOBELINE 
Galléros póló Oliver
Modern galléros póló, női és férfi változatban, könnyen karbantartható anyagból, mely göbösödés mentes. 
Az integrált Sanitized® higiéniai funkció megbízhatóan védi az anyagot a baktériumokkal szemben, és ezzel 
garantálja a tartós frissességet. A férfi póló 3 gombra gombolható és konfekciósan méretezett gallérja van. A 
női póló 4 gombra gombolható. Slim Fit szabás.
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz - női: 67 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 74 cm M méretnél
szín: sötétkék, fekete, fehér fekete sötétkék fehér

klasszikus gallér 

modern széles
gombos sáv

a Sanitized® higiéniai funkció 
megbízhatóan semlegesíti a 

szagképződést

enyhén lekerekített alsó rész
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Galléros póló  
Oliver

darabért csak

3629

Hatékonyság tetőtől 
talpig!
A Cato és Oliver galléros pólóink   higiéniai 
funkciója biztosítja az egész napi frissességet, 
a jobb funkcionalitást a kiemelkedő teljesít-
ményért és az optimális viselési kényelmet. Ez azt jelenti, hogy a Sanitized® higiéniai funkciónak köszönhető-

en a kellemetlen szagoknak többé nincs esélyük!

Mivel a Sanitized®:

• intenzív használat után is biztonságos és tartós
•  gátolja a baktériumok szaporodását és így a kellemetlen szagok 

kialakulását
• hosszan tartó frissességet biztosít

kötény Nando o. 537
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Női galléros póló Cato  
3/4 ujjú

darabért csak

32,

99

 
JOBELINE 
Galléros póló Cato 
Szűkített szabású női és férfi galléros póló kellemes minőségben. Az integrált Sanitized® 
higiéniai funkció megbízhatóan védi az anyagot a baktériumokkal szemben, és ezzel garantálja 
a tartós frissességet. Oldalsó bevágások és 4 gombos bekapcsolás. A női póló rövid és 3/4-es 
ujjú változatban kapható.
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz - női: 60 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 71 cm M méretnél

Női galléros póló 3/4 ujjú
szín: sötétkék, piros, fekete, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 ujjú

Férfi galléros póló
szín: almazöld, bordó, szeder, 
piros, fehér, grafit, sötétkék, fekete, 
szürkésbarna
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

124292
db/csom. 1
32,99 €

101860
db/csom. 1
29,69 €

Női galléros póló
szín: almazöld, bordó, szeder, 
piros, fehér, grafit, sötétkék, fekete, 
szürkésbarna
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

101294
db/csom. 1
29,69 €piros almazöldszederfehér

fehér piros szürkésbarnasötétkék

bordó

sötétkék grafit

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

FRISSEN
       maradni

JOBELINE 
Női galléros póló Cato Comfort
Enyhén szűkített női galléros póló kevert pamut-
elasztán anyagból, mely göbösödés mentes. Az integrált 
Sanitized® higiéniai funkció megbízhatóan védi az anyagot 
a baktériumokkal szemben, és ezzel garantálja a tartós 
frissességet. Oldalsó bevágások és 4 gombos bekapcsolás, 
2 nagy zseb.
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz: 74 cm S méretnél

Női galléros póló
szín: szeder, sötétkék, fekete, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

fekete fekete

szeder

feketefehér sötétkék

a Sanitized® higiéniai funkció 
megbízhatóan semlegesíti 
a szagképződést

2 nagy zsebbel

extra hosszú (fenék alá)

124891
db/csom. 1
32,99 €
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Férfi galléros póló  
Cato

darabért csak

2969

kötény Melek o. 520

farmer Dover o. 576

professzionális cipő Explorer Light o. 614
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JOBELINE 
Galléros póló Cato Line
Enyhén szűkített szabású női és férfi póló Sanitized® 
higiéniai funkcióval, mely megbízhatóan védi az anyagot a 
baktériumoktól és garantálja a tartós frissességet. Oldalt 
felvágással, férfi változat háromgombos és mellkasi zsebbel 
van ellátva, a női póló négygombos.
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz - női: 60 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 71 cm M méretnél
szín: sötétkék, fehér

Galléros póló  
Cato Line

darabért csak

3299

fehér sötétkékfehér sötétkék

kötött gallér és mandzsetta finom csíkos kialakításban

 a Sanitized® higiéniai funkció megbízhatóan semlegesíti a szagképződést

 könnyen kezelhető és vasalható

kötény Nando o. 537

Férfi galléros póló
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

Női galléros póló
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

117579
db/csom. 1
32,99 €

117578
db/csom. 1
32,99 €
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JOBELINE 
Galléros póló Cato Chambray
Enyhén szűkített szabású női és férfi póló chambray gallérral 
és Sanitized® higiéniai funkcióval, mely megbízhatóan védi az 
anyagot a baktériumoktól és garantálja a tartós frissességet. 
Oldalt felvágással.
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz - női: 60 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 71 cm M méretnél
szín: fehér

Férfi galléros póló
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

Női galléros póló
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

117577
db/csom. 1
36,29 €

117576
db/csom. 1
36,29 €

Galléros póló  
Cato Chambray

darabért csak

3629

fehér fehér

gallér és gombsáv klasszikus chambray anyagból

 a Sanitized® higiéniai funkció megbízhatóan semlegesíti a szagképződést

 könnyen kezelhető és vasalható

kötény Nando o. 537
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Újdonság

Galléros póló  
Fly

darabért csak

2419

extra hosszú a gasztronómiai 
igényeknek megfelelően

egyenes szabás

könnyen tisztítható  
és tartós

sötétkék

kötény Botero o. 533

Galléros póló Fly

SELLER
Best
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SOKOLDALÚSÁG
         számos színválasztékban 
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JOBELINE 
Galléros póló Fly
Klasszikus galléros női és férfi póló. Női póló négygombos, férfi póló háromgombos 
kapcsolással. Robusztus és könnyen kezelhető kevert anyagból. Kényelmes viselet az 
egyenes szabásnak köszönhetően. 
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás. 
háthossz - női: 64 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 74 cm M méretnél
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, grafit, mangó, sötétkék, füstkék, piros, fekete, 
szürkésbarna, türkizkék, fehér

Női galléros 
póló
XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL
rövid ujjú

101301
db/csom. 1
24,19 €

Férfi galléros 
póló
S, M, L, XL, 2XL, 
3XL, 4XL
rövid ujjú

100672
db/csom. 1
24,19 €

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

sötétkék

fehér szederpiros grafitfüstkék kakaó barnatürkizkékalmazöldmangó bordó fekete

szürkésbarna
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JOBELINE
Női galléros póló Benita
Finom női szabású galléros póló rövid ujjú változatban, V-nyakkal.
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz: 60 cm S méretnél
szín: bordó, szeder, fekete, szürkésbarna, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

100800
db/csom. 1
18,69 €

Női galléros póló  
Benita

darabért csak

1869

Póló 
Malme

darabonként

1759

fekete szürkés-
barna

szeder

bordó fehér

KÉNYELMES
és divatos

elasztánnal a kényelmesebb  
viseletért 

klasszikus pólógallér  
gombok nélkül

könnyen kezelhető és vasalható
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JOBELINE
Póló Malme
Kényelmes női és férfi póló kiváló minőségű anyagból, elasztán tartalommal. Női póló rövid és 3/4 ujjú változatban. A 3/4 ujjú póló enyhe csónak 
nyakkivágással. Férfi póló klasszikus rövid ujjú változatban kapható, kerek nyakkivágással. Egyenes szabású, a női változat enyhén formált. 
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz - női: 63 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 73 cm M méretnél
szín: sötétkék, fekete, fehér

Női póló 3/4 ujjú
XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 ujjú

Női póló rövid ujjú
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

Férfi póló rövid ujjú
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

120081
db/csom. 1
18,69 €

127338
db/csom. 1
17,59 €

120094
db/csom. 1
17,59 €

sötétkék

sötétkék

sötétkékfehér fehér

fehér

fekete

fekete

fekete

Póló 
Malme

darabonként

1759

kiváló minőségű és 
átlátszatlan jerseyből

 női póló  
két ujjhosszban 
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Blúz és ing  
Chambray
darabonként

4289

szürke kékkékkékkék szürke

kötény Nando o. 537

kiváló minőségű chambray szövet

modern gombos gallér

 könnyen vasalható

JOBELINE
Blúz és ing Chambray 
Blúz és ing denim kinézettel, mellzsebbel, mandzsettás ujjakkal és kerekített alsó résszel. A női 
blúz enyhén szűkített.
100% pamut. 40° mosás. 
háthossz - női: 66 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 77 cm 39/40 méretnél

165851
db/csom. 1
42,89 €

165853
db/csom. 1
42,89 €

117499
db/csom. 1
43,99 €

117503
db/csom. 1
43,99 €

Női blúz   Chambray 
rövid ujjú
szín: kék
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Férfi ing  Chambray 
rövid ujjú
szín: kék
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48

Női blúz  Chambray 
hosszú ujjú
szín: kék, szürke
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Férfi ing  Chambray 
hosszú ujjú
szín: kék, szürke
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48
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Női ing denim
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú

Férfi ing denim
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú

165554
db/csom. 1
54,99 €

165552
db/csom. 1
54,99 €

JOBELINE
Blúz és ing Jean 
Enyhén szűkített női blúz és férfi ing valódi farmerból. Két 
mellzsebbel és gombos kapcsolással. A női blúz divatos 
eltávolítható szalaggal rendelkezik a gallér alatt.
100% pamut (denim). 40° mosás. 
háthossz - női: 69 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 74 cm 39/40 méretnél
szín: sötétkék

JOBELINE
Női és férfi ing Jacob denim
Könnyű rövid ujjú női és férfi ing denimből. Az előmosás 
után megkapja összetéveszthetetlen farmeros megjelenését. 
Egyenes szabású, állógallérral, 3 patentos zsebbel, hátul 
a nyaki részen kötényhurokkal. A mélyre nyúló patentos 
gombolás megkönnyíti az öltözködést.  
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges.
100% pamut. 150 g/m². 40° mosás. 
háthossz - női: 69 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 76 cm 50 méretnél
szín: denim

Blúz és ing  
Jean

darabért csak

51,

69

Női és férfi ing  
Jacob

darabért csak

54,

99

sötétkék

denim

sötétkék

denim

Novinka

 modern masni a női blúzona masni hurokkal van 
rögzítve a gallér alatt

 lekerekített alsó rész

 denim 100% pamutból

könnyen kezelhető és vasalható

belebújós ing mélyre nyúló patentos 
záródással a könnyű öltözködésért 

 3 praktikus zseb

extra könnyű denim

Női blúz
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50
hosszú ujjú

Férfi ing
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48
hosszú ujjú

124907
db/csom. 1
51,69 €

124911
db/csom. 1
51,69 €
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Ing és blúz  
Jackson & Bailey

darabonként

4729

JOBELINE
Ing és blúz Jackson & Bailey
Kockás női blúz és kockás férfi ing enyhén szűkített szabással. A női blúz háromnegyedes és 
hosszú ujjú változatban kapható, férfi ing hosszú ujjúban mellkasi zsebbel és tollzsebbel.
100 % pamut. 40° mosás. 
háthossz - női: 64 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 80 cm 39/40 méretnél
szín:  fekete/fehér/barna, fehér/piros/kék

Férfi ing Jackson
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 
45/46

115347
db/csom. 1
48,39 €

Női blúz Bailey  
3/4 ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

115259
db/csom. 1
47,29 €

Női blúz Bailey  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

115258
db/csom. 1
48,39 €

fehér/piros/kék fehér/piros/kék fehér/piros/kékfekete/fehér/barna fekete/fehér/barna fekete/fehér/barna

 extra hosszú a gasztronómiai 
igényeknek megfelelően 

 könnyen kezelhető, vasalható

 blúz 2 ujjhosszban kapható

ing mellkasi zsebbel

melles kötény és kötény Ben o. 522
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Ing és blúz  
Davis

darabonként

4729

Időtlen  

KOCKÁK
JOBELINE
Ing és blúz Davis
Kockás női blúz és kockás férfi ing mandzsettával, enyhén szűkített szabással. A női blúz 
háromnegyedes és hosszú ujjú, a férfi ing hosszú ujjú változatban kapható.
100 % pamut. 60° mosás. 
háthossz - női: 64 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 80 cm 39/40 méretnél
szín: fekete/fehér

Női blúz Davis  
3/4 ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

118736
db/csom. 1
47,29 €

Női blúz Davis  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

117498
db/csom. 1
48,39 €

Férfi ing Davis  
hosszú ujjú
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

117502
db/csom. 1
48,39 €

fekete/fehér fekete/fehér fekete/fehér

kötény Nando denim o. 518

 extra hosszú a 
gasztronómiai igényeknek 
megfelelően

 könnyen kezelhető, vasalható

ing mellkasi zsebbel

blúz 2 ujjhosszban kapható
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kötény Bristol  o. 516

extra hosszú a gasztronómiai 
igényeknek megfelelően

 könnyen kezelhető és vasalható

hosszú ujjú női blúz feltűrhető 
ujjakkal a gyors, lezser 
3/4 ujjú változatért

Ing és blúz  
Kim

darabonként

3739

Ing és blúz Kim

SELLER
Best
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JOBELINE
Ing és blúz Kim
Női blúz és férfi ing mellzsebbel. Modern 
szabású, sok színben elérhető, hosszú és rövid 
ujjú változatban. A női blúz enyhén szűkített, 
a hosszú ujjú változat feltűrhető ujjakkal, 3/4-
es blúzt csinálhat belőle. Az anyag egyszerűen 
kezelhető.
65 % pamut, 35 % poliészter. 40° mosás. 
háthossz - női: 68 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 80 cm 39/40 méretnél
szín: azúrkék, bordó, szeder, sötétkék, 
olívazöld, fekete, szürkésbarna, fehér

      SZÍNES 
                 & stílusos

Női blúz rövid ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54

124885
db/csom. 1
37,39 €

Férfi ing rövid ujjú
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

124890
db/csom. 1
37,39 €

Női blúz  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52

124886
db/csom. 1
38,49 €

Férfi ing  
hosszú ujjú
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

124894
db/csom. 1
38,49 €

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

szürkésbarna

szürkésbarna

olívazöld

olívazöld

fehér szeder feketeazúrkék bordó sötétkék
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Férfi ing Bruce  
rövid ujjú

darabért csak

3739

Blúz Kate
darabért csak

3739

JOBELINE
Női blúz Kate rövid ujjú
Modern, szűkített szabású női blúz rövid és hosszú ujjú változatban, díszítő vállappal 
és mellzsebekkel. Magas viselési kényelme az elasztánnak köszönhető, optimális 
mozgásszabadságot biztosít. A lekerekített szegélynek köszönhetően nadrágon is 
viselhető. 
98 % pamut, 2 % elasztán. 40° mosás. 
háthossz: 64 cm 36 méretnél
szín: almazöld, bordó, szeder, grafit, olívazöld, füstkék, fekete, szürkésbarna, fehér

Női blúz Kate 
rövid ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

101133
db/csom. 1
37,39 €

grafit

elasztánnal a 
kényelmesebb viseletért 

  
számos színben kapható

anyagában és színeiben a 
Bruce férfi ing és a Cecaria 
női blúzhoz passzol

fehér

szürkés-
barna

olívazöld

bordó

füstkék

szeder almazöld

fekete

nadrágtartó o. 579

melles kötény Lenox o. 519
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Ing és blúz 
Bruce & Cecaria 

darabonként

3739

JOBELINE
Női blúz és férfi ing Cecaria & Bruce 
Szűkített szabású női blúz és férfi ing rövid és hosszú ujjú változatban. Női blúz formázó varrásokkal 
elöl és hátul, férfi ing formázó varrásokkal hátul. Enyhén lekerekített alsó rész. Gombok hozzáillő 
színekben. Rövid ujjú női blúz: az ujj mandzsetta rövid hasítékkal és 2 gombos záródással. Magas 
viselési kényelem az elasztán hozzáadásának köszönhetően az optimális mozgásszabadságért. Az 
extra hosszú háthossz a gasztronómia legmagasabb követelményeihez megfelelően.
98 % pamut, 2 % elasztán. 40° mosás.  
háthossz - női: 64 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 78 cm 39/40 méretnél
szín: almazöld, bordó, szeder, grafit, olívazöld, füstkék, fekete, szürkésbarna, fehér

Férfi ing Bruce 
rövid ujjú
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

102411
db/csom. 1
37,39 €

Férfi ing Bruce  
hosszú ujjú
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

100740
db/csom. 1
38,49 €

fekete olívazöld bordó

nagy színválaszték

anyagában és színeiben a Kate női blúzhoz passzol

szűk szabású (slim fit)

extra hosszú a gasztronómiai  
igényeknek megfelelően 

2 ujjhosszúságban kapható

szürkésbarna

szürkés-
barna

szürkés-
barna

szürkés-
barna

olívazöld olívazöldfüstkék füstkék füstkék füstkékgrafit grafit grafit grafitfekete fekete fekete

fehér fehér fehér fehérbordó bordó bordó szederszeder szeder szeder almazöldalmazöld almazöld almazöld olívazöld

ingujj tartó o. 579

Női blúz Cecaria 
rövid ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

101403
db/csom. 1
41,79 €

Női blúz Cecaria 
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

101708
db/csom. 1
42,89 €
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 extra hosszú a gasztronómiai 
igényeknek megfelelően 

elegáns rejtett patenttal

göbösödésmentes anyag

könnyen kezelhető  
és vasalható

kötény Botero o. 533

nadrágtartó o. 579

Ing és blúz  
Noah & Fiore
darabonként

3079

Ing és blúz  
Noah & Fiore

SELLER
Best
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Férfi ing Noah 
hosszú ujjú
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

115349
db/csom. 1
36,29 €

Férfi ing Noah  
rövid ujjú
37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46

115348
db/csom. 1
35,19 €

JOBELINE
Ing és blúz Noah & Fiore
Enyhén szűkített (regular fit) női blúz és férfi ing különösen 
könnyen kezelhető és könnyen vasalható anyag keverékből, 
rejtett gombzárással. A női blúz rövid, 3/4 vagy hosszú ujjú 
változatban, a férfi ing rövid vagy hosszú ujjú változatban 
kapható. A női blúz hátulján két formázó varrás található.
67 % pamut, 33 % poliészter. 40° mosás. 
háthossz - női: 70 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 78 cm 39/40 méretnél
szín:  bordó, szürke, piros, fekete, szürkésbarna, fehér

fehér feketepiros szürkés-
barna

bordó

szürke

Női blúz Fiore 3/4 ujjú
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56

101855
db/csom. 1
31,89 €

Női blúz Fiore  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 54

101908
db/csom. 1
32,99 €

Női blúz Fiore  
rövid ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 54

101890
db/csom. 1
30,79 €
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Férfi ing 
Marc

darabonként

4179

Férfi ing Marc  
rövid ujjú

102366
db/csom. 1
41,79 €

Férfi ing Marc 
hosszú ujjú

100658
db/csom. 1
42,89 €

fehér

fehér

szürkés-
barna

krémfehér krémfehér

fekete fekete

szürkésbarna

JOBELINE
Férfi ing Marc
Férfi ing könnyen vasalható, minőséges pamutból, egy tollzsebbel ellátott mellkasi 
zsebbel.
100 % pamut. 40° mosás. 
háthossz: 80 cm 39/40 méretnél
szín: krémfehér, fekete, szürkésbarna, fehér
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

extra hosszú a gasztronómiai 
igényeknek megfelelően 

 mellkasi zseb tollzsebbel

 könnyen vasalható
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Női blúz 
Filipa

darabonként

4069

Női blúz Filipa 
rövid ujjú

100659
db/csom. 1
40,69 €

Női blúz Filipa  
3/4 ujjú

101976
db/csom. 1
41,79 €

Női blúz Filipa 
hosszú ujjú

101977
db/csom. 1
42,89 €

szürkésbarna

szürkés-
barna

szürkés-
barna

fekete

fekete fekete

krém- 
fehér

krém-
fehér

krémfehér

JOBELINE
Női blúz Filipa
Enyhén szűkített női blúz könnyű pamutból, kiváló minőségben.
100 % pamut. 40° mosás. 
háthossz: 66 cm 36 méretnél
szín: krémfehér, fekete, szürkésbarna, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

nadrágtartó o. 579

fehér

fehér

fehér

3 különböző ujjhosszúságban kapható

extra hosszú a gasztronómiai 
igényeknek megfelelően 

 könnyen vasalható
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JOBELINE
Ing és blúz Rico & Tabea
Enyhén szűkített női blúz Tabea és férfi ing Rico hosszú és 
rövid ujjú változatban. Könnyen vasalható pamut-poliészter 
minőségben. Férfi ing praktikus mellkasi zsebbel. 
65 % pamut, 35 % poliészter. 40° mosás. 
háthossz - női: 69 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 84 cm 39/40 méretnél
szín: fekete, fehér

Női blúz Tabea  
rövid ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

115257
db/csom. 1
29,69 €

Női blúz Tabea  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

100920
db/csom. 1
30,79 €

Férfi ing Rico  
hosszú ujjú
37/38, 39/40, 41/42,  
43/44, 45/46

101054
db/csom. 1
30,79 €

JOBELINE
Blúz Maren 
Klasszikus női ingblúz egyenes szabással, 3 ujjhosszban. 
100 % pamut. 60° mosás. 
háthossz: 65 cm 36 méretnél 
szín: fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

fekete

fekete fekete

fehér

fehér

Férfi ing Rico  
rövid ujjú
37/38, 39/40, 41/42,  
43/44, 45/46

102244
db/csom. 1
29,69 €

fekete fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

egyenes szabás

különösen könnyen tisztítható

extra hosszú a gasztronómiai 
igényeknek megfelelően 

 férfi ing mellkasi zsebbel

kötény Mora / melles kötény Mora o. 529

Ing és blúz  
Rico & Tabea

darabonként

2969

Blúz Maren 
darabonként

3409

Női blúz Maren  
3/4 ujjú

101817
db/csom. 1
35,19 €

Női blúz Maren  
hosszú ujjú

101818
db/csom. 1
36,29 €

Női blúz Maren  
rövid ujjú

100396
db/csom. 1
34,09 €
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Női blúz Delano  
3/4 ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

124883
db/csom. 1
48,39 €

Női blúz Delano  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50

124884
db/csom. 1
49,49 €

Férfi ing Delano  
hosszú ujjú
37/38, 39/40, 41/42,  
43/44, 45/46

124889
db/csom. 1
49,49 €

JOBELINE
Ing és blúz Delano
Női blúz és férfi ing fekete vagy fehér színben. Kiváló minőségű anyag, könnyen 
vasalható. Az enyhén szűkített szabású női modell 3/4 vagy hosszú ujjú változatban 
kapható.
65 % pamut, 35 % poliészter. 40° mosás. 
háthossz - női: 70 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 79 cm 39/40 méretnél
szín: fekete, fehér

Egyszerű ELEGANCIA

fekete feketefekete fehér fehérfehér

kiváló minőségű pamut-poliészter cérnából

 könnyen vasalható

női blúz 2 ujjhosszban

Blúz Maren 
darabonként

3409

Ing és blúz  
Delano

darabonként

4839
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Trendi MELLÉNYEK

o. 550

o. 559

o. 562

nadrág Chino o. 572
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Mellény 
Limerick

darabért csak

54,

99

Mellény  
Blake

darabért csak

5499

Férfi mellény Limerick
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

117583
db/csom. 1
54,99 €

Férfi mellény Blake
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

117581
db/csom. 1
54,99 €

Női mellény Limerick
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

117582
db/csom. 1
54,99 €

Női mellény Blake
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

117580
db/csom. 1
54,99 €

JOBELINE
Mellény Limerick
Klasszikus női és férfi mellény, taft hátsó 
résszel és szabályozható szélességgel. A női 
mellény két zsebbel, a férfi három zsebbel 
van kiegészítve.
55 % poliészter, 45 % gyapjú 
30 °C finom mosás 
háthossz - női: 51 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 56 cm 50 méretnél
szín: antracit

JOBELINE
Mellény Blake
Modern női és férfi mellények, taft hátrésszel 
és szabályozható szélességgel. A női mellény 
két zsebbel, a férfi három zsebbel van 
kiegészítve.
100% pamut. 30 °C finom mosás. 
háthossz - női: 51 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 56 cm 50 méretnél
szín: világoskék

állítható hátbőség

 mellény 100%  
pamutból

enyhe színváltozások a 
mosás után lehetségesek, 
biztosítják a mellény 
egyedi megjelenését

állítható hátbőség

kiváló minőségű anyag 
elegáns kinézettel
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Mellény 
Lagos

darabért csak

5499

Mellény 
Classic

darabért csak

4399

fekete

Férfi mellény Classic
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60

100319
db/csom. 1
43,99 €

Női mellény Lagos
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

125015
db/csom. 1
54,99 €

Férfi mellény Lagos
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64

125016
db/csom. 1
54,99 €

Női mellény Classic
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50

100318
db/csom. 1
43,99 €

JOBELINE
Mellény Classic
Jacquard mintájú mellény, könnyen kezelhető 
anyagból, 5-gombos kapcsolással, fekete taft 
hátrésszel és szabályozható kapoccsal. Női mellény:  
2 zseb. Férfi mellény: 3 zseb, 1 mellkasi zseb.
100 % poliészter. 30° mosás. 
háthossz - női: 56 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 67 cm 50 méretnél
szín:  bordó, fekete

JOBELINE
Mellény Lagos
Fekete, elegáns női és férfi mellény elasztánnal 
és poliészter hátsó résszel. Állítható hátpánttal 
és három zsebbel. A női modell enyhén szűkített 
szabással. Könnyen vasalható.
53 % poliészter, 43 % gyapjú, 4 % elasztán  
30° mosás 
háthossz - női: 50 cm 36 méretnél  
háthossz - férfi: 60 cm 50 méretnél
szín: fekete

fekete feketebordó bordó

fekete

kényelmes az elasztánnak köszönhetően

állítható hátbőség

könnyen kezelhető és vasalható

különösen könnyen tisztítható

tartós és gyorsan száradó

állítható hátbőség

 férfi mellény belső zsebbel

o. 563
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Mellény  
Austin

darabonként

6049

Női mellény Austin  
halszálka mintás 
barna
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

124803
db/csom. 1
65,99 €

Női mellény Austin
fekete
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50

124797
db/csom. 1
60,49 €

Férfi mellény Austin  
halszálka mintás 
barna
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60

124853
db/csom. 1
65,99 €

Férfi mellény Austin
fekete
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60

124852
db/csom. 1
60,49 €

JOBELINE 
Mellény Austin
Modern női és férfi mellény hajtott gallérral barna 
halszálkás mintával vagy fekete sztreccs szatén 
anyagból. Formázó varrásokkal elöl és hátul, 2 
zsebbel, teljesen bélelt, állítható hátpánttal.
barna: 60 % gyapjú, 40 % poliészter. 30° mosás. 
fekete: 97 % pamut, 3 % elasztán. 30° mosás. 
háthossz - női: 50 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 62 cm 50 méretnél
szín: barna, fekete

állítható hátbőség

klasszikus hajtott gallérral

 tartós és szilárd

KLASSZIKUS
     mellények
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Mellény 
Bistro

darabért csak

2969

Férfi mellény Bistro
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64

100528
db/csom. 1
29,69 €

Női mellény Bistro
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50

102217
db/csom. 1
29,69 €

JOBELINE 
Mellény Bistro
Minőséges, elsőosztályú női és férfi mellény. 
Az eleje és a hátrésze könnyen tisztítható 
anyagból. Női mellény: 2 zseb. Férfi mellény: 
3 zseb, 1 mellkasi zseb.
65 % poliészter, 35 % pamut. 40° mosás. 
háthossz - női: 55 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 66 cm 50 méretnél
szín: bordó, grafit, világosszürke, fekete, 
szürkésbarna

grafit grafitvilágosszürkevilágosszürke bordó

bordó

feketefekete

szürkésbarna

szürkésbarna

brifkó tartó Rio o. 579

o. 578

o. 562

o. 562

kötény Nando o. 537

színtartó

 tartós, szilárd és 
könnyen tisztítható

állítható hátbőség
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Kardigán  
Cecilia & Cristiano

darabért csak

7699

JOBELINE 
Kardigán Cecilia & Cristiano
A kiváló minőségű, extra finom merinó gyapjúból készült, 
klasszikus női és férfi kardigán stílusosan V-nyakkivágással 
és gombokkal ellátott. A kardigán ujján bordás mandzsetta 
található.
50 % gyapjú, 50 % poliakril. 40 °C finom mosás. 
háthossz - női: 64 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 69 cm M méretnél
szín: szürke, fekete

fekete fekete

szürke szürke

SIKKES
kötöttben is 

övtáska o. 579

kiváló minőségű extra 
finom merinó gyapjú 

méretstabil és mosható

Férfi kardigán  
Cristiano
S, M, L, XL, 2XL

125324
db/csom. 1
76,99 €

Női kardigán  
Cecilia
XS, S, M, L, XL

125323
db/csom. 1
76,99 €
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 Patentos ruha Livia
darabért csak

4949

Livia Chambray
szín: világoskék
női
3/4 ujjú

Livia
szín: fekete
női
3/4 ujjú

JOBELINE
Patentos ruha Livia
Divatos ruha könnyű kevert anyagból vagy extra könnyű chambray anyagból, 3/4-
es ujjú, rejtett patenttal, két oldalsó zsebbel, elasztikus derékpánttal és formáló 
varratokkal.
Livia: 65 % poliészter, 35 % pamut. 160 g/m2. 60° mosás.  
Livia Chambray: 100% pamut, 130g/m2, 40° mosás 
hosszúság: 99 cm 36 méretnél
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

világoskék fekete 

 rugalmas derékpánt

rejtett patentos gombzár

oldalzsebekkel

kötény Stella o. 531

professzionális cipő Liberty Knit  o. 622

126657
db/csom. 1
49,49 €

126655
db/csom. 1
49,49 €
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Ruha denim 
darabért csak

5499

JOBELINE 
Ruha denim 
Könnyű, rugalmas, valódi farmerból készült ruha felszolgáló 
hölgyek számára. Az előmosás után kapja meg az anyag 
az összetéveszthetetlen farmer megjelenését. Elöl gombos 
zárodással, rövid V-nyakkivágással, oldalzsebekkel és 
egyedileg állítható derékpánttal. A ruha háromnegyedes ujjú.
Könnyen tisztítható, gyorsan száradó, könnyen vasalható.  
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges. 
100% pamut, 150 g/m². 40° mosás.
szín: denim
női
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

valódi, könnyű farmerból készült

oldalzsebekkel és 
megköthető derékpánttal

 praktikus 3/4 ujjakkal és 
klasszikus gombokkal

  Eredeti

DENIM

165386
db/csom. 1
54,99 €
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Női nadrág Chino
34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50

Férfi nadrág Chino
44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60

117517
db/csom. 1
71,49 €

117516
db/csom. 1
71,49 €

JOBELINE
Nadrág Chino
Kényelmes női és férfi Chino nadrág elasztánnal a 
kényelmes viseletért. A csípőrészen található gumi 
megakadályozza a blúzok és ingek felcsúszását. 
Praktikus zsebek, tollzseb a jobb oldalon és hátsó 
zsebek gombra zárhatók. Egyenes szabás.
97 % pamut, 3 % elasztán. 30° mosás. 
belső lábhossz - női: 78 cm 36 méretnél 
belső lábhossz - férfi: 84 cm 50 méretnél
szín: bézs, khaki, sötétkék

khaki

bézssötétkék

sötétkék

bézs

khaki

 2 zseb  
gombra

 gumisáv

Nadrág Chino
darabért csak

71,

49

Modern 

NADRÁGOK

mellény Limerick o. 565

 egy beépített tollzseb
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Női rövidnadrág Chino
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50

Férfi rövidnadrág 
Chino 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60

165562
db/csom. 1
54,99 €

165560
db/csom. 1
54,99 €

JOBELINE
Rövidnadrág Chino
Klasszikus, egyenes szabású női és férfi 
rövidnadrág puha sztreccses pamutból a 
kényelmesebb viseletért. Praktikus oldalzsebek 
beépített tollzsebbel a jobb oldalon és gombbal 
záródó hátsó zsebekkel. 
97% pamut, 3% elasztán. 30° mosás.
szín: sötétkék, homok

homok

sötétkék

sötétkék

homok

 2 zseb  
gombra

 egy beépített tollzseb oldalzsebek

Rövidnadrág Chino
darabért csak

54,

99

felszolgálók
RÉSZÉRE 

galléros póló Cato Line o. 544
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JOBELINE
Női nadrág Calla
Elegáns női nadrág gyűrődésmentes poliészter-gyapjú-
elasztán keverékből, egyenes szabásban. Elöl középen 
rejtett cipzár, elülső derékövön dekoratív hajtóka, övhurkok, 
oldalzsebek és gombos záródású hátsó zsebek.
53 % poliészter, 43 % gyapjú, 4 % elasztán. 40° mosás. 
belső lábhossz: 82 cm 36 méretnél
szín: fekete
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

JOBELINE
Női nadrág Mae hosszúság 7/8
Elegáns női nadrág gyűrődésmentes poliészter-gyapjú-
elasztán keverékből, enyhén szűkített szabású szárral. Rejtett 
cipzár középen elöl, oldalzsebek, integrált hátsó zsebek, 
övhurkok.
53 % poliészter, 43 % gyapjú, 4 % elasztán. 40° mosás. 
belső lábhossz: 79 cm 36 méretnél
szín: fekete
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Női nadrág  
Calla

darabért csak

7149

Női nadrág  
Mae hosszúság 7/8

darabért csak

7149

JOBELINE
Férfi nadrág Malte
Elegáns férfi nadrág gyűrődésmentes poliészter-gyapjú-
elasztán keverékből, modern, enyhén szűkített nadrágszárral. 
Oldalzsebek, integrált hátsó zsebek hajtókával, gombos 
záródással. Övhurkok, rejtett cipzár az elején középen.
53 % poliészter, 43 % gyapjú, 4 % elasztán. 40° mosás.  
belső lábhossz: 85 cm 50 méretnél
szín: fekete
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Férfi nadrág  
Malte

darabért csak

7149

hosszú, egyenes  
szárú nadrág

 könnyen vasalható

könnyen tisztítható, 
göbösödés mentes

7/8-as nadrág enyhén 
szűkített nadrágszárral

 könnyen vasalható

könnyen tisztítható, 
göbösödés mentes

hosszú nadrág 
enyhén szűkített 
szabással

 könnyen vasalható

könnyen tisztítható, 
göbösödés mentes

101862
db/csom. 1
71,49 €

101208
db/csom. 1
71,49 €

102177
db/csom. 1
71,49 €
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165622
db/csom. 1
76,99 €

JOBELINE 
Női nadrág Lauren 7/8 hosszúság
Modern 7/8-as rövidített női nadrág. Közepesen magas 
derékkal, elöl horgos záródással. Két hátsó zseb. Egyenes 
szabású lábszár divatos midi hosszban. Különösen 
gyűrődésmentes és könnyen kezelhető anyag.  
Finom mosás 30°-on.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán  
30 °C finom mosás 
belső lábhossz: 62 cm 36 méretnél
szín: sötétkék
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Női nadrág  
Lauren 7/8  
hosszúság

darabért csak

7699

Sportos

ELEGANCIA

 egyenes szabás, 7/8-as hossz

 különösen gyűrődésálló és könnyen kezelhető anyag 

 magas szintű kényelem az elasztán keveréknek köszönhetően
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JOBELINE
Farmer Dover
Modern női és férfi farmer. Női farmer: szűk szabás, 2 elülső, 2 hátsó zseb, 6 övpánt, cipzár elöl középen.  
Férfi farmer: egyenes szabás, 5 övpánt, 2 elülső zseb, 2 hátsó zseb és cipzár elöl középen.  
fehér & fekete: 97 % pamut, 3 % elasztán. 60° mosás. 
kék: 69% pamut, 14% Lyocell (Tencel™), 14% poliészter, 3% elasztán. 40° mosás. 
belső lábhossz - női: 81 cm 36 méretnél 
belső lábhossz - férfi: 82 cm 50 méretnél

Farmer  
Dover

darabért csak

5499

Női farmer   
Dover
szín: fekete
34, 36, 38, 40, 42,  
44, 46, 48, 50

117522
db/csom. 1
54,99 €

Férfi farmer  
Dover
szín: fekete
44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56, 58, 60

101716
db/csom. 1
54,99 €

Női farmer  
Dover denim
szín: kék
34, 36, 38, 40, 42,  
44, 46, 48, 50

119268
db/csom. 1
54,99 €

Férfi farmer   
Dover denim
szín: kék
44, 46, 48, 50, 52, 
 54, 56, 58, 60

119269
db/csom. 1
54,99 €

fehér 
fekete kék

fekete kék kékfekete

elasztánnal a 
kényelmes viseletért
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JOBELINE 
Nadrág Tommy
Lezser, kényelmes és elegáns női és férfi nadrág jogger stílusban. Hátul kényelmes elasztikus derékpánttal és elöl belső 
kötőkkel a derékbőség szabályozásához. Férfi nadrág övhurkokkal. Praktikus oldal és hátsó zsebek. Szűkített szabású. 
Férfi modell mandzsettával, női modell kis oldalsó hasítékkal a lábszár ajlán. Különösen gyűrődésmentes és könnyen 
kezelhető anyag. Finom mosás 30°-on.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán. 30 °C finom mosás. 
belső lábhossz - férfi: 78 cm 50 méretnél 
belső lábhossz - női: 74 cm 36 méretnél
szín: sötétkék

ÚJ
kényelem

Nadrág  
Tommy

darabért csak

7699

Férfi nadrág  
Tommy 
44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56, 58, 60

165624
db/csom. 1
76,99 €

Női nadrág  
Tommy 
34, 36, 38, 40, 42,  
44, 46, 48, 50

165626
db/csom. 1
76,99 €

belső kötők a derékbőség 
állításához

hátul kényelmes 
elasztikus derékpánt

sötétkék sötétkék

sötétkék

 gyűrődésmentes és 
könnyen vasalható anyag
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mangó

bordó

fekete

bordó

feketeszürkésbarna

mangó piros bordó szeder almazöld olívazöld homok szürkésbarna fekete

bordó szeder almazöld szürkésbarna grafit fekete

JOBELINE
Nyakkendő Terry 
Felszolgáló nyakkendő kész hurokkal.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
szín: almazöld, bordó, szeder, mangó, olívazöld, piros, homok, fekete, 
szürkésbarna

COOL KIEGÉSZÍTŐK
   a stílusos felszolgáláshoz

JOBELINE
Nyakkendő Bo
Egyszínű nyakkendő mely tökéletesen passzol számos kínálatunkban lévő termékhez. Szélesség: 9 cm.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
szín: almazöld, bordó, szeder, grafit, mangó, fekete, szürkésbarna

101138
db/csom. 1
10,99 €

JOBELINE
Csokornyakkendő Marco
Csokornyakkendő állítható 
szélességgel.
100 % poliészter.
szín: bordó, fekete

100578
db/csom. 1
7,69 €

JOBELINE
Nyakkendő Bo slim
Egyszínű vékony nyakkendő. Szélesség: 5 cm.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
szín: bordó, fekete, szürkésbarna

117211
db/csom. 1
10,99 €

Nyakkendő  
Bo slim

darabért csak

1099

Csokornyakkendő 
Marco

darabért csak

879

Nyakkendő  
Bo

darabért csak

1099

Nyakkendő  
Terry 

darabért csak

769

115955
db/csom. 1
8,79 €
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olívazöld

fekete

JOBELINE
Ingujj tartó
Állítható, elasztikus szalagok max. 
39 cm-es átmérővel, kényelmes 
2,5 cm szélességben, praktikus 
csattal a szélesség beállításához.
szín: fekete

JOBELINE
Sapka Cuba
Különböző színű sapka. A méret a fej hátulján lévő 
kapoccsal állítható.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás
szín: olívazöld, fekete

JOBELINE
Sapka Flin
Fekete sapka. A méret a 
fej hátulján lévő kapoccsal 
állítható.
65 % poliészter,  
35 % pamut. 60° mosás
szín: fekete

126635
db/csom. 1
13,19 €

126826
db/csom. 1
14,29 €

Sapka  
Cuba

darabért csak

1319

Sapka  
Flin

darabért csak

1429

JOBELINE
Brifkó tartó Rio
Brifkó tartó rekesszel brifkónak, jegyzettömbnek és tollnak.
színes: 65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás 
denim: 100 % pamut. 40° mosás

JOBELINE
Övtáska
Divatos övtáska 3 zsebbel, 1 integrált cipzáras zsebbel, univerzálisan állítható derékbőséggel és 
klipszes rögzítéssel. A hátulja teljesen bélelt.
színes: 65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás 
denim: 100 % pamut. 40° mosás

Brifkó tartó Rio
szín: fekete

Övtáska színes
szín: fekete

101057
db/csom. 1
14,29 €

Övtáska denim
szín: denim

Brifkó tartó Rio denim
szín: denim

Nadrágtartó
darabért csak

2419
JOBELINE
Nadrágtartó
Divatos Y-alakú hózentróger 3 fém csattal.  
Szélessége: 2,5 cm.
poliészter-elasztán keverék

Nadrágtartó konyak
szín: világosbarna

Nadrágtartó
szín: fekete

színes denim színes denim

117222
db/csom. 2
csomag 19,78 €
9,89 €

100210
db/csom. 1
10,99 €

117223
db/csom. 1
19,79 €

118750
db/csom. 1
17,59 €

118728
db/csom. 1
24,19 €

115659
db/csom. 1
24,19 €
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JOBELINE
Szakácskabát Adam és Amanda
Minőségi klasszikus női és férfi szakácskabát a legfinomabb pamutból. Gallérjában frottír sávval 
és kétrészes karzsebbel. Egyenes fazonú férfi szakácskabát klasszikus 12 gombos záródással. 
Enyhén szűkített női szakácskabát 3/4 ujjakkal, modern egysoros gombos záródással. A szállítás 
tartalmazza a gombokat.
100 % pamut. 175 g/m2. 95° mosás 
háthossz - női: 75 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 80 cm 50 méretnél
szín: fehér

JOBELINE
Szakácskabát Professional
Minőségi női és férfi szakácskabát a legminőségesebb, könnyű pamutból, 
szürke szegéllyel a gallér és az ujja szegélyén. Középső rejtett patentos 
záródás, kétrészes tollzseb a felkaron, kötényhurok a nyaki részen hátul és 
mandzsetta patentos záródással. A női modell enyhén szűkített szabású. 
100 % pamut. 175 g/m². 60° mosás 
háthossz - női: 73 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 79 cm 50 méretnél
szín: fehér/szürke

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
hosszú ujjú

120307
db/csom. 1
82,49 €

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú

120309
db/csom. 1
82,49 €

finom frottír sáv 
a gallérban

kötényhurok 2 részes felső 
kar zseb

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú

Női szakácskabát 3/4 ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56
3/4 ujjú

Szakácskabát  
Professional
darabért csak

8249

Szakácskabát  
Adam & Amanda

darabért csak

8249

extra finom és 
minőséges szövet

 tartós, szilárd és 
könnyen tisztítható

2 részes zseb  
a karon

gombokat beleértve extra könnyű anyag, finom és puha tapintású

 tartós, szilárd és könnyen tisztítható

modern rejtett patentos záródás 

126824
db/csom. 1
82,49 €

126832
db/csom. 1
82,49 €
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JOBELINE
Szakácskabát Premium Chef férfi
Klasszikus szakácskabát, mercerált, könnyű pamutból a 
legnagyobb kényelemért. Mellkasi zsebbel, manzsettával és 
bevágással a hátrészen.  
A szállítás tartalmazza a gombokat.
fehér: 100 % pamut. 175 g/m². 95° mosás 
szegéllyel: 100 % pamut. 175 g/m². 60° mosás 
háthossz: 79 cm 50 méretnél
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

JOBELINE
Szakácskabát Premium Chef női
Klassizikus szakácskabát mercerált könnyű pamutból a 
legnagyobb komfortért a viselésnél. Mellkasi zsebbel, 
manzsettával és bevágással a hátrészen.   
A szállítás tartalmazza a gombokat.
fehér: 100 % pamut. 175 g/m². 95° mosás 
szegéllyel: 100 % pamut. 175 g/m². 60° mosás 
háthossz: 74 cm 36 méretnél
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Férfi szakácskabát 
rövid ujjú  
fekete szegéllyel
szín: fehér/fekete

Női szakácskabát 
rövid ujjú  
fekete szegéllyel
szín: fehér/fekete

Férfi szakácskabát  
hosszú ujjú  
fekete szegéllyel
szín: fehér/fekete

Női szakácskabát 
hosszú ujjú  
fekete szegéllyel
szín: fehér/fekete

Férfi szakácskabát 
rövid ujjú
szín: fehér

Női szakácskabát 
rövid ujjú
szín: fehér

Férfi szakácskabát  
hosszú ujjú
szín: fehér

Női szakácskabát 
hosszú ujjú
szín: fehér

118759
db/csom. 1
59,39 €

115428
db/csom. 1
59,39 €

118760
db/csom. 1
60,49 €

115427
db/csom. 1
60,49 €

115426
db/csom. 1
59,39 €

118755
db/csom. 1
59,39 €

115425
db/csom. 1
60,49 €

118756
db/csom. 1
60,49 €

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

fehér/ 
fekete fehér

fehér/ 
fekete fehér

Szakácskabát  
Premium Chef női

darabonként

5939

Szakácskabát  
Premium Chef férfi

darabonként

5939

tiszta fehérben vagy 
fekete szegéllyel

gombokat beleértve

finom  
és tartós anyag

mellkasi  
zsebbel

2 részes felső karzseb
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Szakácskabát  
Aila

darabonként

2639

Szakácskabát  
Samuel

darabonként

2419

 mellkasi zseb

gombokat beleértve

egyenes szabás

különösen könnyen tisztítható,  
tartós és szilárd

fejkendő Curly o. 613

gombok o. 611

kötény Botero o. 533

Szakácskabát Aila / Szakácskabát Samuel

SELLER
Best
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Klasszikus 

    SOKOLDALÚSÁG

JOBELINE
Szakácskabát Samuel
Férfi szakácskabát, könnyen tisztítható, 12 gombos bekapcsolás, 1 mellzsebbel és 
kontrasztos szegéllyel. Hátán bevágással, egyenes szabás.  
A szállítás tartalmazza a gombokat.
fehér: 100 % pamut. 215 g/m². 95° mosás 
szegéllyel: 100 % pamut. 215 g/m². 60° mosás 
háthossz: 79 cm 50 méretnél
szín: fehér, fehér/kék, fehér/bordó, fehér/fekete
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

JOBELINE
Szakácskabát Aila
Női szakácskabát, könnyen tisztítható, 12 gombos bekapcsolás, 1 mellzsebbel és 
kontrasztos szegéllyel. Egyenes szabás. A szállítás tartalmazza a gombokat. 
fehér: 100% pamut. 215 g/m². 95° mosás. 
szegéllyel: 100% pamut. 215 g/m². 60° mosás 
háthossz: 73 cm 36 méretnél
szín: fehér, fehér/kék, fehér/bordó, fehér/fekete
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

színes  
szegély fehér

színes  
szegély fehér

Férfi szakácskabát 
rövid ujjú fehér

Női szakácskabát 
rövid ujjú fehér

165866
db/csom. 1
26,39 €

fehér fehér

fehér/bordó fehér/bordó fehér/bordó fehér/bordófehér/kék fehér/kék fehér/kék fehér/kék

fehér/fekete fehér/feketefehér/feketefehér/fekete

fehér fehér

Férfi szakácskabát 
hosszú ujjú fehér

Női szakácskabát 
hosszú ujjú fehér

Női szakácskabát  
rövid ujjú  
színes szegéllyel

Női szakácskabát  
hosszú ujjú  
színes szegéllyel

165867
db/csom. 1
28,59 €

Férfi szakácskabát  
rövid ujjú  
színes szegéllyel

165865
db/csom. 1
27,49 €

Férfi szakácskabát  
hosszú ujjú  
színes szegéllyel

165864
db/csom. 1
29,69 €
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118761
db/csom. 1
24,19 €

118762
db/csom. 1
26,39 €

115433
db/csom. 1
25,29 €

115434
db/csom. 1
27,49 €
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Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú

Szakácskabát  
Advanced

darabért csak

7699

KLASSZIKUS ELEGANCIA
       funkcionális részletekkel

fekete

fehér

JOBELINE 
Szakácskabát Advanced
Női és férfi szakácskabát különösen könnyű, szellős és 
nedvességszabályozó funkcióval WERIN® TEC Light. 
Hálós részekkel az oldalán és a hónaljánál a jobb szellőzés 
érdekében. Az ujjak feltűrhetőek. Mellzsebbel, és kétrészes 
zsebbel a bal vállon. Takart kapcsolással. A női szakácskabát 
enyhén szűkített.
58 % pamut 42 % poliészter. 180 g/m². 60° mosás 
háthossz - női: 75 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 81 cm 50 méretnél
szín: fekete, fehér

124910
db/csom. 1
76,99 €

124914
db/csom. 1
76,99 €

gallér rejtett patentos 
kapcsolással

hosszú, praktikus, 
feltűrhető ujjakkal

Információ a 587 o.

feltűrhető ujjak

praktikus részlet:  
egyénileg állítható  
ujjhossz

klasszikus inggallér

elegáns megjelenés  
a gombolható  

gallérnak  
köszönhetően

rejtett patenttal

rejtett patentos  
záródás a gyors  

öltözködés  
érdekében

karzseb

a 2 részes felkar  
zsebnek köszönhetően  

mindig kéznél  
van a hőmérő

optimális szellőzés

hálós részekkel  
az oldalán és a  
hónaljánál a  
jobb szellőzés  
érdekében
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Szakácskabát 
Joker

darabért csak

4399

optimális szellőzés a légáteresztő 
háló betéteken keresztül

 hasíték hálóval a szellőzésért 
és a mozgásszabadságért

JOBELINE
Szakácskabát Joker 
Női és férfi szakácsing légáteresztő, hűsítő és nedvességszabályozó anyagból. Női séfpóló hálós betétekkel az alkar területén, a 
háton lévő hasítékban és a szegély oldalán. Kontrasztos szegélyek a galléron, a vállak körül és az oldalsó hálóbetéteken. Cipzárral 
a bal oldalon a kar alatt, hogy könnyebben felvehető legyen. Férfi ing gallér és vállak körül kontrasztos szegéllyel. Hálóbetétek az 
alkar területén és a hát felső részén. Beépített cipzár a nyakkivágásban, kontrasztos hálóval.
76 % pamut, 24 % poliészter-sztreccs. 218 g/m². 60° mosás 
háthossz - női: 65 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 77 cm 50 méretnél

Női szakácsing
szín: grafit/fehér, fehér/grafit
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
rövid ujjú

Férfi szakácsing
szín: grafit/fehér, fekete/szürke, fekete/piros,  
fehér/szürke, fehér/piros/zöld
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú115442

db/csom. 1
43,99 €

101861
db/csom. 1
43,99 €

grafit/fehér fehér/szürke

fehér/piros/zöld grafit/fehér fekete/szürke fekete/pirosfehér/grafit
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 légáteresztő a hálós 
betéteknek köszönhetően

sztreccs keverékével az 
optimális mozgásszabadságért

aktív nedvességkezelés

hűsítő hatás

méretstabilitás

gyorsan száradó felület

légáteresztő képesség

 optimális mozgásszabadság 
a sztreccs komponensnek 
köszönhetően

A WERIN® TEC már light verzióban 
is elérhető. A WERIN® TEC Light 
semmiben sem marad el a nagy 
testvérétől: anyaga légáteresztő, 
gyorsan szárad és a bőrön 
felgyülemlett hőt elvezetve hűsít. 
Csak még könnyebb - ezért ideális 
a szakács munkaruházathoz.

Az Ön előnyei: Még vékonyabb, még könnyebb

a rugalmasságának köszön-
hetően semmi sem nyom 

vagy szorít

gyorsan szárad, így 
gyorsan újra használatra 
kész

hűsítő hatás a bőrön 
felgyülemlett hő elve-

zetésével: Egyszerűen 
érezze jól magát!

aktív nedvességkeze-
lés: kevesebb izzadás, 
kevesebb mosás

Tudjuk, hogy: csak annak van 
ereje a konyhában teljes gőzzel 
dolgozni, aki jól érzi magát. Ezért 
olyan újításokat keresünk, ame-
lyek megkönnyítik az életét. Az 
eredmény: egy funkcionális WE-
RIN® TEC anyag. Olyan kényel-
mes, hogy semmi sem nyom vagy 
szorít. Az aktív nedvességkeze-
lésnek köszönhetően pedig friss 
marad még akkor is, ha a kony-
hában felforrósodnak a dolgok. 
Tehát teljes mértékben a munkára 
tud koncentrálni!

INNOVATION BY

JOBELINE

WERIN® TEC & WERIN® TEC LIGHT 
megtalálható ebben a  
katalógusban itt:

szakácsnadrág Sweatpant  o. 602

szakácsnadrág Move  o. 603

női szakácsnadrág Cosma o. 608
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Szakácskabát Jannis 
darabért csak

6599

 2-részes zseb a karrészenhálós oldalsó részek 
az optimális szellőzés 
érdekében

menő kabát stílus

rejtett patentos záródás

 extra könnyű anyag

JOBELINE
Szakácskabát Jannis 
Exkluzív, könnyű férfi és női szakácskabát. Rejtett patenttal, 2 mellzsebbel, 2-részes 
zsebbel a karrészen és takart hálós részekkel a háton. A szakácskabát jellemzője: mosással 
karakterisztikus kinézetet kap így egyéni lesz ugyan úgy, mint a tulajdonosa.
100 % pamut. 210 g/m2. 40° mosás 
háthossz - női: 67 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 74 cm 50 méretnél
szín: olívazöld

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú

126425
db/csom. 1
65,99 €

120784
db/csom. 1
65,99 €
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Szakácskabát Leon 
darabonként

7589
Szakácskabát Luisa 

darabonként

7589

fekete/szürke fekete/szürke fehér/szürke fehér/szürke

könnyen kezelhető  
és tartós anyag

rejtett patentos záródás

 2-részes zseb a karrészen

JOBELINE
Szakácskabát Leon 
Kiváló minőségű férfi szakácskabát strukturált anyagból, szürke szegéllyel a galléron és a 
mandzsettán. Rejtett patenttal és hőmérőtartó zsebbel. Rövid és hosszú ujjú változatban 
kapható. Mosodába alkalmas.
65 % poliészter, 35 % pamut. 215 g/m². 60° mosás 
háthossz: 78 cm 50 méretnél
szín: fekete/szürke, fehér/szürke
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

JOBELINE
Szakácskabát Luisa 
Kiváló minőségű női szakácskabát strukturált anyagból, szürke szegéllyel a galléron és a 
mandzsettán. Rejtett patenttal és hőmérőtartó zsebbel. Háromnegyedes és hosszú ujjú 
változatban kapható. Mosodába alkalmas.
65 % poliészter, 35 % pamut. 215 g/m². 60° mosás 
háthossz: 70 cm 36 méretnél
szín: fekete/szürke, fehér/szürke
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Férfi szakácskabát
rövid ujjú

Női szakácskabát
3/4 ujjú

Női szakácskabát
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát
hosszú ujjú

124288
db/csom. 1
75,89 €

124287
db/csom. 1
75,89 €

101147
db/csom. 1
76,99 €

101148
db/csom. 1
76,99 €

fehér/szürke fehér/szürke fekete/szürke fekete/szürke
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Újdonság

JOBELINE
Szakácskabát Jacob
Könnyű, hosszú ujjú női és férfi szakácskabát tartós és légáteresztő pamut lenvászon keverékéből. 
Az előmosás után megkapja összetéveszthetetlen, enyhén ráncos megjelenését. Egyenes szabású, 
állógallérral, kétrészes zsebbel a bal karon, hátul a nyaki részen kötényhurokkal. Kiváló minőségű 
patentos kapcsolás.  
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges.
45% pamut, 55% len, 180 g/m². 40° mosás 
háthossz - női: 71 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 79 cm 50 méretnél
szín: szürke

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú

Légáteresztő

LEN

hátul a nyaki részen kötényhurokkal 

a mélyre nyúló patentos 
gombolás megkönnyíti 
az öltözködést

kötény Melek o. 520

165450
db/csom. 1
54,99 €

165375
db/csom. 1
54,99 €
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JOBELINE
Női és férfi ing Jacob 
Könnyű rövid ujjú női és férfi ing tartós és légáteresztő pamut lenvászon keverékéből. Az előmosás 
után megkapja összetéveszthetetlen, enyhén ráncos megjelenését. Egyenes szabású, állógallérral, 
3 patentos zsebbel, hátul a nyaki részen kötényhurokkal. A mélyre nyúló patentos gombolás 
megkönnyíti az öltözködést.  
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges.
45% pamut, 55% len, 180 g/m². 40° mosás 
háthossz - női: 69 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 76 cm 50 méretnél
szín: szürke

165454
db/csom. 1
54,99 €

Női ing
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú

165452
db/csom. 1
54,99 €

Férfi ing
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú

légáteresztő len pamut szövet

tartós, szilárd és könnyen tisztítható

lezser ingszabás 
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Szakácskabát  
Levi

darabonként

53,

89

Lezserebb  
stílus a

FARMER

sapka Flin o. 579

szakácsnadrág Sweatpant o. 602

professzionális cipő Liberty Knit o. 622

professzionális cipő Trainer o. 617
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rejtett cipzár2-részes zseb 
a karrészen 

hurok a nyaki részen a melles kötény számára

 valódi, könnyű farmerból készült

hosszú ujjú feltűrhető ujjakkal

JOBELINE
Szakácskabát Levi
Szakácskabát könnyű farmer anyagból. Cipzárral, álló gallérral, kétrészes zsebbel a karrészen 
és hurokkal a nyaki részen a melles kötény számára. Rövid és hosszú ujjú kivitelben kapható 
(feltűrhető ujjakkal). 
100 % pamut. 212 g/m². 40° mosás 
szín: sötétkék, fekete

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56
rövid ujjú

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66
rövid ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68
hosszú ujjú

126427
db/csom. 1
53,89 €

126428
db/csom. 1
54,99 €

126429
db/csom. 1
53,89 €

126430
db/csom. 1
54,99 €

fekete

fekete

fekete

fekete

sötétkék

sötétkék

sötétkék

sötétkék
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Lezser: DENIM  
& CHAMBRAY

 hurokkal a melles  
kötény számárapraktikus patentos  

kapcsolás

2-részes zseb a bal karrészen

JOBELINE
Szakácskabát Scott
Stílusos szakácskabát rövid vagy hosszú ujjal. Rejtett patentos kapcsolással, 2-részes zsebbel a bal karrészen és köténytartóval. 
Két anyagban elérhető: denim (világoskék) vagy chambray (szürke).
világos denim: 100 % pamut (denim). 255 g/m². 40° mosás 
szürke: 100 % pamut (Chambray). 170 g/m². 40° mosás 
háthossz - női: 68 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 76 cm 50 méretnél

tartós és  
szilárd anyag

női szakácskabát rövid ujjú denim

férfi szakácskabát hosszú ujjú Chambray

A MI

tippünk

594-595_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   594 17.02.22   12:23



595www.gasztro-palazzo.hu

Női szakácskabát 
denim 
szín: világos denim
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
rövid ujjú

117541
db/csom. 1
53,89 €

Női szakácskabát   
chambray
szín: szürke
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
rövid ujjú

125020
db/csom. 1
53,89 €

Női szakácskabát 
denim 
szín: világos denim
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
hosszú ujjú

119267
db/csom. 1
54,99 €

Női szakácskabát  
chambray
szín: szürke
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50
hosszú ujjú

125021
db/csom. 1
54,99 €

Férfi  
szakácskabát 
denim
szín: világos denim
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
rövid ujjú

117542
db/csom. 1
53,89 €

Férfi  
szakácskabát  
chambray
szín: szürke
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
rövid ujjú

125018
db/csom. 1
53,89 €

Férfi  
szakácskabát 
denim
szín: világos denim
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
hosszú ujjú

119418
db/csom. 1
54,99 €

Férfi  
szakácskabát 
chambray
szín: szürke
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60
hosszú ujjú

125019
db/csom. 1
54,99 €

DENIM & CHAMBRAY
A tapasztalatlan szem számára, gyakran 
zavaróan hasonló megjelenésű, de mindkét 
anyag tulajdonságaiban nagyon különbözik.  
A könnyű és indigó festett fonallal átszőtt 
valódi farmer nagyon robusztus, meglehetősen 

erős és tartós anyag. Mosás utáni jellegzetes kinézete jellemzi, 
mely minden ruhadarabot egyedivé tesz. A könnyebb, de stabil 
Chambray pamutszövet viszont meglehetősen sima és puha 
tapintású, valamint vékonyabb. Vizuálisan különböző színű 
szálakat használnak, ami megteremti a jól ismert hasonlóságot  
a farmer anyaggal.
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Újdonság Újdonság Újdonság Újdonság

Újdonság

Női szakácskabát  
rövid ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú

Női szakácskabát  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát  
rövid ujjú
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú

Férfi szakácskabát  
hosszú ujjú
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú

fehér fehér fehér fehér

homok homok homok homok

szür-
késkék

szür-
késkék

szür-
késkék

szür-
késkék

bordó bordó bordó bordó

szürkeszürkeszürkeszürke

fekete fekete fekete fekete

olívazöld olívazöld olívazöld olívazöldsötétkék sötétkék sötétkék sötétkék

JOBELINE
Szakácskabát Carter
Extra könnyű és robusztus anyagból készült női és férfi szakácskabát. Álló gallérral, szellőző 
hálóbetétekkel az oldalakon, kétrészes zsebbel a bal karrészen és vállpántos kötény hurokkal 
a nyakán. Rejtett patentos kapcsolással. Kapható rövid és hosszú ujjú (feltűrhető ujjú) 
változatban. A női modell enyhén szűkített.
65% poliészter, 35% pamut. 160 g/m². 60° mosás 
háthossz - női: 68 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 76 cm 50 méretnél
szín: bordó, szürke, szürkéskék, sötétkék, olívazöld, homok, fekete, fehér

125134
db/csom. 1
48,39 €

124887
db/csom. 1
49,49 €

125135
db/csom. 1
48,39 €

124895
db/csom. 1
49,49 €

Szakácskabát  
Carter

darabonként

4839

szuper könnyű anyag

optimális szellőzés az oldalsó, 
átlátszatlan hálóbetétek révén

rejtett patentos kapcsolás
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praktikus feltűrhető  
hosszú ujjak

hurok a nyaki részen a 
melles kötény számára

2-részes zseb a karrészen

EXTRA KÖNNYŰ
            és robusztus

szakácsnadrág Move o. 603

szakácsnadrág Sweatpant o. 602

professzionális cipő Hunter o. 620

professzionális cipő Liberty Knit o. 622professzionális cipő Trainer o. 616
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pántokkal való összekötés

2-részes zseb a karrészen

feketeszürkéskék szürkéskék

JOBELINE
Szakácskabát Yuki
Szakácskabát 3/4 ujjal, sálgallérral, kétrészes zsebbel a 
karrészen és egy elülső zsebbel. A kabátot belül és kívül két 
pánttal kötik össze, így divatos megjelenés alakul ki.
65 % poliészter, 35 % pamut. 160 g/m2. 60° mosás 
háthossz - női: 72 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 77 cm 50 méretnél
szín: szürkéskék, fekete

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
3/4 ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
3/4 ujjú

126649
db/csom. 1
32,99 €

126666
db/csom. 1
32,99 €

Szakácskabát Yuki
darabért csak

3299

fekete

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

szuper könnyű anyag

praktikus nagy  
felvarrt zseb

 szakácskabát  
kimonó stílusban
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fekete fekete fekete feketefehér fehér fehér fehér

JOBELINE
Szakácskabát Ailin és Emil 
Női és férfi szakácskabát hosszú vagy rövid ujjal kevert anyagból, mely gyorsan elvezeti a 
nedvességet kifele. Praktikus patentos záródással és szellőző nyílással a váll alatt.
65 % poliészter, 35 % pamut. 200 g/m². 60° mosás 
háthossz - női: 73 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 79 cm 50 méretnél
szín: fekete, fehér

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,  
52, 54, 56
rövid ujjú

Női szakácskabát
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,  
52, 54, 56
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 66
rövid ujjú

Férfi szakácskabát
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,  
62, 64, 66
hosszú ujjú

124283
db/csom. 1
31,89 €

115418
db/csom. 1
32,99 €

124291
db/csom. 1
31,89 €

115420
db/csom. 1
32,99 €

Szakácskabát  
Ailin & Emil
darabonként

3189

praktikus patentos  
záródás

2 ujjhosszúságban kapható

 könnyen vasalható
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olí-
vazöld

olívazöld

almazöld almazöldszürkés-
barna

szürkés-
barna

mangó mangópiros piros

világos 
szürke

világos 
szürke

szürke szürke

bordó bordó

fekete feketeolí-
vazöld

mangó

világos 
szürke

szeder

fekete

kék mangófehér szeder

kék

kék szeder

kék

fehér szeder világosszürke

fehér fehér

JOBELINE
Szakácskabát Pauline és Paolo
Női és férfi szakácskabát, rövid és hosszú ujjú változatban, könnyen kezelhető kellemes 
anyagból, 10 gombos záródás, beleértve a gombsávot és gombokat szuper áron.
65 % poliészter, 35 % pamut. 200 g/m². 60° mosás 
háthossz - női: 73 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 79 cm 50 méretnél

Női szakácskabát rövid ujjú
szín: szeder, kék, világosszürke, 
mangó, olívazöld, fekete, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56
rövid ujjú

Férfi szakácskabát rövid ujjú
szín: szeder, kék, világosszürke, 
mangó, olívazöld, fekete, fehér
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66
rövid ujjú

Női szakácskabát hosszú ujjú
szín: almazöld, bordó, szeder, kék, szürke, világos- 
szürke, mangó, olívazöld, piros, fekete, szürkésbarna, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
hosszú ujjú

Férfi szakácskabát hosszú ujjú
szín: almazöld, bordó, szeder, kék, szürke, 
világosszürke, mangó, olívazöld, piros, fekete, 
szürkésbarna, fehér
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú

102813
db/csom. 1
25,29 €

102379
db/csom. 1
25,29 €

100866
db/csom. 1
26,39 €

100799
db/csom. 1
26,39 €

Szakácskabát  
Pauline és Paolo

darabonként

2529

tartós és könnyen kezelhető anyag

gombsávval és gombokkal szállítjuk

könnyen vasalható

Itt  
lehet  
az Ön  
logója!
Információ a 12 o.

gombok o. 611

olí-
vazöld

fekete
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sötétkék szürkefeketeszeder szürkésbarna

JOBELINE
Szakácskabát Milan
Női és férfi szakácskabát több vonzó színben. A könnyű pamut-poliészter anyagnak köszönhetően 
kényelmes viseletet nyújt magasabb hőmérsékletnél is. 2 részes zsebbel a karrészen. Beleértve 
a gombokat és a gombsávot is a szakácskabáttal azonos színben. Könnyen kezelhető és könnyen 
vasalható. Válasszon az ujjak hosszúsága közül: hosszú vagy rövid ujjú férfi szakácskabát, hosszú, 
3/4 vagy rövid ujjú, enyhén karcsúsított női szakácskabát.
65 % poliészter, 35 % pamut. 160 g/m². 60° mosás 
háthossz - női: 73 cm 36 méretnél 
háthossz - férfi: 78 cm 50 méretnél
szín: szeder, szürke, sötétkék, fekete, szürkésbarna, fehér

szürke fekete

szeder

szürkés-
barna

fehér

Női szakácskabát  
rövid ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú

sötétkékszürkefekete

szederfehér

Női szakácskabát  
hosszú ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56
hosszú ujjú

sötétkékszürkefekete

szürkés-
barnafehér

Női szakácskabát  
3/4 ujjú
34, 36, 38, 40, 42, 44,  
46, 48, 50, 52, 54, 56
3/4 ujjú

sötétkékszürke

szeder

szürkés-
barna

fehér

Férfi szakácskabát  
rövid ujjú
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú

sötétkékfekete

szeder

szürkés-
barna

fehér

Férfi szakácskabát  
hosszú ujjú
44, 46, 48, 50, 52, 54,  
56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú

Szakácskabát Milan
darabonként

3079

tartós és könnyen kezelhető anyag

2 részes felkar zsebbel

gombsávval és gombokkal szállítjuk

120166
db/csom. 1
30,79 €

120167
db/csom. 1
32,99 €

120165
db/csom. 1
31,89 €

120171
db/csom. 1
30,79 €

120172
db/csom. 1
32,99 €

Újdonság

Újdonság Újdonság Újdonság Újdonság
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JOBELINE
Szakácsnadrág Sweatpant
Szakácsnadrág kényelmes, rugalmas 
derékpánttal és húzózsinórral a derék méretének 
beállításához. 2 hátsó zseb, 2 oldalzseb, 
övhurok és elasztikus gumi a nadrágszár alján. A 
fekete nadrág légáteresztő WERIN® TEC LIGHT 
funkcionális anyagból készül. A kockás nadrág 
kellemesen könnyű anyagból készül, divatos 
glencheck mintával.
fekete: 58 % pamut, 42 % poliészter  
kockás: 65 % poliészter, 35 % pamut 
180 g/m2. 60° mosás 
belső lábhossz - női: 75 cm 36 méretnél 
belső lábhossz - férfi: 77 cm 50 méretnél

Női szakácsnadrág
szín: fekete
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Női szakácsnadrág 
kockás
szín: antracit
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Férfi szakácsnadrág
szín: fekete
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

Férfi szakácsnadrág 
kockás
szín: antracit
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

126645
db/csom. 1
49,49 €

126647
db/csom. 1
49,49 €

126661
db/csom. 1
49,49 €

126663
db/csom. 1
49,49 €

SWEATPANT FIT

Szakácsnadrág  
Sweatpant

darabért csak

4949

2 oldalzseb

 
divatos 
glencheck  
minta

gumis 
nadrágszár

 
kényelmes 
elasztikus 
derékpánt 
húzózsinórral

professzionális cipő Hunter o. 620 professzionális cipő Liberty Knit o. 622

kényelmes elasztikus 
derékpánt és 2 hátsó zseb

Infó a 587 o.
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JOBELINE
Szakácsnadrág Move
Szakácsnadrág kényelmes, rugalmas derékpánttal 
és húzózsinórral a derék méretének beállításához. 
2 hátsó zseb gombokkal, 2 oldalzseb és övhurok. 
A fekete nadrág légáteresztő WERIN® TEC 
LIGHT funkcionális anyagból készül. A kockás 
nadrág kellemesen könnyű anyagból készül, 
divatos glencheck mintával.
fekete: 58 % pamut, 42 % poliészter 
kockás: 65 % poliészter, 35 % pamut 
180 g/m2. 60° mosás 
belső lábhossz - női: 78 cm 36 méretnél 
belső lábhossz - férfi: 81 cm 50 méretnél

Női szakácsnadrág
szín: fekete
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Női szakácsnadrág 
kockás
szín: antracit
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,  
48, 50, 52, 54, 56

Férfi szakácsnadrág
szín: fekete
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

Férfi szakácsnadrág 
kockás
szín: antracit
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,  
58, 60, 62, 64, 66

124909
db/csom. 1
49,49 €

126643
db/csom. 1
49,49 €

124913
db/csom. 1
49,49 €

126659
db/csom. 1
49,49 €

SLIM TAPERED

Szakácsnadrág  
Move

darabért csak

4949

2 oldalzseb

  
divatos glencheck  
minta

  
szűk  
szabás

 
kényelmes 
elasztikus 
derékpánt 
húzózsinórral

professzionális cipő Performance o. 619 professzionális cipő Breeze o. 623

kényelmes elasztikus  
derékpánt és  
2 hátsó gombos zseb

Infó a 587 o.
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JOBELINE  
Szakácsnadrág Severin 
Fekete férfi és női szakácsnadrág, cargo-stílusban, egyenes fazonú. A könnyű pamut-poliészter anyag magas hőmérsékletnél is 
kényelmes viselést garantál. A jobb combon hőmérő tartóval és tollzsebbel. Továbbá hurokkal a törlők részére és kényelmes gumírozott 
derékkal. 5 zseb (két oldalsó zseb, egy másik kis zseb a jobb oldalon, két hátsó zseb).
58 % pamut, 42 % poliészter. 180 g/m². 60° mosás. 
belső lábhossz - női: 78 cm 36 méretnél 
belső lábhossz - férfi: 80 cm 50 méretnél
szín: fekete

Női  
szakácsnadrág
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

127405
db/csom. 1
54,99 €

Férfi  
szakácsnadrág
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66

127406
db/csom. 1
54,99 €

Szakácsnadrág  
Severin

darabért csak

5499

elasztánnal az optimális 
mozgásszabadságért

zsebbel a jobb  
nadrágszáron

2 oldalzseb

kényelmes elasztikus derékpánt 

Infó a 587 o. Infó a 587 o.

SLIM FIT 180 g/m2

professzionális cipő Breeze o. 623professzionális cipő Hunter o. 620
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JOBELINE  
Szakácsnadrág Avito 
Klasszikus, kényelmes női és férfi szakácsnadrág gumírozott derékkal. Hőmérő tartó a jobb 
combon, 2 oldalsó zseb és 1 farzseb.
65 % poliészter, 35 % pamut. 240 g/m². 60° mosás. 
belső lábhossz - női: 78 cm 36 méretnél 
belső lábhossz - férfi: 80 cm 50 méretnél
szín: fekete

Női  
szakácsnadrág
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

Férfi  
szakácsnadrág
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66

117518
db/csom. 1
49,49 €

117519
db/csom. 1
49,49 €

Szakácsnadrág
Avito

darabért csak

4949

 zsebbel a jobb nadrágszáron,  
2 oldalzsebbel

minőséges tartós anyag

kényelmes elasztikus derékpánt

SLIM FIT 240 g/m2
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JOBELINE
Férfi szakácsnadrág  
Nathan
Gumi derekú, pepita mintázatú 
szakácsnadrág, rejtett fűzővel,  
2 oldalsó zsebbel, 2 praktikus 
tépőzáras farzsebbel.
100 % pamut. 240 g/m²  
60° mosás 
belső lábhossz: 84 cm 50 méretnél
szín: pepita
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66

JOBELINE
Női szakácsnadrág  
Nathan
Gumi derekú, pepita mintázatú 
szakácsnadrág, rejtett fűzővel,  
2 oldalsó zsebbel, 2 praktikus 
tépőzáras farzsebbel.
100 % pamut. 240 g/m²  
60° mosás 
belső lábhossz: 80 cm 36 méretnél
szín: pepita
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

JOBELINE
Férfi szakácsnadrág Nick
Csíkos férfi szakácsnadrág elasztikus 
derékpánttal és zsinórbehúzás 
záródással, 2 oldalsó zsebbel és 2 
tépőzáras hátsó zsebbel.
100 % pamut. 245 g/m²  
60° mosás 
belső lábhossz: 84 cm 50 méretnél
szín: fekete/fehér
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66

115409
db/csom. 1
27,49 €

120197
db/csom. 1
27,49 €

100710
db/csom. 1
32,99 €

professzionális cipő Performance o. 619 professzionális cipő Slip On o. 621

kényelmes, rugalmas derékpánt klasszikus pepita minta   2 praktikus tépőzáras hátsó zseb 

COMFORT FIT

606-607_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   606 17.02.22   10:08



607

   

www.gasztro-palazzo.hu

 S
Z

A
K

Á
C

S
 M

U
N

K
A

R
U

H
Á

Z
A

T

JOBELINE
Női szakácsnadrág  
Loreen
Csíkos női szakácsnadrág egyenes 
szabással, gumis derékpánttal, 2 
oldalsó zsebbel és 2 hátsó zsebbel.
100 % pamut. 235 g/m²  
60° mosás 
belső lábhossz: 80 cm 36 méretnél
szín: fekete/fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

JOBELINE
Férfi szakácsnadrág  
Liam
Gumis derékpántos szakácsnadrág, 
rejtett fűzővel, 2 oldalsó zsebbel és  
2 felvart tépőzáras farzsebbel. 
65 % poliészter, 35 % pamut  
240 g/m². 60° mosás 
belső lábhossz: 84 cm 50 méretnél
szín: fekete, fehér
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66

JOBELINE
Női szakácsnadrág  
Liam
Gumis derékpántos szakácsnadrág, 
rejtett fűzővel, 2 oldalsó zsebbel és  
2 felvart tépőzáras farzsebbel.
65 % poliészter, 35 % pamut  
240 g/m2. 60° mosás 
belső lábhossz: 80 cm 36 méretnél
szín: fekete, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

100944
db/csom. 1
29,69 €

126809
db/csom. 1
29,69 €

professzionális cipő Breeze o. 623 professzionális cipő Breeze o. 623

 2 oldalsó és 2 hátsó zseb  2 praktikus tépőzáras hátsó zseb oldalzsebek és  
rugalmas derékpánt

COMFORT FIT

100926
db/csom. 1
32,99 €
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Mobil +36 70 886 5856

professzionális cipő Performance o. 619 professzionális cipő Breeze o. 623

zsebek patentos kapcsolással, 
kontrasztos szegéllyel

 praktikus patentos zseb
 állítható derékpánt 
rugalmas kötővel

JOBELINE  
Női szakácsnadrág Cosma 
Funkcionális, sportos női szakácsnadrág, 
coolmax membrán betétekkel és patentos 
záródással. A derékméret szabályozható a
gumifűző és a műanyag bevégződés 
segítségével.
58% pamut 42% poliészter  
180 g/m². 60° mosás 
belső lábhossz: 80 cm 36 méretnél
szín: fekete
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

JOBELINE  
Férfi szakácsnadrág  
Colin 
Férfi szakácsnadrág ellenálló 
anyagból, kontraszt szegéllyel, 2 
oldalsó zsebbel, 1 farzsebbel és egy 
patentos zsebbel a lábszáron.
65 % poliészter, 35 % pamut  
245 g/m².  
60° mosás 
belső lábhossz:  
80 cm 50 méretnél
szín: fekete/szürke,  
fekete/piros,  
fekete/fehér
44, 46, 48, 50, 52,  
54, 56, 58, 60

100864
db/csom. 1
36,29 €

JOBELINE  
Férfi szakácsnadrág Francis 
Férfi szakácsnadrág könnyen kezelhető 
anyagból, egyenes szabással, 2 zsebbel 
elől, 1 farzsebbel és egy patentos 
kapcsolású zsebbel a lábszáron.
65 % poliészter, 35 % pamut  
245 g/m². 60° mosás 
belső lábhossz: 80 cm 50 méretnél
szín: fekete
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66

101211
db/csom. 1
36,29 €

 extra könnyű,  
gyorsan száradó anyag

 magas kényelem a sztreccs 
tartalomnak köszönhetően

REGULAR FIT

fekete/
szürke

fekete/ 
piros

fekete/ 
fehér

165869
db/csom. 1
54,99 €
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JOBELINE
Kötény Malio
Kiváló minőségű kötény robusztus és könnyen kezelhető kevert anyagból, erős 
szövetpántokkal, 3 db-os csomagban.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás
szín: bordó, piros, fekete, szürkésbarna, fehér
unisex

JOBELINE
Melles kötény Peter
Melles kötény pamutból.
fehér: 100 % pamut. 95° mosás 
fekete: 100 % pamut. 60° mosás
szín: fekete, fehér
unisex

melles kötény 
110x80 cm

melles kötény 
110x100 cm

100435
db/csom. 1
12,09 €

127510
db/csom. 1
13,19 €

JOBELINE
Melles kötény Bodo
Mosható melles kötény állítható nyakpánttal. Kényelmes 
viselet a belső hálós bélésnek köszönhetően. Fekete 
vagy fehér színben kapható.
100 % PVC. Kézi mosás.
szín: fekete, fehér
110x80 cm (HxSZ)
 unisex

120186
db/csom. 1
16,49 €

Kötény  
Malio

darabonként

549

Melles kötény  
Peter

darabonként

1209

Melles kötény  
Bodo

darabért csak

1649

szakácskabát Pauline és Paolo o. 600

póló Charly o. 610

fehér piros bordó fekete

szürkésbarna

nem textil kötény, 
könnyen letörölhető

állítható nyakpánt

praktikus 3 db csomag

5 klasszikus hosszban 
és színben

fehér fekete

rendkívül  
strapabíró  
és robusztus  
szövet

 könnyen tisztítható

kötény  
45x80 cm

120074
db/csom. 3
csomag 16,47 €
5,49 €

kötény  
60x80 cm

120075
db/csom. 3
csomag 18,12 €
6,04 €

kötény 
85x100 cm

120072
db/csom. 3
csomag 19,77 €
6,59 €

kötény 
95x100 cm

120073
db/csom. 3
csomag 21,42 €
7,14 €

kötény 
95x120 cm

118865
db/csom. 3
csomag 23,07 €
7,69 €
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fekete fehér

JOBELINE 
Melles kötény Natural Born Griller
Fekete melles kötény „Natural Born Griller” 
felirattal. Két elülső nagy zseb, tollzseb és hurok 
a törlők számára. Keresztezett hátsó pántokkal az 
optimális méret beállításához. Annak érdekében, 
hogy hosszú ideig élvezhesse a szép nyomtatást, 
belülről vasalja a kötényt. 
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás
szín: fekete
88x80 cm (HxSZ)
unisex

126676
db/csom. 1
18,69 €

JOBELINE  
Póló Charly
Alap női és férfi póló.
100 % pamut. 40° mosás. 
háthossz: 62 cm M méretnél
szín: fekete, fehér
unisex
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
rövid ujjú

Póló  
Charly

darabért csak

1209

Melles kötény  
Natural Born Griller

darabért csak

1869

a hátsó keresztezett  
pántok enyhítik  
a nyak terhelését

nagy praktikus zsebek, 
törlő hurok

kötény Bristol o. 516

sapka Flin o. 579

100612
db/csom. 1
12,09 €
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fehér sárga

royal kék

mangó narancs

sötétkék

rozsdás szilva

rózsaszín zöld füstkékalmazöld olívazöld sötétzöld

piros bordó szeder

arany ezüst

türkizkék

szürkésbarna

kék

világosszürke szürke grafitkakaó barna fekete

JOBELINE
Gombok
Passzolnak a bármelyik kínálatunkban lévő szakácskabáthoz.  
12 darabos csomagolás.

Gombok uni
szín: almazöld, royal kék, bordó, szeder, kakaó barna, kék, sárga, grafit, szürke, zöld, világosszürke, mangó, 
olívazöld, sötétkék, sötétzöld, narancs, szilva, rózsaszín, füstkék, rozsdás, piros, fekete, szürkésbarna, 
türkizkék, fehér

Gombok  
uni fényes
szín: arany, ezüst

Gombok
darabonként

054

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

GOMBOK 
   az egyéni  
 megjelenésért 

Gombok  
focilabda
 szín: fekete/fehér

Gombok  
halálfej
szín: fekete

Gombok  
Olaszország
szín: sokszínű

fekete/fehér fekete sokszínű

100972
db/csom. 12
csomag 6,48 €
0,54 €

127368
db/csom. 12
csomag 9,12 €
0,76 €

101099
db/csom. 12
csomag 9,12 €
0,76 €

101269
db/csom. 12
csomag 9,12 €
0,76 €

101098
db/csom. 12
csomag 9,12 €
0,76 €

610-611_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   611 17.02.22   10:20



612 Mobil +36 70 886 5856

csónak sapka 
pamut
szín: fehér

100250
db/csom. 1
7,69 €

fehérJOBELINE
Csónak  
sapka Willy
Hosszan tartó csónak 
sapka tépőzárral a 
méret beállításához.
fehér: 100 % pamut,
95° mosás 
fekete: 65 % 
poliészter, 35 % 
pamut  
60° mosás

JOBELINE
Szakácssapka  
Franz
Strapabíró szakácssapka 
tépőzárral az egyedi 
méretállításhoz.
65 % poliészter, 35 % 
pamut. 60° mosás
szín: fekete, fehér

JOBELINE
Sapka Scull
Sapka szellőző 
hálós betéttel és 
tépőzárral az egyedi 
méretállításhoz.
65 % poliészter, 35 
% pamut  
60° mosás
szín: bordó, grafit, 
szürke, fekete, 
szürkésbarna, fehér

JOBELINE
Baseball sapka  
Jack
Baseball sapka 
különböző színekben. 
Méret állítása 
lehetséges.
100 % pamut  
Kézi mosás.
szín: bordó, sötétkék, 
piros, fekete, fehér

csónak sapka  
kevert anyag
szín: fekete

118747
db/csom. 1
7,69 €

100416
db/csom. 1
10,99 €

115877
db/csom. 1
7,69 €

fekete

fekete

grafitszürkeszürkés-
barna

bordófehér

fekete

fehér sötétkékbordópiros

fekete

fehér

KIEGÉSZÍTŐK  
  & tartozékok

100713
db/csom. 1
7,69 €

Sapka  
Scull

darabért csak

769

Baseball sapka  
Jack

darabért csak

769

Szakácssapka  
Franz

darabért csak

1099

Csónak sapka  
Willy

darabért csak

769
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fekete

JOBELINE
Sapka Cuba
Különböző színű sapka. A méret a 
fej hátulján lévő kapoccsal állítható.
65 % poliészter, 35 % pamut  
30 °C finom mosás
szín: olívazöld, fekete

126635
db/csom. 1
13,19 €

fekete

olívazöld

JOBELINE
Fejpánt Curly
Jersey fejpánt kényelmes 
elasztikus szalaggal.
65 % poliészter, 35 % pamut 
30 °C finom mosás
szín: fekete

117553
db/csom. 1
7,69 €

fekete

JOBELINE
Fejkendő Bandana 
Fejkendő, szalaggal köthető a szélesség univerzális 
beállításához
100 % pamut. 60° mosás
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, grafit, 
szürke, mangó, piros, fekete, szürkésbarna, fehér

100925
db/csom. 1
7,69 €

Fejpánt  
Curly

darabért csak

769

Sapka Cuba
darabért csak

1319
fehér mangó piros bordó szeder

almazöld szürkésbarna kakaó barna szürke grafit

612-613_LUSINI_0322_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.PT.LV.LT.IS.IE.SI.indd   613 17.02.22   10:26



614

 

Mobil +36 70 886 5856

Professzionális cipő 
Explorer Light

pár csak

76,

99

JOBELINE
Professzionális cipő Explorer Light 
Tökéletes professzionális cipő: Könnyű és légáteresztő női és férfi cipő. A 
speciálisan kifejlesztett talpának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a 
lábra és maximális kényelmet biztosít egész nap. A cipő különösen alacsony 
súlya, 330 g, megkíméli lábait a mindennapi viselet során. A légáteresztő 
háló frissességet biztosít a lábaknak. A puha, varrat nélküli szalag megerősíti 
az egész cipőt és a cipőorrát. Könnyen fel és levehető a rugalmas fűzőknek 
köszönhetően. A cipő érzékeny párnázásának köszönhetően a térd, a hát és 
a gerinc tehermentesül. A kivehető talpbetét optimális tartást biztosít a láb 
közép területén is. A csúszásmentes gumitalp megfelel az SRC szabványnak. 
Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, ellenáll az olajoknak 
és zsíroknak. A szállítás tartalmaz egy cipőkanalat, cipőtáskát, talptisztítót és 
egy további pár cipőfűzőt.
szín: antracit, olívazöld, fekete, fehér

Professzionális cipő 
női
36, 37, 38, 39, 40

Professzionális cipő 
férfi
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

165616
db/csom. 1
76,99 €

165614
db/csom. 1
76,99 €

 kitűnő légáteresztés

tanúsított az EN ISO 
20347:2012 szabvány szerint

ütéselnyelő a térd, a hát  
és a gerinc optimális 
védelméért

EXPLORER LIGHT  
  négy színben …

fehér fekete      antracit      olívazöld
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Újdonság

Újdonság
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Professzionális cipő 
Explorer
pár csak

8799

JOBELINE
Professzionális cipő Explorer 
Tökéletes professzionális cipő: Könnyű és légáteresztő női és férfi cipő, vízálló 
membránnal. A speciálisan kifejlesztett talpának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a 
lábra és maximális kényelmet biztosít egész nap. A cipő különösen alacsony súlya, 330 
g, megkíméli lábait a mindennapi viselet során. A légáteresztő háló frissességet biztosít 
a lábaknak egész nap, a membrán szárazan tartja őket. A puha, varrat nélküli szalag 
megerősíti az egész cipőt és a cipőorrát. Könnyen fel és levehető a rugalmas fűzőknek 
köszönhetően. A cipő érzékeny párnázásának köszönhetően a térd, a hát és a gerinc 
tehermentesül. A kivehető talpbetét optimális tartást biztosít a láb közép területén is. 
A csúszásmentes gumitalp megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít 
nedves és csúszós felületen, ellenáll az olajoknak és zsíroknak. A szállítás tartalmaz egy 
cipőkanalat, cipőtáskát, talptisztítót és egy további pár cipőfűzőt.
szín: fekete

Professzionális cipő 
női
36, 37, 38, 39, 40

Professzionális cipő 
férfi
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

165620
db/csom. 1
87,99 €

165618
db/csom. 1
87,99 €

 praktikus  
elasztikus fűzőkkel

légáteresztő háló vízálló  
membránnal egyben

… vagy

MEMBRÁNNAL
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Mobil +36 70 886 5856

Az optimális vé-
delem érdekében: 
az SRC tanúsít-
vánnyal rendel-
kező cipőtalp 
csúszásgátló és 
ellenálló olajok és 
zsírok ellen.

 antisztatikus

 vízálló

alumínium betétes 
cipőorral vagy az nélkül

csúszásgátló, SRC bizonyítvány
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JOBELINE
Biztonsági cipő Trainer Pro
Fekete női vagy férfi velúr biztonsági cipők. Az EN ISO 20345:2011 szabvány szerinti 
biztonsági alumínium betétes cipőorral. Felsőrész: 100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. 
Vízálló. Anatómiai bőr talpbetéttel az optimális kényelem érdekében. Kivehető, mosható 
talpbetét az OrthoLite®-tól az optimális ívtartás érdekében. A csúszásgátló gumitalp 
Eva-maggal a nagyobb kényelem érdekében megfelel az SRC szabványnak. Optimális 
tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll 
az olajoknak és a zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, cipőzsákkal és cipőfűzővel fekete 
színben.
felsőrész és bélés: bőr
szín: fekete
unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

JOBELINE
Professzionális cipő Trainer 
Fekete női vagy férfi velúr professzionális cipők. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 
szabványnak. Felsőrész: 100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló. Anatómiai 
bőr talpbetéttel az optimális kényelem érdekében. Kivehető, mosható talpbetét az 
OrthoLite®-tól az optimális ívtartás érdekében. A csúszásgátló gumitalp Eva-maggal a 
nagyobb kényelem érdekében megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít 
nedves és csúszós felületen, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a 
zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, cipőzsákkal és cipőfűzővel fekete színben.
felsőrész és bélés: bőr 
szín: fekete
unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
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Professzionális cipő 

Trainer
pár csak

87,

99

127186
db/csom. 1
87,99 €

127187
db/csom. 1
93,49 €
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Professzionális cipő 
Performance

pár csak

82,

49
 bőr béléssel

 OrthoLite® talpbetét

csúszásgátló,  
SRC bizonyítvány
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Legyen extra 
biztonságban, 
amikor szükség 
van rá: A fekete 
modell alumínium 
biztonsági  
cipőorral is 
elérhető.

SRC tanúsítással ellátott gumitalp

alumínium betétes 
cipőorral vagy az nélkül

vízálló 

antisztatikus

JOBELINE
Biztonsági cipő  
Performance Pro 
Női és férfi fekete bőr biztonsági cipők. Az EN ISO 20345:2011 szabvány 
szerinti biztonsági alumínium betétes cipőorral. Felsőrész: 100% bőr. 
Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló, reflexes fűzőkkel és bőrbéléssel a 
kényelmes viselet érdekében. Kivehető, mosható talpbetét az OrthoLite®-
tól az optimális ívtartás érdekében. A csúszásgátló gumitalp Eva-maggal 
a nagyobb kényelem érdekében megfelel az SRC szabványnak. Optimális 
tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, antisztatikus hatással 
rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, 
cipőzsákkal, talptisztítóval és fekete cipőfűzővel.
felsőrész és bélés: bőr
szín: fekete
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

JOBELINE
Professzionális cipő  
Performance 
Professzionális női és férfi bőr cipők, klasszikus Sneakers kinézetével. 
Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 100% bőr. 
Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló, fényvisszaverő fűzővel és bőrbéléssel a 
kényelmes viseletért. Kivehető, mosható talpbetét az OrthoLite®-tól az 
optimális ívtartás érdekében. A csúszásgátló gumitalp Eva-maggal a nagyobb 
kényelem érdekében megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást 
biztosít nedves és csúszós padlón, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll 
az olajoknak és a zsíroknak. Fekete vagy fehér színben 
kapható. Szállítás cipőkanállal, cipőzsákkal, cipőtisztítóval és kiegészítő 
cipőfűzővel fekete vagy fehér színben.
felsőrész és bélés: bőr
szín: fekete, fehér
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127180
db/csom. 1
82,49 €

127181
db/csom. 1
87,99 €

Kényelmes mint egy 

TORNACIPŐ

fekete

fehér
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Professzionális cipő 
Hunter
pár csak

98,

99

JOBELINE
Professzionális cipő Hunter 
Női és férfi fekete bőr bokavédő cipők. Megfelelnek az EN ISO 
20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 100% bőr. Bélés: 100% 
kecskebőr. Vízálló, fényvisszaverő fűzőkkel, kivehető, anatómiai 
OrthoLite® talpbetéttel és bőrbéléssel az optimális kényelem érdekében. 
Fűzés a fűzőlyukak és két horog által a cipők gyors fel- és levételéhez. A 
csúszásgátló gumitalp Eva maggal a nagyobb kényelem érdekében 
megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és 
csúszós felületen, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak 
és a zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, cipőtisztítóval, cipőzsákkal és 
cipőfűzővel fekete színben.
felsőrész és bélés: bőr 
szín: fekete
unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127177
db/csom. 1
98,99 €

Amikor gyorsan 
futnia kell: 
a horgok 
megkönnyítik 
a cipő fel- és 
lehúzását.

bőr bélés az  
optimális 
klímaszabályozásért

SRC tanúsítással 
ellátott gumitalp

antisztatikus

horgok a könnyebb 
felhúzás érdekében
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JOBELINE
Professzionális cipő Slip On 
Bőrből készült fekete professzionális cipők hölgyek és urak számára 
egyaránt. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 
100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. A belső rugalmas szalagoknak 
köszönhetően könnyedén be- és kibújhat a cipőből. Vízálló, eltávolítható, 
mosható OrthoLite® talpbetéttel és bőrbéléssel az optimális lábtartás 
érdekében. A csúszásgátló gumitalp Eva maggal a nagyobb kényelem 
érdekében megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít 
nedves és csúszós felületen, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll 
az olajoknak és a zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, cipőtisztítóval és 
cipőzsákkal.
felsőrész és bélés: bőr
szín: fekete
unisex
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
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Professzionális cipő 
Slip On
pár csak

87,

99

antisztatikus

SRC tanúsítással 
ellátott gumitalp

OrthoLite® Eco 
talpbetét 

könnyen belebújható 
a belső rugalmas 

szalagoknak 
köszönhetően

127185
db/csom. 1
87,99 €

Hogy biztos legyen 

a lépése: a magasan 

csúszásgátló 

cipőtalp az SRC és 

az EN ISO 20347:2012 

szabványok szerint 

tanúsított.
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Professzionális cipő 
Liberty Knit

pár csak

65,

99

Azért, hogy mindig 
kényelmes legyen: a 
Liberty Knit olyan, 
mint egy zokni, és 
ugyanakkor stabil 
tartást biztosít.

JOBELINE
Professzionális cipő Liberty Knit
Modern professzionális cipők erős kötött anyagból hölgyek és urak számára egyaránt. Megfelelnek az EN ISO 
20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter. A sarkon lévő fül segítségével 
könnyű felhúzni. A kivehető talpbetétnek anatómiai lábazata van. Lábtámasztó hatást gyakorol az ívre, 
rezgéseket elnyelő hatást gyakorol a sarokra és az elülső lábrészre, és masszázshatást kínál. A csúszásgátló 
gumitalp Eva maggal megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, 
antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. A cipő tökéletesen alkalmazkodik a 
lábához, nagyon kényelmes és szuper könnyű: egyszerűen csak csúsztassa bele lábait és mehet is! Cipőkanállal 
és cipőzsákkal szállítjuk.
felsőrész és bélés: 100% poliészter, cipőtalp: 85% Eva-műanyag, 15% gumi
szín: fekete
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

127178
db/csom. 1
65,99 €

tökéletes illeszkedés  
a rugalmas és stabil 
fonatnak köszönhetően

SRC tanúsított gumitalp

hurok a könnyű és gyors 
cipő felhúzásához 
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Professzionális cipő 
Breeze
pár csak

65,

99

Azért, hogy cool marad-
jon: a Coolmax® bélés 
optimálisan vezeti el  
a nedvességet és  
rendkívül légáteresztő.

JOBELINE
Professzionális cipő Breeze
Divatos professzionális cipők hölgyek és urak számára egyaránt. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 
szabványnak. Felsőanyag: könnyen kezelhető szintetikus szál. Bélés: légáteresztő és nedvességszabályozó 
Coolmax®-bélés. A kivehető talpbetétnek anatómiai lábazata van. Lábtámasztó hatást gyakorol az ívre, 
rezgéseket elnyelő hatást gyakorol a sarokra és az elülső lábrészre, és masszázshatást kínál. A csúszásgátló 
gumitalp Eva maggal megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, 
antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. 3 színben kapható. Cipőkanállal és 
cipőzsákkal szállítjuk.
felsőrész: 55% háló, 30% termoplasztik poliuretán, 15% poliuretán 
cipőtalp: 85% Eva-műanyag, 15% gumi  
szín: antracit, sötétkék, fekete
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

127189
db/csom. 1
65,99 €

 antisztatikus

rezgéscsillapító talp

légáteresztő Coolmax®-bélés

Légáteresztős, könnyű &

SUPER BIZTONSÁGOS

antracit feketesötétkék
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Pántos papucs  
Easy

pár csak

4729

Pántos papucs  
Basic

pár csak

6599

Annak érdekében, 
hogy a cipő bizto-
sítsa a szükséges 
támogatást: Állítsa 
be a cipő hosszát 
az állítható pántnak 
segítségével.

JOBELINE
Pántos papucs Easy
Női és férfi pántos papucs. Megfelel az EN ISO 20347:2012 
szabványnak. Felsőrész: 100% bőr. Bélés: szintetikus szál. Vízálló, 
anatómiai bőr talppal az optimális kényelem érdekében. Egyénileg 
állítható sarokpántokkal. A csúszásmentes gumitalp megfelel az SRC 
szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós padlón, 
antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. 
Fehér vagy fekete színben kapható. Cipőzsákkal szállítjuk.
felsőrész: bőr  
bélés: 50% poliuretán, 50% poliamid  
cipőtalp: 100% poliuretán
szín: fekete, fehér
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

JOBELINE
Pántos papucs Basic
Női és férfi pántos papucs! Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabványnak. 
Felsőrész: 100% bőr. Bélés: szintetikus szál. Vízálló, anatómiai bőr talppal 
az optimális kényelem érdekében. Egyénileg állítható sarokpántokkal. A 
csúszásmentes gumitalp megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást 
biztosít nedves és csúszós padlón, antisztatikus hatással rendelkezik, 
ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Fehér vagy fekete színben kapható. 
Cipőzsákkal szállítjuk.
felsőrész: bőr  
bélés: 50% poliuretán, 50% poliamid  
cipőtalp: 100% poliuretán
szín: fekete, fehér
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127173
db/csom. 1
47,29 €

127165
db/csom. 1
65,99 €

SRC tanúsítással ellátott 
gumitalp 

állítható sarokpánttal  
és anatómiai  
bőr talpbetéttel

 
 antisztatikus

SRC tanúsítással ellátott 
gumitalp 

állítható sarokpánttal  
és anatómiai  
bőr talpbetéttel

 
 antisztatikus

Praktikus és funkcionális
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Pántos papucs  
Happy
pár csak

6599

Annak érdekében, 
hogy kényelmes 
legyen: A kissé 
megemelkedett 
sarok teszi a hosszú 
álldogálást és járká-
lást kényelmessé.

JOBELINE
Pántos papucs Happy
Pántos papucsok, amelyek örömet okoznak alkalmazottainak! Divatos női papucsok. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 100% bőr. 
Bélés: szintetikus szál. Vízálló. Anatómiai bőr talpbetéttel az optimális kényelem érdekében. Egyénileg állítható sarokpántokkal. A csúszásgátló talp megfelel 
az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós padlón, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Antracit 
színben illetve színes virágmintával kapható. Cipőzsákkal szállítjuk. 
felsőrész: bőr, bélés: 50% poliuretán, 50% poliamid, cipőtalp: 85% Eva-műanyag, 15% gumi
szín: antracit, színes
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

127167
db/csom. 1
65,99 €

SRC-szabványnak megfelelő talp

állítható sarokpánttal és anatómiai bőr talpbetéttel

 antisztatikus és különösen rugalmas a sarok területén

Így lehet megtalálni a megfelelő

PROFESSZIONÁLIS CIPŐT!

színes

antracit

VÉDELMI OSZTÁLY

* minimálisan 80 percig nincs vízbehatolás  ** SRC (SRA + SRC) csúszásállóság a kerámialapokon, tisztítószereken, acéllemezeken és glicerinen

professzionális cipő az  
EN ISO 20347:2012 szerint

biztonsági cipő az  
EN ISO 20345:2011 szerint

biztonsági szint

csúszásgátlóság **  
(SRA/SRB/SRC)

 
acél cipőorr 

zárt sarok lehetséges a nyitott 
sarok is

cipőtalp ellenállása (FO)

antisztatikus tulajdonságok (A)

energiaelnyelés a sarok 
területén (E)

vízállóság*
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Újdonság

JOBELINE
Női tunika Paola 
Bőrbarát és légáteresztő Tencel poliészter anyagból készült modern női 
pulóver fazonú tunika, hűsítő hatással. Könnyen fel és levehető, mint egy 
póló, különösen kényelmes viselet a sztreccs tartalomnak köszönhetően. 
A növénytani eredetű Tencel™ cellulózszálak új standardot határoznak 
meg a fenntarthatóság és a természetes kényelem terén. Bebújós tunika 
rövid, méretes ujjakkal és V alakú nyakkivágással. Nagy oldalzsebekkel. 
Lezser szabású, széles csíkos mandzsetta az alsó szegélyen. 
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges.
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PES, 205 g/m². 60° mosás 
háthossz: 56 cm S méretnél
szín: szürke, zöld, sötétkék, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

165490
db/csom. 1
43,99 €

 légáteresztő és klímát 
szabályozó anyag

sztreccs az optimális 
mozgásszabadságért

V nyakkivágással és 
tágas oldalzsebekkel

fehér

szürke zöld sötétkék

Modern  
      és lezser

STÍLUS

Női tunika  
Paola

darabért csak

4399

női nadrág Sora o. 630

professzionális cipő Explorer Light o. 614
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JOBELINE
Női tunika Verona 
Bőrbarát és légáteresztő Tencel poliészter anyagból készült modern női 
tunika pólóing megjelenésben, hűsítő hatással. Könnyen fel és levehető, 
a sztreccs tartalomnak köszönhetően pedig különösen kényelmes viselet. 
A növénytani eredetű Tencel™ cellulózszálak új standardot határoznak 
meg a fenntarthatóság és a természetes kényelem terén. Bebújós tunika 
rövid ujjal, V nyakkivágással és két oldalzsebbel, tollzsebekkel. Enyhén 
lekerekített szegéllyel és oldalsó hasítékokkal. Nem számít, hogy egyenes 
vagy személyre tervezett szabású, gyorsan és egyszerűen állítható a hátul 
kötővel ellátott derékpántnak köszönhetően. Megszemélyesítés hímzéssel 
lehetséges.
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PES, 205 g/m². 60° mosás 
háthossz: 63 cm S méretnél
szín: szürke, zöld, sötétkék, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

165492
db/csom. 1
43,99 €

a sztreccs tartalomnak 
köszönhetően könnyen 
felvehető, mint egy póló

praktikus kötővel hátul 
a derékbőség gyors 
szabályozásához

2 oldalzseb tollzsebbekkel

szürke

fehér zöld sötétkék

Női tunika  
Verona

darabért csak

4399

professzionális cipő Explorer Light o. 614

női nadrág Matera o. 631

további információk:  
www.gasztro-palazzo.hu
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Újdonság

JOBELINE
Női tunika Aversa és férfi felső Fabriano 
Modern női tunika és férfi felső kényelmes és légáteresztő Tencel 
poliészter anyagból, hűsítő hatással. Könnyen fel és levehető, mint 
egy póló, különösen kényelmes viselet a sztreccs tartalomnak 
köszönhetően. A növénytani eredetű Tencel™ cellulózszálak új 
standardot határoznak meg a fenntarthatóság és a természetes 
kényelem terén. Rövid ujjú, V nyakkivágással és mellkasi zsebbel. 
Enyhén lekerekített szegéllyel, oldalsó hasítékokkal. A női tunika 
enyhén szűkített szabású, a férfi felső egyenes. 
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges. 
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PEo. 205 g/m². 60° mosás
háthossz - női: 60 cm S méretnél
háthossz - férfi: 70 cm M méretnél
szín: szürke, zöld, sötétkék, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Női tunika
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

Férfi felső
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

Aversa
165578
db/csom. 1
38,49 €

Fabriano
165591
db/csom. 1
38,49 €

 légáteresztő és  
klíma szabályozó anyag 

elasztán tartalommal mellkasi zsebbel

zöld

zöld

fehér szürke sötétkék

Női tunika  
Aversa

darabért csak

3849

nadrág Sora & Bari o. 630

professzionális cipő Explorer Light o. 614

további információk:  
www.gasztro-palazzo.hu

fehér szürke sötétkék
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JOBELINE
Női tunika Terni és férfi felső Teramo 
Kényelmes és légáteresztő Tencel poliészter anyagból készült modern 
női tunika és férfi felső pólóing megjelenésben, hűsítő hatással. Könnyen 
fel és levehető, a sztreccs tartalomnak köszönhetően pedig különösen 
kényelmes viselet. A növénytani eredetű Tencel™ cellulózszálak új 
standardot határoznak meg a fenntarthatóság és a természetes 
kényelem terén. Bebújós tunika rövid ujjal, modern állógallérral és 
pólógombos kapcsolással. Tágas oldalzsebekkel és mellkasi zsebbel. 
Enyhén lekerekített szegéllyel és oldalsó hasítékokkal. A női tunika 
enyhén szűkített szabású, a férfi felső egyenes.  
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges.
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PEo. 205 g/m². 60° mosás
háthossz - női: 65 cm S méretnél
háthossz - férfi: 70 cm M méretnél
szín: szürke, zöld, sötétkék, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Női tunika
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

Férfi felső
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

Terni
165448
db/csom. 1
43,99 €

Teramo
165505
db/csom. 1
43,99 €

optimális mozgásszabadság 
és klíma szabályozó anyag

 modern galléros póló megjelenés 
állógallérral és gombokkal

2 tágas oldalzseb

sötétkék

sötétkék

fehér szürke zöld

Női tunika  
Aversa

darabért csak

4399

professzionális cipő Explorer Light o. 614

nadrág Matera & Pesaro o. 631

fehér szürke zöld
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Újdonság
JOBELINE
Nadrág Sora & Bari 
Kényelmes és légáteresztő Tencel poliészter anyagból készült modern, 
melegítőnadrág stílusú női és férfi nadrág. Enyhén hűsítő hatású és különösen 
kényelmes viselet a sztreccs tartalmának köszönhetően. A növénytani eredetű 
Tencel™ cellulózszálak új standardot határoznak meg a fenntarthatóság és a 
természetes kényelem terén. Teljesen elasztikus derékpánttal és kötőkkel. Nadrág 
2 oldalzsebbel, 2 cargo dupla zsebbel a combon, 2 hátsó zsebbel cipzárral 
ellátva. Lezser szabású, szűkülő nadrágszárral, színes alsó mandzsettával. 
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges. 
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PEo. 205 g/m². 60° mosás
belső lábhossz - női: 67 cm S méretnél
belső lábhossz - férfi: 70 cm M méretnél
szín: szürke, zöld, sötétkék, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Férfi nadrág
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Női nadrág
XS, S, M, L, XL, 2XL

Bari
165514
db/csom. 1
54,99 €

Sora
165499
db/csom. 1
54,99 €

fehér fehérszürke zöldsötétkék sötétkék

zöld szürke

SWEATPANT FIT

Női nadrág  
Sora

darabért csak

5499

Férfi nadrág  
Bari

darabért csak

5499

2 oldalzseb 

teljesen elasztikus derékpánt  
kötőkkel

 légáteresztő és klíma szabályozó anyag

professzionális cipő Explorer Light o. 614

2 belső hátsó zseb 
cipzárral ellátva

tágas cargo zsebek 
a nadrágszáron

további információk:  
www.gasztro-palazzo.hu
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JOBELINE
Nadrág Matera & Pesaro 
Modern női és férfi nadrág kényelmes és légáteresztő Tencel poliészter anyagból. 
Enyhén hűsítő hatású és különösen kényelmes viselet a sztreccs tartalmának 
köszönhetően. A növénytani eredetű Tencel™ cellulózszálak új standardot határoznak 
meg a fenntarthatóság és a természetes kényelem terén. Teljesen elasztikus 
derékpánttal és kötőkkel. Nadrág 2 oldalzsebbel, 2 cargo zsebbel a nadrágszáron egy 
beépített mobiltelefon zsebbel, 2 hátsó zsebbel cipzárral ellátva. Lezser szabás szűkülő 
nadrágszárral.  
Megszemélyesítés hímzéssel lehetséges.
Lyocell 69% (Tencel™)/ 31% PEo. 205 g/m². 60° mosás
belső lábhossz - női: 73 cm S méretnél
belső lábhossz - férfi: 75 cm M méretnél
szín: szürke, zöld, sötétkék, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Férfi nadrág
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Női nadrág
XS, S, M, L, XL, 2XL

Pesaro
165587
db/csom. 1
54,99 €

Matera
165583
db/csom. 1
54,99 €fehér sötétkék

SLIM TAPERED

Női nadrág  
Matera

darabért csak

5499

Férfi nadrág  
Pesaro

darabért csak

5499

professzionális cipő Explorer Light o. 614

 2 belső hátsó zseb 
cipzárral ellátva

tágas cargo zsebek 
a nadrágszáron

 légáteresztő és klíma szabályozó anyag

2 oldalzseb

teljesen elasztikus derékpánt kötőkkel

szürke fehérzöld szürkesötétkék zöld
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Újdonság

JOBELINE
Női tunika Cassandra 
Könnyen kezelhető női rövid ujjú tunika, teljes hosszúságú, 
rejtett patenttal és két oldalzsebbel. A szélességet egy öv 
segítségével külön lehet beállítani.
65 % poliészter, 35 % pamut. 160g/m2. 60° mosás 
háthossz: 85 cm 36 méretnél
szín: bordó, sötétkék, fekete, szürkésbarna, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú

126638
db/csom. 1
38,49 €

fehér

bordó szürkésbarna fekete sötétkék

Női tunika  
Cassandra

darabért csak

3849

extra hosszú, kényelmes 
hosszúság (fenék alá)

 praktikus oldalzsebek és  
levehető derékpánttal  
a kötéshez

extra könnyű és  
könnyen kezelhető anyag

professzionális cipő Breeze o. 623

női nadrág Lexi o. 638

Újdonság
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JOBELINE
Női tunika Maila 
Rövid ujjú tunika, rejtett patenttal és két zsebbel elöl.
65 % poliészter, 35 % pamut. 160g/m2  
60° mosás 
háthossz: 70 cm 36 méretnél
szín: bordó, sötétkék, fekete, szürkésbarna, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú

126641
db/csom. 1
32,99 €

fehér

fekete

bordó szürkésbarna sötétkék

Női tunika  
Maila

darabért csak

3299

rejtett patenttal záródik

praktikus és nagy  
oldalzsebek

extra könnyű és könnyen  
kezelhető anyag

pántos papucs Easy o. 624

női nadrág Lexi o. 638 női nadrág Anuk o. 639
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kék/fehér fehér/szeder fehér/szürkésbarna

KÖNNYEN  
TISZTÍTHATÓ

Tunika  
Veda

darabért csak

32,

99

szükségtelen a vasalás

 klasszikus gombzárral

 bőséges tárhely a nagy oldalzsebeknek 
és a mellkasi zsebnek köszönhetőenpántos papucs Easy o. 624

gyorsan száradó és  
könnyen kezelhető anyag

nagy felvart zseb beépített 
mobiltelefon zsebbel

JOBELINE
Tunika Veda
Könnyen kezelhető anyagú blúz, 2 nagy zsebbel, mellkasi zsebbel és 
integrált telefonzsebbel a jobb oldalon. Gombokkal a teljes hosszán.
60 % poliészter, 40 % pamut  
60° mosás 
háthossz: 73 cm 36 méretnél
szín: kék/fehér, fehér/szeder, fehér/szürkésbarna
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Női tunika  
uni
szín: fehér/szeder, fehér/szürkésbarna
rövid ujjú

Női tunika  
csíkos
szín: kék/fehér
rövid ujjú

120132
db/csom. 1
32,99 €

117547
db/csom. 1
32,99 €
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JOBELINE
Tunika Erika
V-nyakú tunika, színes kiegészítéssel, 2 zsebbel.
fehér: 100 % pamut, 95° mosás 
színes: 65 % poliészter, 35 % pamut  
60° mosás 
háthossz: 73 cm 36 méretnél
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

JOBELINE
Tunika Heike
Attraktív tunika, 2 zsebbel, és oldalsó 
bekapcsolással gombokra.
fehér: 100 % pamut, 95° mosás 
színes: 65 % poliészter, 35 % pamut  
60° mosás 
háthossz: 78 cm 36 méretnél
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Női tunika  
fehér
szín: fehér
ujjatlan

Női tunika  
fehér
szín: fehér
ujjatlan

Női tunika  
színes
szín: kék, zöld, sötétkék/fehér
ujjatlan

Női tunika  
színes
szín: kék, zöld, sötétkék/fehér
ujjatlan

119265
db/csom. 1
29,69 €

119266
db/csom. 1
29,69 €

100685
db/csom. 1
29,69 €

100684
db/csom. 1
29,69 €

fehér fehérsötétkék/fehér sötétkék/fehérzöld zöldkék kék

Tunika  
Erika

darabért csak

29,

69

Tunika  
Heike

darabért csak

29,

69

 tartós és 
robusztus anyag

különösen könnyen 
tisztítható 

 derékban zárható 
oldalsó gombokkal

 tartós és  
robusztus anyag

 2 nagy zseb 

 klasszikus gombzárral

színes fehér színes fehér
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JOBELINE
Galléros póló Cato 
Szűkített szabású női és férfi galléros póló kellemes minőségben. Az integrált Sanitized® higiéniai funkció 
megbízhatóan védi az anyagot a baktériumokkal szemben, és ezzel garantálja a tartós frissességet. Oldalsó 
bevágások és 4 gombos bekapcsolás. A női póló rövid és 3/4-es ujjú változatban kapható.
95% pamut, 5% elasztán, 40° mosás 
háthossz - női: 60 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 71 cm M méretnél

Női galléros póló
szín: almazöld, bordó, szeder, 
grafit, sötétkék, piros, fekete, 
szürkésbarna, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

Női galléros póló  
3/4 ujjú
szín: sötétkék, piros, 
fekete, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 ujjú

Férfi galléros póló
szín: almazöld, bordó, szeder, 
grafit, sötétkék, piros, fekete, 
szürkésbarna, fehér
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú

101294
db/csom. 1
29,69 €

124292
db/csom. 1
32,99 €

101860
db/csom. 1
29,69 €

JOBELINE
Női galléros póló Cato Comfort
Enyhén szűkített női galléros póló kevert pamut-
elasztán anyagból, mely göbösödés mentes. Az integrált 
Sanitized® higiéniai funkció megbízhatóan védi az anyagot 
a baktériumokkal szemben, és ezzel garantálja a tartós 
frissességet. Oldalsó bevágások és 4 gombos bekapcsolás, 
2 nagy zseb.
95 % pamut, 5 % elasztán, 40° mosás 
háthossz: 74 cm S méretnél
szín: szeder, sötétkék, fekete, fehér
XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú

sötétkék

fehér fehér

fehér fehér

szeder szeder

piros szederszürkés-
barna

szürkés-
barna

grafit grafit

bordó bordó

almazöld almazöldfekete fekete

piros piros

fekete fekete

sötétkéksötétkék sötétkék

Galléros póló  
Cato

darabonként

2969

Női galléros póló  
Cato Comfort
darabért csak

3299

Még nagyobb választék
www.gasztro-palazzo.hu

a Sanitized ®  
higiéniai funkció 
megbízhatóan 
semlegesíti a szagokat

 2 nagy zsebbel

  
extra hosszú, kényelmes 
hossz (fenékig)

124891
db/csom. 1
32,99 €
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sötétkéksötétkék

Galléros póló  
Fly

darabért csak

2419

JOBELINE
Galléros póló Fly 
Minőséges női és férfi galléros póló. Női póló négygombos, férfi póló háromgombos. Robusztus és könnyen kezelhető kevert 
anyagból készült. Kényelmes viselet az egyenes szabásnak köszönhetően. 
65% poliészter, 35% pamut  
60° mosás 
háthossz - női: 64 cm S méretnél 
háthossz - férfi: 74 cm M méretnél
szín: almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, grafit, mangó, sötétkék, füstkék, piros, fekete, szürkésbarna, türkizkék, fehér

Női  
galléros póló
XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL
rövid ujjú

101301
db/csom. 1
24,19 €

Férfi  
galléros póló
XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL
rövid ujjú

100672
db/csom. 1
24,19 €

Megszemélyesítés
további információk:

www.gasztro-palazzo.hu

különösen könnyen 
tisztítható, tartós

egyenes szabás

fehér fehér

szürkés-
barna

szürkés-
barna

mangó mangó

türkizkék türkizkék

piros piros

füstkék füstkék

bordó bordó

kakaó 
barna

kakaó 
barna

szeder szeder

grafit grafit

almazöld almazöld

fekete fekete
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JOBELINE
Női nadrág Lexi
Női capri nadrág fekete és fehér színben, 5 zsebbel, rugalmas 
derékpánttal, amelynek szélessége szalaggal szabályozható.
96% pamut, 4% elasztán  
40° mosás 
belső lábhossz: 53 cm 36 méretnél
szín: fekete, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126819
db/csom. 1
35,19 €

fehér fekete

Női nadrág  
Lexi

darabért csak

35,

19

2 hátsó zsebbelcapri nadrág oldalsó hasítékkal

professzionális cipő Breeze o. 623
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JOBELINE
Női nadrág Anuk
Könnyen kezelhető női nadrág fehér és fekete színben. 5 zseb, 
rugalmas derékpánttal, amelynek szélessége szalaggal 
szabályozható.
96% pamut, 4% elasztán, 40° mosás 
belső lábhossz: 79 cm 36 méretnél
szín: fekete, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126821
db/csom. 1
38,49 € fehér fekete

Női nadrág  
Anuk

darabért csak

38,

49

kényelmes kötött 
derékpánttal és kötővel

professzionális cipő Liberty Knit o. 622

ugyanaz a viselési kényelem –

  KÉT HOSSZ
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JOBELINE
Farmer Dover 
Modern női és férfi farmer. Női farmer: szűk szabás, 2 elülső, 2 hátsó zseb, 6 övpánt, cipzár elöl 
középen. Férfi farmer: egyenes szabás, 5 övpánt, 2 elülső zseb, 2 hátsó zseb és cipzár elöl 
középen.
97 % pamut, 3 % elasztán. 60° mosás 
belső lábhossz - női: 81 cm 36 méretnél 
belső lábhossz - férfi: 82 cm 50 méretnél
szín: fekete

Női farmer
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50

Férfi farmer
44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60

JOBELINE
Női nadrág Mandy 
Női nadrág elasztikus derékpánttal és zsebbel a nadrágszáron.
100 % pamut  
60° mosás 
belső lábhossz: 80 cm 36 méretnél
szín: fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100331
db/csom. 1
29,69 €

fekete feketefehér

Farmer  
Dover

darabért csak

54,

99

Női nadrág  
Mandy

darabért csak

29,

69

nagy oldalsó zseb

elasztánnal 
az optimális 
mozgásszabadságért

további színek o. 576

pántos papucs Easy o. 624 professzionális cipő Liberty Knit o. 622

117522
db/csom. 1
54,99 €

101716
db/csom. 1
54,99 €
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JOBELINE 
Női nadrág Rina 
Női nadrág 5 zsebbel, gumival a derékpánt oldalán és egyenes szabással.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás 
belső lábhossz: 80 cm 36 méretnél
szín: fekete, fehér
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

100904
db/csom. 1
32,99 €

fehér fekete

Női nadrág  
Rina

darabért csak

32,

99

oldalsó gumis betétekkel a 
nagyobb kényelem érdekében

2 oldalzseb és hátsó zseb

egyenes szabású nadrágszár

professzionális cipő Breeze o. 623

MOZGÁS SZABADSÁG
& funkcionalitás
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Az ajánlatunk elsősorban olyan vállalkozók számára készült, akik a vendéglátásban tevékenykednek.

 1.  A katalógusban lévő árak EUR-ban vannak feltüntetve, ÁFA nélkül.

 2.  Fizetési módszer - a következő lehetőségek közül választhat - utánvétel, készpénzben az áru 
átvételekor, vagy átutalással (a szállítást megelőzően).

 3.  Az áru szállítása: a rendeléseket mindig hétfőn 15:00 órakor zárjuk le, ezt követően az árut 5 
munkanapon belül kézbesítjük. Ennek feltétele, hogy az áru raktáron legyen. Kivételt képeznek 
az ünnepnapok, hétvégék és a rendelésre elkészített áru.

 4.  1000 EUR-t (ÁFA nélkül) nem meghaladó rendelésnél felszámoljuk a csomagolási, szállítási, 
biztosítási és postaköltséget is. Ezen költség az áru súlya szerint van számlázva. A szállítási 
feltételekről bővebb tájékoztatást kap a weboldalunkon: www.gasztro-palazzo.hu. 1000 EUR-t 
(ÁFA nélkül) meghaladó rendelésnél nem számítunk fel semmilyen extra költséget. Bútorok ren-
delésénél, a szállítási költséget a raklapok teljes mennyisége viszonyában számoljuk. 

 5.  Az üzleti és szállítási feltételeinkkel automatikusan egyetért a rendelés elvégzésével.

 6.  Kockázat nélkül vásárol, mivel minden rendelésnél joga van 14 napon belül az árut visszaküldeni. 
Ez a feltétel nem vonatkozik a hímzett, méretre gyártott, illetve használt árura. Az áru sértetlen 
állapotát a szállító jelenlétében ellenőrizze. Az esetleges hiányosságokat a kézbesítési bizonylatba 
rögzítse a kézbesítő személy aláírásával együtt.

 7.  A megrendelt áru a GASZTRO PALAZZO Kft. tulajdona marad a vételi ár teljes megtérítésének 
idejéig.

 8.  Jelen kínálat kiadásával minden előző kínálatban szereplő adatok és árak érvénytelenítődnek.

 9.  Teljesítés helye Győr. Az esetleges bírósági eljárások a Győri Járási bírósághoz tartoznak. 

10.  Pontatlanságra és nyomtatási hibákra fenntartjuk a jogot. 

ÁLTALÁNOS  
ÜZLETI FELTÉTELEK
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Újdonság

VEGA
Bútor sorozat Yankee 
A Yankee sorozat maximális kényelmet nyújt, ami arról szól, hogy alkalmas a mindennapi vendéglátóipari használatra vagy otthon.  
A dizájnja egyszerűen rabul ejtő, mely a dekoratív steppelt varratokkal kombinálva szemet gyönyörködtető. Az ülőrész belső oldala  
műbőr, kívül szövet. A háttámla belső steppelése fokozza a szék varázsát. A székváz porszórt acélból készült. Csak beltéri használatra 
alkalmas. A műanyag padlóvédők a szék tartozékai. A szék szétszerelve kerül szállításra, beleértve a rögzítő anyagot is.
Váz: porszórt acél.  
Ülőrész: műbőr és szövet (100 % poliészter).

szék
61x60x80 cm (SZxMÉxMA), 47 cm ülésmagasság, 9.5 kg súly

ülőrész konyak, váz fekete ülőrész fekete/világosszürke, váz fekete
30107541 30107543
db/csom. 1 db/csom. 1
185,90 € 185,90 €

fotel
75x68x75.5 cm (SZxMÉxMA), 41 cm ülésmagasság, 13 kg súly

ülőrész konyak, váz fekete ülőrész fekete/világosszürke, váz fekete
30107540 30107542
db/csom. 1 db/csom. 1
306,90 € 306,90 €

Szék 
Yankee

darabonként

18590

STÍLUSOSAN
    és kényelmesen elhelyezkedni
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GASZTRO PALAZZO Kft.
Móricz Zsigmond rakpart 6-8.
9022 Győr 
Magyarország

www.gasztro-palazzo.hu 
Mobil +36 70 886 5856 
info@gasztro-palazzo.hu

Termékeink elsősorban a gasztronómiában kereskedő ügyfelekre érvényes. Az összes ár EUR-ban van feltüntetve (ÁFÁ nélkül). Az árak 2022. június 30-ig érvényesek. Általános szerződési 
feltételek a www.gasztro-palazzo.hu oldalon találhatók. Nyomtatás során felmerülő hibák minden jogát fenntartjuk. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9:00–17:00, péntek 9:00–16:00.

Újdonság

Kötény  
Canvas

darabért csak

6049

Melles kötény  
Canvas

darabért csak

7699

Vegye fel velünk  
a kapcsolatot másképp is!

Megosztjuk Önnel  
a szenvedélyt.  

1987 óta.
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