TISKOVÁ ZPRÁVA
Vyberte si své pomocníky!
Praha, 14. února 2012 – Nejen každý řemeslník dobře ví, jakou cenu má dobré
nářadí. Kvalitní pomůcky jsou nepostradatelným pomocníkem také každého
kuchaře, a proto společnost Zepter přináší dvě sady kuchyňského náčiní
mimořádné kvality, vyrobené z ušlechtilé oceli, které zaručí při vaření naprosto
snadné používání a ty nejlepší výsledky. Sady kuchyňského náčiní Zepter promění
vaření a přípravu jídel v potěšení, jehož výsledky ocení všichni členové rodiny.
Sady kuchyňského náčiní Zepter jsou vyrobené z ušlechtilé oceli,
nedeformují se, a proto se stanou na dlouhá léta nejlepším
a nepostradatelným pomocníkem ve vaší kuchyni. Všechny části kuchyňské
sady byly navrženy se smyslem pro detail a funkčnost, který je typický pro
výrobky značky Zepter, a vyznačují se bezkonkurenční kvalitou zpracování.
Jejich přednosti ocení nejen začátečníci, ale také nadšení kuchaři i zkušení
profesionálové.
Rádi byste si pořídili nové kuchyňské pomocníky, ale nevyhovují vám
standardní sady s pomůckami, které nepotřebujete? Společnost Zepter nyní
přichází s jedinečnou možností sestavit si vlastní sadu. Můžete si vybrat
z nabídky všech typů kuchyňských sad jakoukoli jednotlivou položku
a vytvořit si tak svou vlastní sadu kuchyňského náčiní zcela podle svých
potřeb. Kuchyňské sady jsou skvělým doplňkem každé kuchyně a jsou také
dokonalým dárkem – jsou totiž nejen funkční a praktické, ale také krásné.

VÝBĚR Z NABÍDKY JEDNOTLIVÝCH POMŮCEK JE UZPŮSOBEN TAK, ABY KAŽDÝ
NAŠEL PŘESNĚ TO, CO POTŘEBUJE
SADA KUCHYŇSKÉHO NÁČINÍ (TZO-010)

1 Otvírák na lahve (TZ-005); délka: 17,4 cm
2 Cedník (TZ-004); Ø 16 cm, délka: 35,5 cm
3 Škrabka na brambory (TZ-006); délka: 19,3 cm
4 Drátěná šlehací metla (TZ-003); délka: 27,5 cm
5 Polévková naběračka (TZ-001); délka: 35 cm
6 Drátěná lžíce na vaření (TZ-007); délka: 29,5 cm
7 Obracečka s otvory (TZ-002); délka: 28,8 cm

SADA KUCHYŇSKÉHO NÁČINÍ (TZO-040)

1 Lžíce na podlévání (TZ-303); délka: 38,2 cm
2 Naběračka na omáčku (TZ-302); Ø 7,5 cm, 29 cm
3 Naběračka na špagety (TZ-306); délka: 30,5 cm
4 Obracečka na palačinky (TZ-304); délka: 37,4 cm
5 Sběračka/odpěňovačka (TZ-301); Ø 12 cm,
délka: 39 cm
6 Vidlička na pečení (TZ-305); délka: 37,5 cm

Masivní, odolné a ergonomicky tvarované kuchyňské náčiní Zepter je vyrobeno z ušlechtilé oceli.
Poznejte radost z vaření s kvalitním kuchyňským náčiním!
DOKONALÝ POMOCNÍK KAŽDÉHO KUCHAŘE VŽDY PO RUCE!

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem exkluzivního
spotřebního zboží špičkové kvality pro zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně formou osobního
prodeje, který zajišťuje více než 130 tisíc obchodních reprezentantů, a také v síti maloobchodních prodejen
umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter prostřednictvím svých poboček prodává
výrobky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou
kvalitu a úroveň provedení. Jsou vyráběny zejména v sedmi výrobních zařízeních v Německu, Itálii a
Švýcarsku. Více než 80 milionů spokojených zákazníků dokazuje, že jméno Zepter znamená vždy
KVALITU, STYL a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí životní podnikatelskou příležitost
všem bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním reprezentantům poskytuje zázemí respektované
úspěšné mezinárodní firmy, podmínky, systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování.
Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi franšízy s podporou a propracovaným
know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti naleznete na www.zepter.cz.
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