
СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ

ТЕНДЖЕРА
ПОД НАЛЯГАНЕ

Новите съдове за готвене Pyramis съчетават страхотен характер с безупречен стил и естетика!
Тенджерата под налягане Robusto Plus се отличава с иновативен капак, който може да се постави и 

заключи навсякъде върху отвора на тенджерата и се заключва/отключва само с едно движение.
Гамата готварски съдове Red Diamond с незалепващо покритие притежават изключителни 

функционални качества, които произхождат от най-трайната суровина в природата - диамантите. 
Уникалното швейцарско покритие Bio Diamond се състои от истински частици диамантени кристали.

Открийте новите съдове Pyramis и ги оставете да ви впечатлят!

ÍÎÂÎ!



Иновативен капак, лесно се поставя и 
заключва навсякъде върху тенджерата

Дръжка за отваряне на капака

Допълнително подсилени заключващи 
скоби за максимална безопасност

Регулиращ клапан на налягането с три нива

Вътрешен индикатор за максималното ниво 
на запълване на тенджерата

Ергономични топлоустойчиви дръжки Soft 
touch

Неръждаема стомана 18/10 CrNi с отлично 
качество и блясък

Тройна топлоакумулираща основа, която 
поглъща и предава топлината равномерно

Подходяща за електрически, керамични, 
газови и индукционни котлони 

код� ценалитри
27 014010201 6 175,00 лв.
27 014010301 8 185,00 лв.
27 014010401 10 195,00 лв.

Тенджера под налягане Robusto Plus

СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ

ТЕНДЖЕРА
ПОД НАЛЯГАНЕ

Тенджера Red Diamond
код� цена

24 014010701 75,00 лв.

Висок тиган с капак Red Diamond
код� цена

18 014010501 49,00 лв.

Тиган за сотиране Red Diamond
код� цена

30 014012501 85,00 лв.

Тиган за гриловане Red Diamond
код� цена

28χ28 014012301 55,00 лв.

Тиган Red Diamond
код� цена

20 014010901 36,00 лв.
26 014012101 49,00 лв.
30 014012201 59,00 лв.
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ПИРАМИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. ‘Бесарабия’ №108 А
София 1517, район ‘Подуяне’

България

Тел.:    +359 2 97 90 831
             +359 2 97 90 852
             +359 897 987 047 
Факс : +359 2 97 90 649

e-mail: info@pyramis.bg
www.pyramis.bg

www.facebook.com/PyramisBulgaria

Дъщерно дружество на Пирамис Металургия АД
www.pyramisgroup.com

последвайте ни на: 
www.facebook.com/PyramisBulgaria


