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Net als in Italiaanse koffiebars maalt deze portafiltermachi-
ne de bonen vers voor elk brouwsel. De bekroonde* Grind & In-
fuse Perfetta van Solis is sowieso een uitstekend voorbeeld van 
technologie en apparatuur in gastronomische kwaliteit en 
Italiaans geïnspireerde stijl.
Aangenaam stil ZERO STATIC™-maalwerk met 
25 (!) maalstanden (in plaats van vaak maar 10 - 12).

In tegenstelling tot conventionele varianten laadt het 
kegelmaalwerk met riemaandrijving de bonen niet statisch op. 
Dit betekent dat het poeder niet uit het maalwerk ‘vliegt’ en er 
geen klonten ontstaan.
Warmt op in slechts 45 seconden (in plaats van vaak 
90 seconden of meer). Met constante, instelbare zettempera-
tuur.

Een PID-regelaar (in plaats van een eenvoudige thermostaat) 
regelt de zettemperatuur nauwkeurig elektronisch. Instelbaar in 
stappen van 1 °C van 86 - 96 °C, afhankelijk van voorkeur en 
koffiesoort.
Lagedruk-voorzetfunctie: de voorwaarde voor een gelijkma-
tige extractie en een vol aroma.

Vóór het zetten wordt het koffiepoeder onder lage druk 
(2 - 4 bar) bevochtigd (‘blooming’). Hierdoor zwelt het op en 
lossen de aromatische stoffen bijzonder goed op. Bovendien 
verbindt het losse poeder zich tot een compacte massa, wat (in 
combinatie met een pompdruk van 16 bar) leidt tot de ideale 
extractiedruk van 9 bar.
Bereidt zijdezacht micro-melkschuim in baristakwaliteit.

Natuurlijk kunt u ook heet water uit de professionele 
360°-stoomlans halen.
Blikvanger in uw keuken, kantoor  ... Bekroond met de 
Red Dot Design Award 2022*.

Elegante roestvrijstalen behuizing met opbergvak. Uitneem-
baar waterreservoir van 2,6 l, bonenreservoir voor 250 g. 
Afmeting (h x b x d): 40 x 30 x 38 cm. Gewicht: 9,6 kg. Snoer 
van 120 cm voor 220 - 240 V / 1.640 W. Geleverd met: zeefjes 
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Gratis retourneren.

3 jaar langetermijngarantie.  
Zonder extra kosten.

Zie pagina 50 voor meer informatie.

De snelste manier om te bestellen

Keukenklassiekers - 
nu nog beter.

Geachte klant, 
Normaal moet men ver reizen om iets te vinden dat niet alle-
daags is. En vaak zijn echt bijzondere kwaliteitsproducten in 
Nederland nog niet verkrijgbaar – of nog niet bekend. Pro-Idee 

Cuisine laat u kennismaken met haar 
meest interessante ontdekkingen van 
vele reizen. Bekijk op de volgende 
pagina’s de nieuwste producten uit de 
hele wereld.

Elk van de artikelen in deze 
catalogus is geselec teerd volgens 
onze strikte criteria en elke producent 
garandeert volledige betrouwbaar-

heid van zijn product. Daarnaast biedt  Pro-Idee een eigen 
garantie van 3 jaar op elk product.

Mocht u nog vragen hebben, bel dan gerust met de afdeling 
klantenservice van Pro-Idee. Deze zal u graag van dienst zijn.

Test elk nieuw product zonder risico. Alleen uw 
 tevredenheid telt.

Dieter Junghans Professionele technologie, top         apparatuur, bekroond ontwerp*.  
Van Solis,         Zwitserland.

         De portafilter-espressomachine met geïnte               gre-
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Professionele technologie, top         apparatuur, bekroond ontwerp*.  
Van Solis,         Zwitserland.

         De portafilter-espressomachine met geïnte               gre- erd kegelmaalwerk van gastronomische kwaliteit.

Met bonenreservoir voor 250 g en 
geïntegreerd kegelmaalwerk van 
gastronomische kwaliteit.

Gemakkelijk optillen  
in plaats van  

moeizaam vissen.
Inmaakpot met ingenieuze verwijderhulp.

Veel praktischer en hygiënischer dan conventionele inmaak- en 
fermenteerpotten: met de lifter met lange steel kunt u de ingemaak-
te groenten en fruit eenvoudig omhoog schuiven naar de rand van 
de pot, waar ze gemakkelijk en schoon met elk keukengerei door 
de brede opening kunnen worden gehaald.
Geen gemors, geen gedruppel.

De pekel loopt weg door de afvoergaten en blijft in de pot. De 
resterende komkommers, bieten, bloemkoolroosjes, kersen, 
pruimen, perziken, etc. 
blijven daardoor nog goed 
afgedekt en zullen lang 
houdbaar zijn.
Luchtdichte afsluiting.

De tweedelige 
dekselconstructie van 
deksel en schroefring 
voorkomt dat zuurstof en 
schadelijke ziektekiemen 
in de pot komen. 
Afmeting: 9,5 cm Ø, 
20 cm hoog. Gewicht: ca. 
850 g. Inhoud: 1 l.
•      Inmaakpot met 

verwijderhulp      
nr. 235-335-81     
€ 24,95

voor 1 en 2 kopjes, tamper, melkkannetje van 350 ml, Brita-waterfil-
ter, schoonmaakspullen.
•      Solis Grind & Infuse Perfetta     nr. 235-257-81     € 699,–

*Red Dot Design Award 2022 in de categorie Kitchen Appliances and Kitchen 
Accessoires

Een elegante, bekroonde* blikvanger 
in uw keuken, op kantoor, ...

De tweedelige dekselconstructie van deksel 
en schroefring voorkomt dat zuurstof en 
schadelijke ziektekiemen in de pot komen.

Breid het apparaat uit  
met bijpassende accessoires:
Afklopbak in Perfetta-stijl met 

schokabsorberende stang. Demonteer-
baar voor reiniging, 14 x 22 x 8 cm. 
Siliconen tampermat, beschermt 
filterhouder en werkblad bij het 
aandrukken, 20 x 15 x 4 cm.
•      Afklopbak       

nr. 235-258-81     € 49,95
•      Tampermat      

nr. 235-260-81     € 24,95

Technologie en functies in één oogopslag:
•  Type: portafilter (54 mm Ø), halfautomatisch
•  Geïntegreerd ZERO STATIC™-kegelmaalwerk met stille riemaandrijving en 

gelijkstroommotor
•  25 maalinstellingen, geheugenfunctie
•  Bonenreservoir voor 250 g
•  Multifunctioneel 3-cijferig display, bijv. voor weergave van maal- en zettijd
•  Instelbare koffiehoeveelheid per kopje
•  Instelbare zettemperatuur 86 - 96 °C
• Lagedruk-voorzetfunctie
•  Adaptieve PID-regelaar (Proportioneel, Integrerend, Differentiërend) voor 

constante zettemperatuur
•  360°-stoomlans met heet water en stoomfunctie
•  Uitneembaar waterreservoir van 2,6 l met BRITA Intenza-waterfilter
•  Max. pompdruk 16 bar, ingebouwde drukindicator (manometer)
•  3 automatische energiebesparende standen en uitschakelinstellingen
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Uw afwasspulletjes netjes,  
droog en binnen handbereik.

De ideale wasbak-organizer: 3-delig  
(in plaats van slechts 2-delig zoals meestal).  

Compleet  demontabel voor hygiënische reiniging.
Een vaatdoek over de kraan verpest de mooiste keuken. Maar 

discreet weggewerkt begint een vaat doekje of spons al gauw muf te 
ruiken. Deze design- oplossing houdt afwasbenodigdheden netjes en 
hygiënisch binnen handbereik. Aan de reling kan uw vaatdoekje 
perfect te drogen hangen. In de aparte vakken bergt u spons en 
borstel goed geventileerd en netjes op. Restwater druipt door de 
gaatjes bodem heen en kan hygiënisch uit het uitlekschaaltje 
verwijderd worden. In het grote middenvak houdt u uw afwasmiddel 
praktisch bij de hand.
Anders dan gebruikelijke organizers compleet demontabel voor 
het hygiënisch schoonmaken.

Viezigheid en bacteriën kunnen zich niet in de hoekjes ophopen. 
Naar wens met 2 zuignappen (meegeleverd) aan de binnenkant van 
de wasbak te bevestigen. Van kunststof in lakglans- look, met 
antislip-pootjes. Geschikt voor de vaatwasser. Afm. ca. 23 x 14 x 
12 cm (b x h x d), gewicht 370 g.
•      Wasbak-organizer     nr. 222-405-81     € 29,95

De betere kookplaatschraper:  
krachtig, krasvrij en veelzijdig inzetbaar voor pannen, ovenschalen etc.

Zonder 
vervelend 
wisselen van 
messen is de 
schraper 
altijd klaar 
voor gebruik.

       Nu nog veelzijdiger: mini-oven met         draaispit. Voor een aantrekkelijke prijs.
Perfect om in te braden, grillen, bakken,              roosteren, ontdooien en op te warmen.  

In enkele minuten op tempera              tuur. Bespaart tijd en energie.
De temperatuur is nauwkeurig in stappen van 5 °C in te stellen 

(30 - 230 °C). Gaartijdtimer (tot 150 min.) met automatische 
uitschakeling. Boven- en onderwarmte kan afzonderlijk van elkaar 
en gecombineerd worden gebruikt. Met heteluchtfunctie en 
9 automatische programma’s. Het apparaat heeft zelfs een draai spies 
voor het maken van heerlijke gegrilde kip of gyros. Deze compacte 
oven kan veel meer dan veel andere grotere ovens. Daarbij wordt dit 
veelzijdige model in slechts enkele minuten heet.
Perfecte resultaten dankzij de 9 vooraf ingestelde programma’s.

Druk op de sensortoets om het gewenste programma (ont dooien, 
verwarmen, draaispies, grillen, pizza, toast, koekjes, taart) te starten. 
De rest gebeurt geheel elektronisch. Natuurlijk is alles ook naar 
eigen voorkeur in te stellen.
Grote gaarruimte met een inhoud van 26 l, 3 hoogten waarop 
een rooster of plaat in de oven kan worden geschoven en 
verlichting. Met onderhoudsarme antiaanbaklaag.

Met de meegeleverde pizzasteen kunt u zelfs grote pizza’s met 

Met zijn scherpe, rechte rand glijdt de krachtige schraper 
moeiteloos onder aangebrand voedsel op de kookplaat en de bodem 
van de pan. Met de smalle, afgeronde kant verwijdert hij aange-
koekte etensresten snel en grondig uit pannen en ovenschalen.
Oppervlakvriendelijk nylon in plaats van krassende mesjes.

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over versleten (of 
zelfs afgebroken) schrapermessen die het fornuis of kookgerei 
beschadigen. En: zonder vervelend wisselen van messen is de 
schraper altijd klaar voor gebruik.
De ergonomische handgreep brengt kracht optimaal over.

Antislip-vingeruitsparingen met groeven. Afmeting: ca. 
27 x 7 cm. Gewicht: ca. 140 g. Vaatwasmachinebestendig. 
Exclusief bij Pro-Idee.
•      Krasvaste kookplaatschraper 2-in-1      

nr. 233-905-81     € 19,95
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Siliconen ovenmat,  
set van 2     € 19,95

Hittebestendige siliconen houden uw oven schoon.
Geen lastig schoonmaken meer. Geen ingebrande spatten.

De ovenmatten zijn probleemloos op elke 
gewenste maat te snijden. Voor een oven 
van 90 cm neemt u gewoon beide matten 
en laat deze iets over elkaar vallen.

Duurzame katoenen  afdekhoes in 
plaats van plastic- of aluminiumfolie.
Natuurlijk. Spaart natuurlijke  hulpbronnen. Herbruikbaar.
Weg met plastic- en aluminiumfolie: deze herbruikbare katoenen 

afdekhoesjes zijn zeer geschikt voor het bewaren van levensmid-
delen in de koelkast, tijdens transport, voor vers houden op tafel, ter 
bescherming tegen insecten op het terras of bij een picknick. Ook 
vers deeg kan onder het ademende doek goed rusten of rijzen.
4 maten. Met elastiek van natuurrubber: geschikt voor vrijwel 
alle maten borden en schalen.

Met decoratief bladmotief, aan beide kanten te gebruiken. 
Gemakkelijk en hygiënisch in de wasmachine te wassen. Aan het 
einde van de levenscyclus biologisch afbreekbaar. Materiaal: 100% 
katoen. Set van 3: 20, 25 en 30 cm Ø. XL-hoes: 27-32 cm Ø. Kleur: 
groen/wit (voorzijde), bruin/wit (achterzijde).
Katoenen vershoudhoesjes
•      Set van 3  

nr. 231-821-81     € 14,95
•      XL-formaat  

nr. 231-820-81     €   6,95

       Nu nog veelzijdiger: mini-oven met         draaispit. Voor een aantrekkelijke prijs.
Perfect om in te braden, grillen, bakken,              roosteren, ontdooien en op te warmen.  

In enkele minuten op tempera              tuur. Bespaart tijd en energie.

Met het draaispit (meege-
leverd) kunt u heerlijk 
gegrilde kip maken.

een diameter van 30 cm bakken. Er past zelfs een grote ovenschotel 
en een tulband in. Gemakkelijk schoon te maken.
Geen gevaarlijke hete oppervlakken.

Glas (dubbel glas) en metalen 
behuizing worden niet warmer dan 75 °C.
Wordt geleverd met vele accessoires.

Grillrooster en bakblik met afneem-
bare greep, uitneembare kruimellade, 
draaispies, pizzasteen (30 cm Ø). 
Afmeting oven 48 x 30 x 40 cm (b x h x 
d), gewicht 8,7 kg. 98 cm-aansluitsnoer 
voor 220-240 V/1.350-1.650 W. 
Kinderbeveiliging. TÜV-Süd/GS-geteste 
veiligheid.*

•      Mini-oven met draaispit     nr. 233-904-81     € 199,95
* Z1A 056942 0087

Druppelend vet en vleessappen, vruchten spatten, deeg, … Deze 
handige ovenmat be schermt tegen het inbranden en houdt uw bakblik 
permanent schoon. U hoeft niet langer moeizaam te krabben en te 
schrobben. En geen agressieve schoonmaaksprays meer te gebruiken.
Hittebestendig tot 250 ºC.

Geschikt voor de vaatwasser. 
Leg alleen de slipvrije siliconen-
mat op het bakblik en plaats dit 
op elke gewenste hoogte in de 
oven (maar niet direct op de basis 
van de oven). Op het extreem 
gladde oppervlak kan gegaran-
deerd niets blijven plakken; niets 
kan inbranden. Ook ideaal als 
bakmat voor uw feestmaaltijden. 
Om hem schoon te maken hoeft 

u hem alleen maar even vochtig af te nemen of in de vaatwasser 
te stoppen. Van met weefsel versterkte, voor levens middelen 
geschikte siliconen. Voor elektrische en voor gasovens. Met zijn 
45 x 31 cm passend in elke standaard- oven.
•      Siliconen ovenmat, set van 2      

nr. 227-874-81      € 19,95
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Deze rvs botervloot  
past precies in het botervak van uw koelkast.

U kunt uw boter nu op een idea le temperatuur in de deur van uw koelkast bewaren – 
en  tegelijkertijd in een bijzonder handige en mooie  botervloot.

De botervloot is hygiënisch en absoluut smaak- en geurneutraal, van onbreekbaar 
18/10 rvs. De botervloot is gemakkelijk te onderhouden en kan in de vaatwasser worden 
schoongemaakt zonder dat er lelijke ver kleuringen op het materiaal komen. Afmetingen: 
16 x 10 x 4 cm (l x b x h). Gewicht: 270 g.
•      Rvs botervloot     nr. 100-040-81      € 24,95

Alles wat u van een professionele staafmixer mag verwachten.  
Voor een zeer goede prijs.

1.000 W vermogen (in plaats van de gangbare 500 - 800 W). Veelzijdige  uitvoering.  
Duurzame techniek en hoogwaardige afwerking. Van Caso Design.

De DC-motor van deze profes sionele staafmixer werkt met een 
indrukwekkend vermogen van 1.000 W. Binnen enkele seconden 
worden vlees, groenten, ... vermalen tot elke gewenste consistentie. 

Ook handig voor het maken van mayonaise of dressings, het 
pureren van fruit, het opschuimen van soepen en sauzen, of het 
kloppen van eiwitten, slagroom en crèmes.

Traploze snelheid tot 
17.000 tpm. (in plaats van 
12.000 - 15.000). Voor 
elke toepassing.

Met de draaiknop kunt 
u de gewenste snelheid 
instellen. Of u drukt op de 
turbo knop om het mesme-
chanisme onmiddellijk naar 
maximaal vermogen te 
versnellen.
In de multifunctionele 
hakmolen kunt u snel en 
zonder te knoeien noten, 
kruiden, uien of Parme-
zaanse kaas fijnhakken.

En dikke ijsblokjes 
fijnhakken tot gemalen ijs.
Mooi smal design van 
geëloxeerd alumi nium (in 
plaats van kunststof).

Ergonomisch model 
met zachte toetsen. 
Motorunit met staafmixer. 
Afmeting ca. 41 x 6,5 cm 
(L x Ø), gewicht ca. 
1.000 g. 125 cm-snoer voor 
220-240 V/1.000 W. SGS/
GS-geteste veiligheid.* 
Incl. multifunc tionele 
hakmolen (750 ml), garde 
en mengbeker (600 ml). 
Gratis bij Pro-Idee: 
36 maanden 
langetermijn garantie.
•      Caso professionele 

staafmixer HB 1000      
nr. 232-235-81     
€ 99,95
*GS/19/HEL/1175

Veelzijdige uitvoering – om mee te pureren, kloppen, hakken, ...

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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De snellere garde.
Beweegt met elke slag een veelvoud  

van de gebruikelijke menghoeveelheid.  
Mede ontwikkeld door Duitse chef-kok Johann Lafer.

Niet te vergelijken met conventionele gardes: bij dit 
professionele hulpmiddel worden de elastische draden op 

regelmatige afstanden 2 mm breed 
afgevlakt. Zo bewegen de 
edelstalen draadbogen bij elke slag 
een veelvoud van de gebruikelijke 

menghoeveelheid en kloppen ze 
meer lucht in het mengsel. Slagroom, 

opgeklopte eiwitten, zabaglione, ... worden 
in een mum van tijd heerlijk luchtig geklopt. 

Mayonaise, omeletdeeg, crèmes, ... zijn moeiteloos 
glad en klontvrij te maken. Vloeistoffen bezinken niet 

zo snel.
De bredere handgreep brengt de slagbeweging 
optimaal over, bespaart energie en ontlast de hand en 
de pols.

Niet te vergelijken met de smalle ronde handvatten 
van veel gewone gardes. 18/8-edelstaal, vaatwasmachi-
nebestendig. 29 x 7 cm (l x Ø). Gewicht: 140 g.
•      Turbogarde Lafer Edition      

nr. 235-146-81     € 29,95Dankzij de afgevlakte edelstalen draad-
bogen beweegt de professionele garde een 
veelvoud van de gebruikelijke menghoeveel-
heid en klopt meer lucht in het mengsel.

Pureepers die minder  
krachtsinspanning vergt  

dankzij een uniek  
draaimechanisme (in plaats van 
het gebruikelijke knijpsysteem).

Geniaal productdesign van Joseph Joseph.
In plaats van met het gebruikelijke knijpsysteem 

werkt deze geniale pureepers met een draaimechanisme. 
Het voordeel: u hoeft niet meer met veel moeite de beide 
grepen in elkaar te knijpen, maar u draait ze nu gewoon 
horizontaal naar elkaar toe. Op deze manier perst u veel 
lichter, omdat u de kracht ook vanuit uw schouders kunt 
laten komen. Daarbij versterkt het draaimechanisme de 
gebruikte kracht op een optimale manier. Zelfs grote 
hoeveelheden kunt u zo moeiteloos en snel pureren. De 
afgeronde grepen liggen perfect in de hand en hebben 
geen scherpe randen die in uw handpalmen drukken. 
Bijkomend voordeel is dat u uw vingers niet kunt 
bezeren tussen de grepen, iets wat bij een gewone 
pureeknijper wel kan gebeuren.
Werkt zonder te knoeien of te morsen.

Door de slimme constructie wordt de inhoud bij het 
persen automatisch loodrecht naar beneden gedrukt. 
Zonder uw armen te veel te belasten komt de puree zo 
netjes in de pan of in de schaal terecht.
Ook heel handig voor groente- en vruchtenpuree en 
spaghetti-ijs.

De gaatjesschijf is vast verwerkt in de cilinder. 
Hierdoor kan er niets terechtkomen tussen de rand van 
de schijf en de cilinder. Van stevige nylon en edelstaal. 
Kan uit elkaar worden gehaald en kan in de vaatwasser. 
Greeplengte 26,5 cm. Gewicht 480 g.
•      Pureepers Helix™      

nr. 229-012-81     € 29,95

Het slimme 
draaimechanisme 
maakt het persen 
gemakkelijker.
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De testwinnaar onder de anti-aanbakpannen.  
En de enige met de kwalificatie zeer ‘goed’.

Productkwaliteit ‘Made in Germany’.
*Het Duitse ETM-Testmagazin (03/2016) testte 10 pannen met 

anti-aanbaklaag van bekende producenten. Als winnaar en enige 
die de kwalificatie ‘zeer goed’ (92,4%) verdiende, kwam de 
Diamond Lite van de producent WOLL (hapjespan, 28 cm Ø, 
5 cm h) uit de bus. Veel lof kreeg hij omdat hij geschikt is voor 
zeer hoge temperaturen, ideaal is voor het aanbraden van 
 producten en een afneembare greep heeft.
Nagenoeg onverwoestbaar: met 5-laagse basis coating met 
deeltjes van titanium en diamant. Bakt ook bij vetarm 
bereiden niet aan.

Voor een maximale slijtbestendigheid is met behulp van een 
plasmastraal titanium-oxide aangebracht bij 20.000 °C. Een 
beschermlaag voorkomt roestvorming; een PTFE-laag staat garant 
voor een perfect anti-aanbakeffect. De topcoating wordt gevormd 
door een laag die is versterkt met titanium en een die is versterkt 
met diamant: zeer krasbestendig, ook geschikt voor keukenacces-
soires van metaal.
Hittebestendig tot 300 °C (in plaats van de gebruikelijke 
240 °C). Ook perfect om snel iets aan te braden.

Zelfs gevoelige producten als vis en eiergerechten bakken niet 
aan.
Van hoogwaardig, met de hand gegoten smeedwerk. Zeer 

duur zaam en aangenaam 
licht.

Via de 8 mm dikke 
thermo bodem dringt de 
warmte onmiddel lijk in het 
gietijzer en wordt deze door 
goed geleidend aluminium 
gelijkmatig verdeeld en 
langdurig opgeslagen. In plaats 
van er gewoon opgeslagen 
(zoals gebruike lijk), is de 

speciale ferro magnetische bodem hier volledig gesol deerd. Zo 
wordt nagenoeg 100% van de ernaartoe geleide energie opgeno-
men en kan er niets tussen pan en bodem verloren gaan.
Geschikt voor alle kookplaatsoorten, incl. inductie. Dankzij de 
afneembare, TÜV Rheinland/GS gecertificeerde greep ook heel 
geschikt voor de oven.*

Klikgreep met vlambeschermer en glazen veiligheidsdeksel 
(apart te bestellen), ovenbestendig tot 250 °C. Kan in de vaatwasser.
Diamond Lite  premium-pannen
•      Koekenpan, 24 cm Ø, 5 cm h, 1150 g  

nr. 220-983-81     €   89,95
•      Hapjespan, 28 cm Ø, 5 cm h, 1650 g  

nr. 220-984-81     €   99,95
•      XXL-pan, 32 cm Ø, 5 cm h, 2100 g  

nr. 220-985-81     € 109,95
•      Rechthoekige pan, 26 x 26 cm, 6 cm h, 1690 g  

nr. 223-868-81     € 104,95
•      Rechthoekige grillpan, 28 x 28 cm, 3,5 cm h, 1980 g 

nr. 223-871-81     € 109,95
•      Wok, 30 cm Ø, 9,5 cm h, 1710 g  

nr. 223-864-81     € 109,95
•      Gegoten braadpan met glazen deksel, 6 l, 11 cm h, 2840 g 

nr. 223-866-81     € 159,95
Glazen veiligheidsdeksel
•      24 cm Ø nr. 221-040-81     € 22,95
•      28 cm Ø nr. 221-041-81     € 26,95
•      30 cm Ø nr. 223-865-81     € 27,95
•      32 cm Ø nr. 221-042-81     € 29,95
•      26 x 26 cm nr. 223-869-81     € 24,95
•      28 x 28 cm nr. 223-873-81     € 29,95

*ID0000034062. Voor verdere informatie over GS geteste zekerheid zie 
www.proidee.nl/cuisine.

De greep kan er afgehaald worden, 
zodat de pan bijvoorbeeld in de 
vaatwasser schoon gemaakt kan worden.

De premium-pannen zijn er in 3 verschillende 
formaten: 24 cm, 28 cm en 32 cm.

De speciale ferromagnetische bodem 
van de pan is volledig gesoldeerd.
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Deze eierhouder met een schattig pinguïnontwerp is origineel en praktisch.
Met handvat, om tot wel zes eieren tegelijkertijd mee te koken en serveren.

Klem eenvoudigweg maximaal zes eieren van elke 
grootte (van S tot L) tussen de flexibele vleugels en plaats 
de praktische houder in kokend water. U hoeft uzelf geen 
zorgen meer te maken over eieren die los rondrollen en 
elkaar beschadigen. Zodra ze klaar zijn, kunt u de eieren 
gemakkelijk uit het water tillen, koelen en op tafel zetten.
De Egguins zorgen voor een goed humeur aan de 
ontbijttafel.

En als u uw eieren in deze houder bewaart, glimlacht u 
elke keer als u de koelkast opent. Gemaakt van voedsel-
veilig plastic. Kan in de vaatwasmachine. Afmetingen: 
14,7 x 12,1 x 12,6 cm. (l x b x h). Gewicht: ca. 70 g. Kleur: 
zwart.
•      Egguins-eierhouder      

nr. 231-996-81     € 19,95

Ook zeer 
geschikt om 
uw eieren 
mee in de 
koelkast te 
bewaren.

Het perfecte ontbijtmes:  
ideaal om mee te snijden en te smeren.

Broodmesje,  
set van 6     € 84,95

Met elegant gematteerde edelstaal-heften (in plaats van kunststof) en perfect snijdend, gekarteld lemmet. Past bij elk bestek.
Met het gekartelde lemmet snijd je broodjes, luchtige crois-

sants, knapperig stokbrood, ... moeiteloos en met weinig kruimels. 
Ook fruit, tomaten en kom kommer in stukjes snijden is zo een 
gemakkelijk en schoon werkje. Snijd worst en kaas in plakjes. 

Smeer boter en margarine uit of snijd dunne plakjes 
van een stuk boter af. En met het rechte vlak van het 
lemmet verdeel je brood beleg gelijkmatig en netjes 
over je boterham.
Naadloos gevormd uit 18/10-edelstaal en lemmet-
staal (1.4021). Duurzame kwaliteit van Gehring uit 
Solingen.

De elegant gematteerde holle heften liggen perfect 
in de hand. En passen, in tegenstelling tot de vaak 
voorkomende gekleurde kunststof heften, zelfs bij het 
meest exclusieve bestek. Ca. 22,5 cm lang, gewicht 
ca. 76 g per stuk. Geschikt voor de vaatwasser.
•      Broodmesje, set van 6      

nr. 229-432-81     € 89,95

Extra krachtig en duurzaam:  
de tubeknijper is gemaakt van  

roestvrij staal (in plaats van plastic).
Steek de vouw van de tube in de gleuf en draai aan de stevige 

schroef: de praktische knijper knijpt moeiteloos 
zelfs het laatste beetje mosterd, mayonaise, 
tomatenpuree etc. uit de tube. Niets wordt ver-
spild en uw vingers blijven schoon en gespaard. 
Ook ideaal voor olieverf, tandpasta, dure zalven 
en crèmes.
Dankzij de stafunctie zorgt hij ook voor orde.

Als ze rechtop worden opgeborgen, nemen 
de tubes minder plaats in en zien uw koelkast 
en kasten er opgeruimder uit. Geschikt voor 
alle gangbare plastic en metalen tubes met een 
vouwbreedte tot ca. 6 cm. Gemaakt van roest-
vrij staal. Vaatwasmachinebestendig. Afmeting 
(l x d): 8 x 3,9 cm. Gewicht: 85 g.
•      Roestvrijstalen tubeknijper, set van 3      

nr. 233-738-81     € 28,95 Ook ideaal voor tandpasta, 
olieverf, dure zalf etc.

 Roestvrijstalen 
tubeknijper, set van 3     
€ 28,95
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’s Werelds meest ruimtebesparende metalen allessnijder. Made in Germany.
Ingeklapt slechts 10 cm smal. Tevens inbegrepen bij Pro-Idee: het gladde mes voor ham en vleeswaren ter waarde van € 34,99.

Ingeklapt 
slechts 10 cm 
smal.

Kenmerken en  
uncties op een rij.

- Van metaal
- Klaptafel
- Gekarteld mes, 17 cm Ø
-  Glad ham-/vleeswarenmes, 

17 cm Ø
-  Traploze instelling van de 

snijdikte tot ca. 14 mm
-  Veiligheidskoppelschakelaar 

en continue schakelaar
-  Deelbare slede voor 

plaatsbesparende opslag, ook 
als het apparaat is ingeklapt

- Slede ca. 20 cm
-  Afneembare slede en zo 

gemakkelijk schoon te maken
- Opvangbak voor voedsel
- Kabelopslag

Inbegrepen: gekarteld mes voor 
bijvoorbeeld harde kaas, krokant 
brood en glad ham-/vleeswarenmes 
voor bijvoorbeeld rauwe en 
gekookte ham, worst, groentencar-
paccio, ...

Eindelijk is de pot jam, honing,  
hazelnootpasta, ... helemaal leeg.  

Zonder schrapen. Zonder kleverige vingers.
Met deze geniale smeerlepel is het kinderspel.

Gedaan met besmeurde lepels, kleverige vingers en luidruchtig schra pen. Met 
deze handige siliconen lepel bereikt u moeiteloos elk hoekje van een pot. De smalle, 
soepele lepel schraapt ook gebogen bodems schoon en komt zelfs tot in de randjes 
onder de glasope ning. De lange, nylon handgreep houdt uw vingers uit de buurt van 
de kleverige glasrand.
Wanneer de lepel wordt neergelegd, blijft het tafel- of werkblad schoon.

Door de knik in het handvat raakt de lepel niet het oppervlak.
Ook ideaal voor potjes mosterd, mayonaise, babyvoeding, ... En om te proeven 

bij het koken.
Totale lengte ca. 21 cm. 

Gewicht 23 g, BPA-vrij, vaatwas-
serbestendig, hittebestendig tot 
260 °C.
•      Smeerlepel, groen en 

 turquoise, 2-delige set      
nr. 230-745-81     € 15,95

In set van 2 met groene en turquoise lepel te bestellen.

Deze krachtige allessnijder neemt nauwelijks 
meer plaats in op uw werkblad dan een vel 
A4-papier. De icaro 5 Duo Plus is na gebruik in 
een paar eenvoudige stappen inklapbaar tot 
slechts 10 cm en past zelfs in een keukenlade.
Inbegrepen: 1 gekarteld en 1 glad ham-/
vleeswarenmes. Voor flinterdunne en stevige 
plakjes hard en zacht voedsel.

Geen getrek, geen gescheur: zo glad als boter 
snijdt het gekartelde mes zelfs harde kaas en extra 
krokant brood in nauw keurige plakjes. Voor extra 
fijne plakjes zacht en delicaat voedsel is het 

gladde ham-/vleeswarenmes ideaal. Zeer geschikt 
voor rauwe en gekookte ham, worst, groentencar-
paccio, ... Zelfs rollades en scaloppine worden 
gelijkmatig en glad gesneden, net als bij de slager. 
Snijdikte (tot ca. 14 mm) traploos instelbaar.
Dankzij de eco-motor van 65 W Eco-Motor, 50% 
krachtiger en 20% minder stroomverbruik*.

Solide, duurzaam metalen ontwerp, made in 
Germany. Van ritterwerk sinds 1905. Afmeting 
(b x h x d): 10 x 20 x 34 cm (ingeklapt), uitge-
klapt 24 cm breed. Gewicht: 3,4 kg. Messen, 
gemaakt in Solingen (Duitsland), van roestvrij 

staal. Incl. opvangbak en 
restjesbak. Snoer van 100 cm 
voor 230 V/ 65 W. VDE/
GS-geteste veiligheid**.
•      Allessnijder  

icaro 5 Duo Plus      
nr. 235-062-81      
€ 199,95
*In vergelijking met de 

voorganger (icaro 7 versie 1) van 
ritterwerk.

**119443
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Vanaf nu leven uw kruiden nog langer.
Ze kunnen zich namelijk zelf perfect van water voorzien.

Dagelijks water geven is niet meer nodig. Keukenkruiden die 
te weinig of juist te veel water krijgen zijn verleden tijd. In deze 
bekroonde kruidenpotjes kunt u basilicum, bieslook etc. verzorgen 
met precies de juiste hoeveelheid water, direct uit het geïntegreerde 

waterreservoir van 0,4 l. De waterpeilaanduiding geeft aan 
wanneer u het reservoir weer moet bijvullen. Uw kruiden groeien 
optimaal en u kunt ze dagelijks plukken, zonder dat u veel tijd 
 kwijt bent aan het verzorgen ervan.

Heel gemakkelijk in gebruik.
Gewoon de meegeleverde pen met draad vanaf de 

onderkant in het kruidenpotje steken. Via de duurzame 
nylondraad (in plaats van een katoenen draad die vaak 
snel verrot) zorgen de planten dat het benodigde vocht 
direct bij de wortels terecht komt. Zo kan er zich geen 
vocht ophopen, wat schadelijk is.
Onderscheiden met de ‘Red Dot Design Award 2016’ 
en de ‘German Design Award 2016’.

Van hoogwaardige, UV-bestendige kunststof. Bij 
Pro-Idee incl. 2 extra draden ter waarde van € 2,95 per 
kruidenpotje. Afmeting 14 x 14 x 14 cm, gewicht ca. 
275 g. Geschikt voor kruiden- en kweekbakjes van 
10-12 cm Ø.
Zelfwaterend kruidenpotje € 12,95
•      wit           nr. 222-810-81
•      leigrijs     nr. 222-799-81
Zelfwaterend  kruidenpotje, set van 3 € 34,95
•      wit           nr. 223-299-81
•      leigrijs     nr. 223-310-81

(u bespaart 3,90 €)

De beste saffraan hoeft geen vermogen te kosten.
Een wereldwijd geliefde zeldzaamheid, aanbevolen door de Duitse sterrenkok Thomas Martin.

5000 jaar geleden al cultiveerden stammen uit het Midden- 
Oosten de wilde saffraankrokus. En tot op de dag van vandaag 
wordt saffraan op traditionele wijze geteeld in Iran. Hier gedijt 
deze exclusieve kwaliteit, die vaak meer dan € 10,– per gram kost, 
voortreffelijk. Speciaal voor u hebben wij een beperkte hoeveel-
heid van dit kostbare goedje veiliggesteld tegen een betaal bare 
prijs.
Niet alle saffraan is gelijk.

Echte saffraan is te herkennen aan de heldere kleur. Hoe lager 
het aantal lichte stempels, hoe hoger de kwaliteit. Bij de topkwali-
teit ‘sargol’ worden de dieprode stempels op arbeids-
intensieve wijze met de hand verwijderd (afgesne-
den). Een handeling die veel ervaring en 
nauwkeurigheid vereist. Saffraan in deze kwaliteit 
mag slechts max. 5% niet-kleurende geelstof 
bevatten. Alleen de kostbare stempels geven het 
typische saffraan-aroma, de intense kleurstof crocine 
en de bitterzoete smaakstof picrocrocine.
Uitsluitende eersteklas ‘sargol’- kwaliteit (catego-
rie I, ISO 3632 2).

De karakteristieke pittige smaak, het kruidig zoete 
aroma en de intense rode kleur typeren deze saffraan.
Ook de duitse sterrenkok Thomas Martin is onder 
de indruk van deze saffraankwaliteit.

De creaties van de chefkok van Jacobs Restau-
rant, een van de culinaire topadressen in Hamburg 
(Duitsland), krijgen dankzij deze saffraansoort hun 

bijzondere aroma. Geef uw gerechten ook dat karakteristieke goud-
kleurige tintje. Of het nu de paella is, de bouillabaisse, de risotto 
milanese of de spaghetti – u heeft slechts enkele draadjes nodig. 
Zo kunt u met elke gram een aardig tijdje vooruit. Houdbaarheid 2 
jaar. 5 g in glazen potje. Helderheidsgraad 95%. Bestel snel – ook 
leuk om vrienden cadeau te doen.
•      Iraanse saffraan      

nr. 209-685-81     € 34,95
Ingrediënten: 100% saffraan. Koel, droog en donker opslaan. Import door: 

Eberhard Pütter, 
Safranhandel, Grete-Ne-
vermann-Weg 4, 22559 
Hamburg, Duitsland.

‘Mijn persoonlijke tip 
voor alle klanten van 
Pro-Idee.’
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Giet 300 ml room in de 
boterkarnpot en slinger ca. 
10 minuten.

Extra groot:  
de ideale bakspatel,  
zelfs voor delicate  

gerechten.
Niets breekt. Niets valt eraf.

Kwetsbare vis, spiegeleieren, crêpes en 
omeletten enz. Met deze XXL-bakspatel 
kunt u zelfs delicate gerechten optillen en 
draaien zonder ze te beschadigen. De nylon 
schep van 16,5 x 16,5 cm (!) is aan de 
voorkant licht afgeplat en glijdt gemakke-
lijk onder alle etenswaren zonder ze te 
breken. Niets valt eraf. En de antiaanbak-
laag blijft vrij van krassen.
De spatel is zelfs sterk en groot genoeg 
voor grote hoeveelheden gebakken 
aardap pelen, dikke schnitzels en steaks 
enz.

Ook uitste kend geschikt voor het 
verdelen en serveren van bijvoorbeeld 
lasagne en ovenschotels. Stevig 
18/10-roestvrij stalen handvat met ophang-
lus. Totale lengte 39 cm, weegt 98 g. 
Hittebestendig tot 230 °C. Kan in de 
vaatwasmachine.
XXL-bakspatel
•      per stuk   

nr. 232-719-81     €   9,95
•      per set van 2  

nr. 232-730-81     € 18,95
(u bespaart 0,95 €)

Zelfgemaakte boter zoals in grootmoeders tijd: 
gekarnd in een handomdraai.

Gegarandeerd zonder toevoegingen, altijd vers en precies naar uw smaak.
Tot 100 jaar geleden karnden huisvrouwen nog boter in zulke potjes. In kleine 

hoeveelheden, altijd vers. Nu is zelfgemaakte boter weer in de mode en de traditionele 
boterkarnpotjes maken een comeback. Uitgerust met hetzelfde beproefde handbediende 
mechanisme als vroeger, maar nu met een roerwerk van gemakkelijk te reinigen siliconen 

(in plaats van hout) en hygiënisch edelstaal (in plaats van 
plaatstaal).
Traditionele productiemethode – volledig zonder 
elektriciteit.

Giet 300 ml room in de 16 cm hoge boterkarnpot en 
slinger ca. 10 minuten. De room wordt dikker, verandert in 
boter en scheidt zich van de karnemelk. Giet de karnemelk 
af, dompel de afgewerkte boter (ca. 120 g) kort in ijskoud 
water en vorm naar wens – klaar. Of u kunt vooraf (zee)zout 
door de crèmige boter mengen. Of verse kruiden, chili, 
peper, citroenschil... Een echte traktatie. U kunt de 
karnemelk gebruiken om te koken of natuurlijk om te 
drinken.
Ook geschikt voor veganistische alternatieven voor boter.

Met stapsgewijze instructies en recepten. Van Kilner®, 
Engelse specialist voor glasproducten sinds 1842.
•      Boterkarnpot met handslinger      

nr. 235-261-81     € 39,95
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Decoratieve broodmand en duurzame opbergzak in één.
Gemaakt van dubbellaags biologisch katoen: ademend. Kruimeldicht. Herbruikbaar.

De praktische 2-in-1 oplossing voor 
het serveren en vers houden van brood. De 
perfecte broodmand met omgeslagen rand. 
De ideale opbergzak door het te sluiten 
trekkoord.
Verminderde schimmelvorming. 
Langere houdbaarheid.

De ademende stof laat net genoeg 
lucht binnen om 
schimmelvorming 
tegen te gaan – maar 
tegelijkertijd zo weinig 
dat uw brood niet zo 
snel uitdroogt. U hoeft 
dus minder voedsel 
weg te gooien, u 

bespaart geld en ontlast tegelijkertijd het 
milieu van wegwerp folie en wegwerpzak-
jes.
Puur natuurlijk. Herbruikbaar.

Het biologische katoen is vrij van 
schade lijke stoffen. Alleen met de hand 
afwassen. Afmeting open 28 x 13 x 30 cm 
(b x d x h). Gewicht: ca. 120 g. Gemaakt 

van 100% katoen. Kleur: bruin/
beige.
•      2-in-1 broodzak      

nr. 232-983-81      
€ 12,95

Dankzij het geïntegreer de trekkoord is 
het ook de ideale opbergzak.

Krachtbesparende hefboom werking: 
maak nu met gemak elk blik met 

ringdeksel open.
Til de ring gewoon iets op, schuif de haak eronder en zet de ring 

rechtop. Dankzij de hefboomwerking van de lange handgreep volstaat 
licht naar achteren trekken. Zo kan de ring voorzichtig worden 
opgetild en het deksel moeiteloos worden losgetrokken. Gebroken 
vingernagels behoren tot het verleden. Contact met de scherpe metalen 
randen wordt vermeden en het risico op snijwonden wordt beperkt. 
Ook ideaal voor mensen met weinig kracht in de handen, jicht of 
artrose.
Ergonomisch gevormde softtouch-handgreep: ook met natte 
handen veilig vast te pakken.

Dankzij het praktische oogje kan de blikopener onder handbereik 
worden opgehangen. Van breukbestendige kunststof. Afmeting: 
15,5 x 9 cm. Gewicht: ca. 50 g. Kleur: zwart/antraciet.
•      Ring-blikopener, set van 2      

nr. 235-126-81     € 14,95

Bespaar tijd en gedoe: kook nu tot 3 losse porties  
van verschillende soorten pasta en groenten in één pan.

De pasta zacht of al dente. Aardappelen, broccoli, wortelen,... De kookmanden houden alles netjes gescheiden.
In plaats van drie pannen heeft u slechts één grote (min. 

24 cm Ø, 12 cm h) nodig om het 
favoriete bijgerecht van elke gast klaar 
te maken. Voor verschillende berei-
dingsgraden doet u de ingrediënten 
gewoon op verschillende tijden in de 
afzonderlijke mandjes. Een eenvoudig 
idee dat enorm veel afwas, water en 
energie bespaart.
Ook ideaal voor het stomen.

U kunt de praktische mandjes 
gewoon aan de rand van de pan 
hangen. Verschillende kleuren maken 
het u gemakkelijk om ze van elkaar te 
onderscheiden.
Optillen, laten uitlekken en direct 
serveren. Geen extra vergiet nodig.

Elke mand heeft een diameter van 
11 cm en is 9,5 cm hoog. Kan in de 
kast worden opgestapeld om ruimte te 

besparen. Gemaakt van nylon. Hittebestendig tot 220 °C. Vaatwas-
serbestendig. Kleur: oranje, rood en 
blauw.
•      Kookmand, set van 3      

nr. 234-921-81     € 29,95

De verschillend gekleurde manden kunt u 
gewoon aan de rand van de pan hangen.
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   Veelzijdig en snel         als nooit tevoren:  
           volledig aromatisch koffie         en thee binnen 30 (!) seconden.

         Voor Nespresso- en Dolce Gusto-cups, koffiepoeder en losse               thee. Met 19 bar pompdruk en een hete 94 °C zettemperatuur.

In no time overzichtelijke en opgeruimde kasten, laden, rekken, ...
Nooit meer zoeken. En uw opbergruimte wordt optimaal benut.

Nooit meer vervelend zoeken en graaien. Geen loze ruimte 
in kasten, laden, rekken. Schrijfwaren, speelgoed, voorraad, 
kruiden, knutselspullen, sokken ... In deze transparante boxen is 

alles netjes en overzichtelijk opgeborgen en altijd bij de hand.
Makkelijk uitneembaar aan de handgrepen. Ook perfect 
voor het overzicht in de koelkast.

Boxen van stevig kunststof. In een set met 3 verschillende 
breedtes: 22,5, 15 en 7 cm. Hoogte 8 cm, diepte 33 cm. Leeg, 
ruimtebesparend in elkaar te stapelen.
•      Universele organizers, set van 3      

nr. 229-571-81     € 14,95

3 verwisselbare zetkamers voor Nespresso-cups, Dolce Gusto- 
cups en koffiepoeder of thee. 3 bekermaten (160 ml, 90 ml, 45 ml). 

Gemakkelijk bestellen:
www.proidee.nl/cuisine

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Dubbelwandig edelstaal houdt  
uw gerechten langer warm of koud.  

In de keuken, bij het buffet en op tafel.
Stijlvol gesatineerde serveeren keukenkommen –  

verbaze voordelig.
Van deze stijlvol gesatineerde thermo- kommen zult u veel-

vuldig ge bruikmaken. De luchtlaag tussen de edelstalen wanden 
isoleert perfect. Met de deksel erop blijven desserts, salades etc. 
heerlijk koel en vers. Pasta’s, groenten, sauzen etc. dampen na 
60 minuten nog alsof ze zojuist geserveerd zijn. Terwijl de 
kommen aan de buitenkant koel blijven.
Combineren zelfs met het fijnste porselein. Sterk genoeg voor 
dagelijks intensief gebruik in de keuken.

In de afgeronde kommen kunt u optimaal roeren en mixen. De 
vlakke bodem biedt stabiliteit zonder speciale ring. Stapelbaar. 
Vaatwasserbestendig. Van roestvrij edelstaal, in 3 maten: 1,2 liter 
(Ø 20,5 cm, gewicht 687 g), 2 liter (Ø 25,5 cm, gewicht 1019 g), 
3,2 liter (Ø 29,5 cm, gewicht 1283 g)
Edelstalen thermo-kommen met deksel
•      1,2 liter nr. 220-852-81     € 19,95
•      2 liter nr. 220-853-81     € 28,95
•      3,2 liter  nr. 220-854-81     € 34,95
•      3-delige set nr. 220-857-81     € 79,95

(u bespaart € 3,90)
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   Veelzijdig en snel         als nooit tevoren:  
           volledig aromatisch koffie         en thee binnen 30 (!) seconden.

         Voor Nespresso- en Dolce Gusto-cups, koffiepoeder en losse               thee. Met 19 bar pompdruk en een hete 94 °C zettemperatuur.

Superslank en perfect om 
mee te nemen als reiskoffie-
zetapparaat in hotels, voor 
op de camping, etc.

Inclusief 3 verwisselbare 
zetkamers, drinkbeker, 
zuigslang, schoonmaakbors-
tel en doseerlepel.

  
Met deze ovenhandschoenen 

 kunt u hete bakvormen beetpakken – 
en zelfs brandend haardhout.

Van hittebestendig materiaal van coureurspakken.  
En veel flexibeler dan gebruike lijke grillhandschoenen.  

Nu nog veiliger met siliconen noppen.
Vergeet de conventionele ovenwant van doorgestikte stof of 

stugge siliconen. Deze gebreide handschoenen met zachte voering en 
gemaakt van Nomex® met Kevlar® zijn van hetzelfde materiaal als 
het beschermen de pak van de brandweer en coureurs: uitermate sterk, 
vonk- en vlamwerend, weerstaan temperaturen tot 350 ºC en houden 
de hitte 15 se conden lang buiten. Tijd genoeg om een  gloeiend hete 
braadpan veilig van het fornuis of een bakvorm veilig uit de oven te 
halen.
Uw vingers houden hun bewegings vrijheid.

Ook ideaal voor het wisselen van een hete gloei lamp, las- of 
soldeer werk zaamheden, of om brandend 
haardhout beter te verdelen in uw open haard. 
Alleen uit de buurt blijven 
van hete vloeistoffen. 
75% Nomex®, 25% 
Kevlar®. Voering 
65% katoen, 35% 
polyester. 
Wasvoorschrift: 
in de machine 
tot 40 ºC.
•      Ovenhand-

schoenen     
nr. 218-723-81     
€ 29,95

Eindelijk: een rasp waaraan  
niets blijft plakken.

Werkt sneller, schoner en zonder resten.
Sappige citroen- of sinaas-

appelschillen, gember, knoflook, 
mierikswortel, chocolade of 
Parmezaanse kaas: met dit geniale 
keuken hulpje raspt u alles zonder 
resten. Anders dan bij gewone raspen 
kan hier geen raspsel in de gaatjes 
blijven zitten. Een beetje druk is 
voldoende om het te raspen eten 
zonder resten door de exact  gestanste 
gaatjes te duwen. Snel en schoon 
veegt u het raspsel van het gladde 
oppervlak van roestvrij 18/10-edel-
staal.
Hygiënisch in de vaatwasser te 
reinigen. Kinder lijk eenvoudig in 
gebruik.

Raspvlak en handgreep van 
sterke, glasvezelver sterkte kunststof 
(niet geschikt voor zachtere kaas-
soorten, uien). Met op  hangoog. 
Afmeting 18,9 x 4,5 x 1 cm (l x b x 
h), gewicht 110 g.
•      Rasp      

nr. 120-386-81     € 22,95

Enorme pompdruk van 19 bar. En een turboverwarmer die het 
water in een oogwenk tot 94 °C verwarmt. Het resultaat: in slechts 

30 seconden kunt u genieten van vers gezette, volledig 
aroma tische koffie, precies naar uw smaak. Klein en 
sterk, met veel fluweelzachte crema. Milde caffè 

lungo of een grote 
Americano. Of een van de 
vele latte- of theespeciali-
teiten uit het enorme 
assortiment cups.
Een coole blikvanger in 
uw keuken of bedrijf-
spand. Ook perfect als 
reiskoffiezetapparaat in 
hotels, voor op de 
camping, etc.

Ondanks zijn 4-in-1 
functie neemt de superslan-
ke design machine 
nauwelijks meer plaats in 
dan een drinkfles. Om mee 
te nemen kan hij in een 
paar stappen worden 
gedemonteerd en samen 
met de meegeleverde 
drinkbeker gemakkelijk in 
uw bagage worden 
opgeborgen. Nog prak-
tischer voor onderweg: in 
plaats van het waterreser-
voir (300 ml) te gebruiken, 

kunt u het water ook uit een willekeurig reservoir 
halen met behulp van de zuigslang (meegeleverd). 
Ook ideaal als u meerdere kopjes achter elkaar wilt 
zetten. Gemaakt van glanzend zwarte kunststof. 
Afmeting: ca. 15,4 x 17,6 cm (Ø x h). Gewicht: 2 kg. 
Snoer van 75 cm voor 100 - 230 V/1.350 - 1.650 W.
•      4-in-1 koffie- en thee zetapparaat      

nr. 234-841-81    € 139,95
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Met het bijgeleverde draaispit ook ideaal voor  
het bereiden van heerlijke gegrilde kip.

U kunt tot 6 broodjes 
tegelijk bakken op de 
bijgeleverde bakplaat – 
op een klein oppervlak.

Gegrilde kip en patat. Of ovengroenten, gekruide vis, appel-
taart, etc. Het maakt niet uit wat er op uw gevarieerde menu staat: 
u zult de AirFry Chef bijna elke dag gebruiken. Op een oppervlak-
te van slechts 38 x 27 cm combineert het multitalent van 1.700 W 
een heteluchtoven, een droogautomaat, een heteluchtfriteuse en 
een vario-grill met draaibaar spit, grillmand en rooster. In de 
enorme kookruimte van 22 liter (in plaats van vaak slechts 14 liter) 
met 3 inschuifhoogtes kunt u gemakkelijk grotere porties of 
meerdere gerechten tegelijk bereiden. Op die manier vervangt de 
compacte AirFry Chef vaak uw grote oven.
Klaar voor onmiddellijk gebruik zonder opwarmen.

Moderne technologie zorgt voor een optimale circulatie van de 
warme lucht. Op die manier is 750 g diepvriespatat in slechts 

20 – 25 minuten klaar – 
zonder toevoeging van 
vet. Een kip aan het spit 
grilt u in ca. 50 minuten 
knapperig van buiten en 
sappig van binnen. 
Taarten, ovenschotels en 
quiches worden in een 
handomdraai tot in 
perfectie gebakken.
12 automatische 
programma’s garande-
ren perfecte resultaten 
en zijn kinderlijk 
eenvoudig te bedienen.

Draai gewoon aan de 

draaiknop om het gewenste programma te kiezen: bakken, pizza, 
heteluchtfunctie, grill I of II, patat, roosteren, drogen, gratineren, 
verwarmen of ontdooien. Natuurlijk kunt u de temperatuur en de 
kooktijd ook individueel instellen (40 – 230 °C, 1 – 120 minuten, 
drogen tot 4 uur).
Uitgebreide accessoires bij de prijs inbegrepen.

Incl. bakplaat, rooster, frituurmand, draaispit en -mand, 
uitnamevorken, kruimellade. Elegant zwart design, gemaakt van 
robuust, koudgewalst staal. Afmeting (b x h x d): 40,5 x 35 x 
39 cm. Gewicht: 6,9 kg. Snoer van 90 cm voor 220-240 V/1.700 W. 
TÜV Rheinland/GS-geteste veiligheid*.
•      CASO AirFry Chef 1700      

nr. 234-752-81     € 189,95
*S 50529467 0001

Nog krachtiger, nog veelzijdiger:  
het 12-in-1 multitalent om gevarieerd mee te koken. Gezond, vetarm en caloriearm.

Frituurt bijna zonder vet. Braadt, bakt, grilt, gratineert, droogt, roostert, verwarmt en ontdooit.
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Eén plop – en serveer 18 ijsblokjes 
netjes een voor een.

Innovatieve ijsblokjesmaker en -dispenser van thermoactief kunststof.  
Van ICEBREAKER®.

Vergeet het omslachtige vullen van zakken of houders. Geen morsen meer op 
weg van de gootsteen naar de vriezer. En geen rondspringende ijsblokjes. Deze 
vorm is heel gemakkelijk te vullen en lekvrij te sluiten. Om de ijsblokjes te 
verwijderen, drukt u gewoon één keer op elke kant, trekt u de vorm uit elkaar met 
de handgrepen (u hoort de karakteristieke plop) en schudt u kort: voor ijsblok-
jes van ongeveer 2,5 cm schoon direct in het glas – stuk voor stuk.
Perfect voor in de tuin, buitenbad, picknick, ...: het 
thermo actieve materiaal blijft lang koud.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur blijven de 
ijsblokjes in de gesloten vorm enkele uren koel en in 
model. Het smeltwater giet u eenvoudig af voordat u het 
uit elkaar trekt. Zodat het uw drankjes niet verwatert.
Stapelbaar ontwerp om ruimte te besparen.

Gemaakt van stevig kunststof, BPA- en ftalaatvrij. Demonteer-
baar in 3 delen voor hygiënische reiniging. Kan in de vaatwasmachine. Afmeting 
20,9 x 11,6 x 5,58 cm (l x b x h). Weegt ongeveer 240 g. Kleur: geel/wit.
•       Ice-Pop ijsblokjesvorm     nr. 233-533-81     € 19,95

De all-in-one maatbeker voor afmeten, verwarmen, mixen en nog veel meer.
Van extreem sterk, hittebestendig borosilicaatglas in plaats van plastic.

Naar keuze ook verkrijgbaar 
met een inhoud van 500 ml.

Vloeistoffen zoals water, melk en bouillon kunt u in deze maatbeker tot op de 
millimeter nauwkeurig afmeten en zo nodig zelfs daarin verwarmen in de 
magnetron, op het elektrische of gasfornuis (siliconen ring van tevoren verwijde-
ren; niet geschikt voor inductiekookplaten.). Het 
stoot- en krasvaste glas is bestand tegen temperaturen 
van -18 °C tot +300 °C. En ook voor het verder verwer-
ken van de ingrediënten met de garde of staafmixer hebt 
u geen extra beker nodig. Zo bespaart u op onnodige 
afwas.
De meegeleverde siliconen ring houdt de maatbeker 
netjes op zijn plaats op het werkblad.

Door de schenktuit kunt u deeg en vla gericht en 
gedo seerd in bakvormen en dessertkom metjes gieten. 
Goed afleesbare schaalverdeling voor vloeistoffen (ml/
dl/cl) en suiker, bloem en rijst (g). Met de hand afwassen 
aanbevolen. In 2 maten: 500 ml inhoud , afmetingen: 
10 cm Ø, 15 cm hoog, weegt 250 g. Inhoud 1.000 ml, 
afmetingen: 12 cm Ø, 15 cm hoog, weegt 420 g.
Glazen maatbeker all-in-one
•      500 ml      nr. 232-303-81     € 21,95
•      1.000 ml      nr. 232-304-81     € 26,95

Rondom knapperig bruin  
alsof het gegrild is.

548 siliconennoppen zorgen voor optimale luchtcirculatie.
Op deze mat met siliconennoppen raakt het eten alleen de noppen 

aan en wordt het niet gegaard in het eigen vet. Omkeren hoeft niet 
meer. Vet en vleessappen vloeien direct weg en worden opgevangen in 
de rillen tussen de noppen. Aardappelen, vlees, hamburgers en vis 
kwamen nog nooit zo knapperig uit de oven.
Gezond en vetvrij.

Invetten en oliën hoeft niet meer. Op het oppervlak van hoogwaar-
dige platina-silicone blijft gegarandeerd niets plakken en brandt niets 
aan. Het materiaal is absoluut smaakneutraal. Hittebestendig tot 
240 °C. Ook ideaal als onderzetter voor pannen of voor het uitlekken 
van de afwas. Voor gebruik in de oven. Afmeting 40 x 29 cm. Geschikt 
voor standaard bakplaten.
•      Bakmat met noppen     nr. 217-296-81     € 17,95
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Praktisch uittrekbaar afdruiprek         dat niet onnodig veel plek inneemt.
          Compact, maar in een              handomdraai dubbel zo groot.  

     Ideaal voor een grote afwas en              voor items die veel ruimte innemen.
Niet te vergelijken met gangbare afdruiprekken die veel ruimte 

innemen (en die vaak niet erg mooi zijn). Dit designrek is flexibel aan te 
passen. Met een compact basisopper vlak van 36,4 x 32 cm (b x d) voor een 
kleine afwas. En met een uittrekbaar vak dat het afdruip oppervlak een
voudig verlengt tot 36,4 x 52,7 cm (b x d), wanneer u meer afwas of grotere 
items hebt.
Door het 3-voudig verstel-
bare waterafvoer tuitje 
variabel neer te zetten.

Rechts, links of aan de 
voorkant: het wateraf
voertuitje is gemakkelijk in 
de gewenste positie te 
plaatsen om het afdruipwater 
in de gootsteen te laten 
lopen.
Ook grote borden, 
snijplanken en pannen 
blijven stevig rechtop 
staan.

De stevige stalen inzetten 
zorgen voor stabiliteit. De 
punten met kunststof en de 
gesealde randen van de 
opvangbak beschermen 
kwetsbaar servies beter tegen 
krassen en breuken. Een 
geïntegreerde rand en 
steunbeugel voorkomen dat 
bijv. een snijplank omvalt of 
wegglijdt. Variabel te 
plaatsen bestekmand met 
messengleuf.
Stijlvolle edelstaal -look die 
mooi in uw keuken past.

Van robuuste basalt
zwarte kunststof met 

In elkaar geschoven ideaal voor een kleine 
afwas: met een compact basisoppervlak van 
36,4 x 32 cm (b x d).

Perfect doordacht:  
het stijlvolle olie- en azijnstel  

van Cole & Mason.
Stijlvol design. Schone, gescheiden schenktuiten.  

Innovatief terugvloeisysteem.
Een decoratieve blikvanger in de keuken en op tafel: 

optisch lijkt de donkere azijn zich langzaam te vermengen 
met de heldere olie. Maar dat is pure illusie. In de buitenste 
laag en het spiraalvormige inzetstuk zijn beide vloeistoffen 
netjes van elkaar gescheiden.
Zonder morsen. Zonder druppels. Geen ongewenst 
vermengen.

Beide gescheiden schenktuiten zijn voorzien van een 
nieuw type terug vloeisysteem. Als je de fles neerzet, lopen 
olie en azijn automatisch weer terug in hun eigen kamer. 

Door aan het deksel te 
draaien, open of sluit je 
beide delen luchtdicht af. 
Van acrylglas, rvs en 
silicone. Kan in de 
vaatwasmachine. Inhoud 
420 ml. Afmeting 22 cm 
hoog, 8 cm Ø. Gewicht 
250 g. Design en 
productkwa liteit van de 
Engelse specialist voor 
kruidenmolens, 
Cole & Mason sinds 
1919.
•      Olie- en azijnstel     

nr. 23181781     
€ 34,95Gewoon door aan het deksel te 

draaien, kies je of er olie of azijn uit 
komt.
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De testwinnaar* onder de  
decanters. Voorkomt tegelijkertijd 

druppels tijdens het schenken.
‘... laat de wijn merkbaar ademen, wat te zien is en te 

proeven’ – zo luidt het oordeel van Haus & Garten Test 
(editie 4-2020).

Het tijdschrift Haus & Garten Test testte 3 decanters. 
Winnaar met een totale beoordeling van 1,8 (goed) was de 
stijlvolle AIROVIN*. Met een hoge score als het gaat om 
schenken, gebruiksgemak en reiniging. Conclusie van de 
jury: ‘De decanteerschenker laat de wijn merkbaar ademen, 
wat te zien is en te proeven.’ En dat voor een zeer goede prijs.
Werkt volgens het beproefde venturi-principe.

Een vernauwing, vergelijkbaar met die van een zandloper, 
zorgt voor een onderdruk, die lucht in de AIROVIN zuigt via 
een fijn gaatje. Zo wordt de wijn die wordt uitgeschonken 
glas na glas optimaal verrijkt met zuurstof. Smaak en aroma 
kunnen zich volledig ontwikkelen.
De fijne edelstalen zeef houdt afzettingen, wijnsteen en 
kurkresten in de fles.

Een siliconestop zorgt ervoor dat 
de schenktuit stevig in de flessenhals 
blijft zitten. Met geïntegreerde 
druppelvanger en terugloopfunctie 
(in plaats van een simpele tuit) – 
voor netjes schenken zonder te 
morsen.
Gemakkelijk schoon te maken 
onder stromend water.

Decanteerschenker van kunst
stof, silicone en edelstaal. Afmeting 
3 x 16 cm (Ø x L). Gewicht 45 g 
(zonder houder). Incl. uitdruppel/
opberghouder.
•      Wijndecanter AIROVIN     

nr. 23224081     € 27,95
*Haus & Garten Test, editie 4-2020

.
Inclusief praktische 
uitdruppel-/opberghouder.

Perfect gebakken.  
Losgemaakt zonder vastkleven. 

En stijlvol geserveerd zonder overzetten.
Gemaakt van platina-siliconen met antikleeflaag en  

een uitneembare glazen bodem.
Door deze flexibele bakvorm laten quiches, taarten en gebak bijna als 

vanzelf los. Aan het hoogwaardige platinasiliconen blijft niets vastkleven. 
Zelfs invetten is in de meeste gevallen niet nodig (alleen bij gist en 
koekjesdeeg is licht invetten met boter aanbevolen). En: in tegenstelling tot 
een eenvoudige siliconenvorm zorgt een uitneembare glazen bodem voor 
stevigheid en is het lastige overzetten naar een taartpla teau niet nodig. 
Gewoon de hitte bestendige en snijvaste glazen bodem met het gebak uit de 

vorm drukken en direct serveren.
Gegarandeerd lekvrij. Snel en eenvoudig te 
reinigen in de afwasmachine.

Hitte en vorstbestendig (+240 °C tot 40 °C), 
fruitzuur bestendig, geschikt voor levensmiddelen 
en smaakneutraal. 26 cm Ø, 3 cm hoog. Gewicht 
596 g. Naast onze langetermijngarantie geeft de 
fabrikant 15 jaar garantie.
•      Siliconen quichevorm met glazen bodem      

nr. 23082381     € 39,95Inbegrepen: recept voor een 
heerlijke ham-preiquiche.

Praktisch uittrekbaar afdruiprek         dat niet onnodig veel plek inneemt.
          Compact, maar in een              handomdraai dubbel zo groot.  

     Ideaal voor een grote afwas en              voor items die veel ruimte innemen.
edelstalen applicaties. Afmeting 36,4 x 16,1 x 32 cm (b x h x d), uit
getrokken 36,4 x 16,1 x 52,7 cm. Gewicht 1.450 g. Van Joseph Joseph, 
Londen.
•      Uittrekbaar afdruiprek     nr. 23076181     € 89,95
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3-voudig winnaar*: volautomatisch filterkoffiezetapparaat.
Vers gemalen en direct gezet: 1 kopje, 1 beker, 1 beker to go of 1 kan. Met één druk op de knop.

Niet te vergelijken met een conventionele filterkoffiemachine: 
zoals alleen volautomatische espresso- of koffiemachines zet ook 
deze machine met één druk op de knop individuele kopjes en maalt 
de bonen vers voor elke zetbeurt. Of u kunt kiezen voor de 
klassieke potfunctie. Hiermee kunt u tot 8 kopjes filterkoffie in één 
keer zetten. De thermoskan van dubbelwandig roestvrij staal houdt 
uw vers gezette koffie tot wel 5 uur warm.
U hoeft de hoeveelheid water niet tot op het kopje nauwkeurig 
af te meten. Geen gedoe met het portioneren van koffie.

Selecteer eenvoudig de gewenste koffiesterkte (3 niveaus) en 
kopgrootte (in stappen van 25 ml) met één druk op de knop: 
normale kop (100 - 150 ml), beker (175 - 225 ml) of thermosbeker 
to go (250 - 350 ml, afzonderlijk verkrijgbaar). Het geluidsarme 
kegelmaalwerk maalt automatisch de juiste hoeveelheid bonen 
rechtstreeks in het herbruikbare en vaatwasmachinebestendige 
permanente filter. Even later wordt precies de juiste hoeveelheid 
water toegevoegd uit de voorraadtank van 2 l – op maximaal 96 °C 
voor een optimale ontwikkeling van het aroma. Indien gewenst, 

kunt u ook voorgemalen koffie gebruiken.
Bekroond* slank ontwerp. Ook ideaal voor op kantoor, in de 
praktijk etc.

Ruimtebesparend 17 cm smal. Hoogwaardige, roestvrijstalen 
uitvoering met matzwarte elementen. Intuïtieve bediening via 
aanraakscherm. Aroma-voorzetfunctie, 24-uurs timer, in hoogte 
verstelbaar kopjesoppervlak, bonenreservoir voor 235 g. Afneem-
baar waterreservoir voor gemakkelijk vullen. Afmeting (b x h x d): 
17 x 46 x 38 cm. Gewicht ca. 5,6 g. Snoer van 80 cm voor 
220 - 240V/1.520W.
Bestel de bijpassende thermosbeker to go (350 ml) meteen mee.

Dubbelwandig roestvrij staal met isolatiefunctie voor tot 3 uur 
lang warme of 5 uur lang koude dranken. Lekvrij, BPA-vrij.
•      Volautomatisch filterkoffiezetapparaat FILKA      

nr. 234-545-81     € 329,–
•      Thermosbeker to go      

nr. 234-598-81     € 19,95

*De awards in een oogopslag:
-  German Design Award Special 

Mention 2022 (categorie 
Excellent Product Design 
Kitchen)

-  Red Dot Design Award 
2022(categorie Product Design)

-  Iconic Award Winner 2022 
(categorie Keuken en huishouden)

Met thermoskan van dubbelwandig, 
roestvrij staal, in hoogte verstelbaar 
kopjesoppervlak en herbruikbare, 
permanente filter.

Bijpassende 
thermosbeker to go 
afzonderlijk 
verkrijgbaar.

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Deze eierkoker met kooktijdcontrole blinkt uit in functionaliteit en look.
Voor het koken van max. 8 eieren (in plaats van de gebruikelijke 6), precies zoals u wenst. Zonder water af te meten.  

Ook voor gepocheerde eieren en omeletten.
Afmeten van kookwater is niet nodig. Er vormen zich geen 

ingebrande kalkresten – wat wel vaak het geval is bij gewone 
eierkokers. Hier houdt slimme elektronica de kooktijd in de gaten 
en schakelt het apparaat uit, zodat het is beveiligd tegen droog-
koken.

Met de draaiknop kunt u traploos de hardheid van uw ei 
bepalen – van zacht tot hard.

Vul het apparaat met water (beker meegeleverd), zet de 
ingeprikte eieren in de uitneembare houder, stel de gewenste 
hardheid in en zet hem aan. Het apparaat geeft door middel van 

een signaal aan wanneer uw eieren 
klaar zijn. En: met de uitneembare 
inzet kunt u alle 8 eieren tege lijkertijd 
met koud water laten schrikken.
Met 2 speciale inzetten voor gepo-
cheerde eieren of een kleine omelet.

Zonder veel moeite zet u uw 
familie de lekkerste eiergerechten voor. 
Naar wens kunt u de inzetten ook 
gebruiken voor het garen of stomen 
van groente.
Elegant gematteerd edelstalen 
design. Onderhoudsarm en blijvend 
mooi.

Gemakkelijk schoon te maken. 
Vulbeker met eierprikker. Afmeting 
17,5 x 16,5 x 19 cm (b x h x d), 
gewicht 1,05 kg. 70-cm-snoer voor 
230 V/400 W. SGS/GS-geteste 
veiligheid.*

•      Elektronische eierkoker     
nr. 224-705-81     € 39,95
*GS/17/HEL/12127

Pancakes, spiegeleieren, tortilla’s, ... allemaal van hetzelfde formaat, dezelfde 
dikte en perfect rond. 4 stuks tegelijkertijd.

Speciale eierbakpan met antiaanbaklaag: vormt en bakt uw favoriete eiergerechten perfect gelijkmatig.  
Premium-kwaliteit van BAF Fischbach, Duitsland.

Spiegeleieren, pancakes, blini’s, ... In de 9 mm diepe ronde 
‘kuiltjes’ van deze premium-pan bakt u max. 4 stuks tegelijkertijd. 
Allemaal van exact hetzelfde formaat, dezelfde dikte en perfect 
rond. Niets loopt in elkaar over of raakt uit de vorm. In een mum 
van tijd hebt u zelfs grote stapels heerlijke mini-pannenkoeken 
voor het ontbijt gebakken – de ene net zo perfect als de andere.
Naadloos met de hand gegoten van bijzonder warmtegeleidend 
aluminium. Duurzaam en vormvast.

Via de extra dikke bodem van 9 - 
10 mm (in plaats van slechts 3 - 5 mm) 
dringt de hitte direct in de pan en wordt dit 
door het gegoten aluminium optimaal 
verdeeld. Alles wordt gelijkmatig bruin en 
tegelijkertijd gaar.
U hebt geen vet nodig. Toch koekt het 
gevoelige eierdeeg niet aan.

Het keramische aandeel maakt de 
4-laagse PTFE-coating (microCERAMIC® 
progress) zeer hard, krasbestendig en 
praktisch onverwoestbaar.
Geschikt voor alle warmtebronnen incl. 
inductie. Ovenbestendig tot 260 °C. Ook 
ideaal om mee te gratineren.

En voor aardappelpannenkoekjes, 

hamburgers en eier koekjes, ...
Premium-kwaliteit van BAF Fischbach, Duitsland. De traditio-
nele producent met meer dan 100 jaar ervaring.

Afmeting 26 cm Ø, 2,5 cm hoog. Gewicht ca. 2 kg.
•      BAF Fischbach eierbakpan      

nr. 232-907-81     € 79,95
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Ontzettend veelzijdig en origineel:  
Bricks van RÖMERTOPF® Keramik.

Ovenschaal om op een smakelijke manier vet- en caloriearm mee te grillen, smoren, stoven, bakken, …  
Zonder schadelijke stoffen en bestand tegen thermoshock tot 900 °C (!).

Deze schaal in baksteendesign is een echte blikvanger en 
daarbij bijzonder veelzijdig. Hij is gemaakt van pure, miljoenen 
jaar oude klei afkomstig uit het Duitse Westerwald. Innovatie van 
RÖMERTOPF®: zonder schadelijke stoffen en hitte- en thermo-
shockbestendig tot meer dan 900 °C (!). Perfect voor de barbecue, 
oven en magnetron.

Voor het gemakkelijk vetarm bereiden van vele gerechten, met 
behoud van vitaminen en aroma.

Doe gesneden paprika, aubergine, ... in de Brick (Engels voor 
‘baksteen’) en zet deze op de barbecue. De groente gaart in minder 
dan 30 minuten in zijn eigen vocht, waarbij aroma en voedings-
stoffen behouden blijven. Vis en vlees blijven sappig en zacht. Ook 

ideaal voor het bakken van lasagne, ovenschotels, 
brood, taart, ... De natuurklei met fijne poriën wordt 
zo heet als gietijzer, maar geeft de hitte veel 
lang zamer en gelijkmatiger af. De eerst natge-
maakte deksel voorkomt dat het eigen vocht van de 
ingrediënten verdampt. Zonder deksel ook ideaal 
om mee te gratineren.
Het gerecht kan direct in de vorm op  tafel 
worden geserveerd.

Onderste deel aan de binnenkant krasbestendig 
geglazuurd. Inhoud 600 ml (1-2 porties).

Naar keuze in naturel of 
met rode glazuur aan de 
buitenkant.

Afmeting 24 x 12 x 
10,7 cm (b x h x d), 
gewicht ca. 2,5 kg.
RÖMERTOPF® 
BBQ Brick
•      naturel      

nr. 229-643-81      
€ 39,95

•      rood         
nr. 229-642-81      
€ 49,95

Beschermt uw servies, uw machine en het milieu.  
En bespaart veel geld.

Verbluffend: honderden keramische balletjes reinigen uw kostbare servies en bestek  
en vervangen agressieve vaatwasmiddelen.

Ongelooflijk, maar waar: deze geniale vaatwasserpad maakt 
uw vaat schoon zonder toevoeging van vaatwasmiddel. Alleen als 
u erg hard water hebt, kan het noodzake lijk zijn wat extra zout en 
glans spoelmiddel toe te voegen. Wij hebben het gecontro leerd*: 
zelfs aangekoekte etensresten en hardnekkige zetmeelaanslag 
worden verwijderd (intensief programma 70 °C). De bio-actieve 
schoonmaakkracht is goed voor max. 1.000 afwas beurten. Zo 
ontziet u het milieu – en bespaart u veel geld.
Het geheim: natuurlijke mineralen, negatieve ionen en – zo 
simpel als het klinkt –  mechanica.

De pad bevat ca. 900 keramische balletjes van geselec teerde 
mineralen. De waterstraal van het apparaat verplaatst de balletjes in 
de pad, waardoor er negatieve ionen vrijkomen. Deze breken grote 
clusters van watermoleculen open, waardoor de oppervlaktespan-
ning verlaagd wordt. De veel kleinere watermoleculen kunnen diep 
in en onder de vuildeel tjes dringen en vet, eiwit, etc. eenvoudig 
losmaken van de oppervlakken. Bovendien voorkomen anti-bacte-
riële zilver ionen de vaak  onaangename geurtjes in de vaat wasser.

Hoes scheurvast, van 100% polyester. Afmeting 10 cm Ø, 
gewicht 93 g. Na gebruik de pad gewoon laten drogen.
•      Bio-actieve vaatwasserpad      

nr. 214-279-81     € 16,95

*Het indrukwekkende 
resultaat:

In het ecoprogramma 
(50 °C) worden normaal 
bevuilde potten en 
pannen onberispelijk 
schoon en droog. In het 
intensieve programma 
(70 °C) kan de pad zelfs 
aangekoekte etensresten 
en hardnek kige 
zetmeelaanslag helemaal 
ver wijderen. Alleen bij 
hard water wordt het 
toevoegen van wat 
glansspoelmiddel en zout 
aanbevolen.
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Professioneel  trancheren zoals in een restaurant.
Bull Fork: de massieve vleesvork met originele stierenkop.

Niet te vergelijken met gewone vlees- en fijne 
trancheervorken. Deze bijna 400 g wegende vleesvork 
van massief metaal is echt gereedschap voor mannen. 
Met de  sterke tanden steekt u moeiteloos in grote 
stukken vlees, haalt u megasteaks van de barbecue, 
dikke rundvlees stukken uit de rookoven en hele 
braadstukken uit de oven. Ook zeer geschikt voor het uit 
elkaar halen van pulled pork.
De hoornen greep ligt stevig in de hand.

Het coole design staat bij elke barbecue garant voor 
gespreksstof en voor jaloerse blikken van doorgewinter-
de barbecue-koks. Ook perfect om cadeau te geven. 
Zinklegering, mat verchroomd. Kan in de vaatwasma-
chine. Afmeting 16,5 x 11 x 6 cm (l x b boven/hoornen 
greep x b beneden/vork). Weegt ongeveer 390 g.
•      Vleesvork Bull Fork      

nr. 232-747-81     € 29,95
Met de sterke tanden steekt u moeiteloos in 
grote stukken vlees.

VOORPAGI
NA-AANBO

D

Authentieke Vietnamese smeedkunst:  
handgemaakte keukenmessen van carbonstaal.

Sterk en blijft lang scherp. In ons land amper te vinden. Een geheime tip voor een zeer goede prijs.
Aziatische messen worden zeer gewaardeerd in Europese 

keukens. Het is verbazingwekkend dat deze handgemaakte messen 
uit Vietnam hier nauwelijks te vinden zijn, want in het land van de 
draken is de smeedkunst een eeuwenoude traditie. Werden vroeger 
vooral zwaarden gesmeed, tegenwoordig zijn kleine familiebe-
drijven gespecialiseerd in de duurzame productie van deze 
hoogwaardige snijwerktuigen. Handgesmeed uit hard carbonstaal 
en precisiegeslepen. Allemaal uniek – voor een zeer goede prijs. 
Een echte geheime tip.
Enorme hardheid van 60 - 61 HRC* (in plaats van vaak slechts 
52 - 55 HRC*): de garantie voor uitzonderlijke scherpte die 
lang blijft.

Het zeer koolstofrijke staal voor het lemmet wordt verkregen 
uit de bladveren van afgedankte voertuigen. De optimale combina-

tie van hardheid en elasticiteit maakt nauwkeurig slijpen mogelijk 
en houdt de messen lang scherp. De massieve, prachtig generfde 
handgrepen zijn gemaakt van het tamarindehout van oude 
paalwoningen.
3 krachtige messen voor alle taken.

Hac is het Vietnamese woord voor reiger en staat voor de 
stabiliteit van dit veelzijdige officemes: perfect voor het schoon-
maken, schillen en snijden van zelfs harde (wortel)groenten. Rua 
betekent schildpad – synoniem voor lang leven. Het typische 
rechthoekige lemmet heeft zich door de eeuwen heen bewezen 
voor het hakken en snijden van wortelen, komkommers, kool, ... 
Long betekent draak en staat voor de kracht van deze onvermoei-
bare alleskunner. Met gebogen lemmet en brede hiel ideaal voor 
het gemakkelijk snijden, hakken, in blokjes snijden en snijden met 

een wiegende beweging. Niet 
roestvrij – schoonmaken en 
drogen met de hand aanbevo-
len na gebruik (niet in de 
vaatwasser).
•      Hac officemes: lemmet 

12 cm, totaal 25 cm, 109 g      
nr. 235-197-81     €   69,95

•      Rua groentemes: lemmet 
17 cm, totaal 30 cm, 174 g      
nr. 235-196-81     €   89,95

•      Long koksmes: lemmet 
20,8 cm, totaal 33,8 cm, 
182 g     
nr. 235-195-81     €   99,95

•      Set van 3 (office-, 
groente- en koksmes)      
nr. 235-198-81     € 249,95 
(u bespaart 9,90 €)
*HRC (Rockwell-hardheidstest) 

is de internationale meeteenheid voor 
de hardheid van een materiaal, 
gewoonlijk gebruikt voor messen.
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Kleine kruimeldief in schitterende uitvoering.
Smal, stijlvol design. 600 g licht. Ruimtebesparend rechtop op te bergen.

Ruimtebesparend 
rechtop neer te 
zetten.

Ook ideaal als kruimeldief voor auto, camper of boot.
Voorzien van zaklamp en waarschuwings lichtfunctie, 
handig om mee te nemen.

Veel mooier en ruimtebesparender op uw 
werkblad dan de meeste gangbare kruimel dieven: hij 
is slechts 31 cm lang, 7,9 cm breed en bovendien 
compact rechtop neer te zetten. Het apparaat is altijd 
binnen handbereik en snel te gebruiken voor het 
opzuigen van gemorste koffie van de koffiemolen, 
kruimels van de broodsnijmachine, uit de oven, van 
de ontbijttafel of uit de plooien van bekleding.
Krachtig en toch aangenaam stil.

Eén acculading is voldoende voor max. 15 mi-
nuten draadloos continu gebruik. Oplaad tijd ca. 
3-4 uur. Vermogen 70 W. Volume 75 dB. Robuuste 
kunststof behui zing. Uitneembaar vuilreservoir, 
wasbaar filter. Wordt geleverd met opzetborstel, 
schoonmaakborstel, standaard en oplaad kabel.
•      XS-kruimeldief      

nr. 232-721-81     € 59,95

Ingenieus, praktisch en snel: compacte vacumeerstick voor dagelijks gebruik.
Geen tijdrovend sealen, geen lastige snoeren en geen onhandig apparaat dat ruimte inneemt in uw kast.

Bespaar tijdrovend sealen en ruimte in de kast. Deze compacte 
vacumeerstick is perfect voor het snel en gemakkelijk bewaren van 
uw dagelijkse voorraden. Voor een zeer goede prijs (vergelijkbaar 
uitgeruste apparaten kosten gemakkelijk 50,– tot 70,– €).
Handig met één hand te bedienen en klaar in een handom-
draai.

Doe gewoon vis, vlees, kaas etc. in een van de speciale 
vacuümzakken (10 meegeleverd, meer apart verkrijgbaar). Knijp 
de ritssluiting dicht en plaats de slimme vacumeerstick op het 
ventiel van de zak. Druk op de knop en in seconden zuigt de 
krachtige, maar stille pomp de lucht eruit. Het toestel schakelt 

vervolgens automatisch uit.
Lithium-ion accu met lange levens duur in plaats van batterijen. 
Duur zaam, milieuvriendelijk, kostenbesparend.

Enorme werktijd van 150 minuten op één acculading. Zelfs 
klaar voor gebruik tijdens het opladen (oplaadtijd ca. 4 uur, kabel 
inbegrepen).
Ook ideaal om in te vriezen, te marineren en professioneel 
vacuüm te koken in een waterbad (sous-vide koken).

De herbruikbare zakken sluiten goed af, zijn vaatwasmachine-
bestendig, bijzonder scheurvast en kook-, magne tron- en vriezer-
bestendig. Lucht noch vocht kan binnendringen, geen vriesbrand.

Zelfs dun genoeg voor de lade.
Gemaakt van robuuste 

kunststof. Afmeting vacumeerap-
paraat (b x h x d): 
4,5 x 19,5 x 4,5 cm. Gewicht: 
242 g. Inbegrepen: 10 ritszakjes 
(5 x maat S, 3 x maat M, 2 x 
maat L), 2 ziplockers om de 
zakjes te sluiten, USB-oplaad-
kabel, Food Manager-stickers.
•      OneTouch draadloze 

vacumeerstick      
nr. 233-520-81     € 34,95

•      Caso vacumeerdoosjes,  
set van 3      
nr. 233-422-81     € 39,95

Reserve-vacuümzakken, 
20 stuks
•      Mt. S (20 x 23 cm) 

nr. 233-521-81     € 13,95
•      Mt. M (26 x 23 cm) 

nr. 233-522-81     € 16,95
•      Mt. L (26 x 35 cm) 

nr. 233-523-81     € 21,95
•      USB-stekkervoeding met 

1 USB-aansluiting     
nr. 230-593-81     € 9,95
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De mooiere (en smakelijkere) manier  
om hapjes te serveren.

In de prachtige snack-dispenser van kristalglas. Mond geblazen  
in de glasfabriek Valentin Eisch.

Noten, pistachenoten, chocolade ... Deze mooie snackautomaat geeft elke gast de 
gewenste portie direct in de hand. Niemand hoeft onhygiënisch in een gevulde schaal 
te grijpen. En: in tegenstelling tot dispensers gemaakt van porselein of roestvrij staal 
laat het schitterende kristalglas u de inhoud in één oogopslag zien. Een perfecte sym-
biose van stijl en functie.
Serveert stijlvol ook tafel water, 
wijn, sappen, dres sing, sauzen, ...

Past bij al uw ser vies goed en 
de coraties. Op tafel net zo mooi 
als op uw party-buffet, bij een ape-
ritief in de lounge, aan de bar, ... 
De gebogen vorm past goed in de 
hand – perfect voor nauw keurig en 
gedoseerd schenken.
Met de mond geblazen, dun-
wandig. Toch robuust en zelfs 
vaatwas machinebestendig. 
Handmade in Germany.

Afmeting: 19 cm hoog, Ø 
max. 9,7 cm. Weegt 200 g. Inhoud 
500 ml.
•      Snack- dispenser/karaf      

nr. 229-205-81     € 39,95

Van frisdrankflessen tot augurkenpotjes: deze 
opener kan met gemak bijna elke schroefdop aan.

Flexibel instelbaar voor dekseldiameters van 3 tot 11 cm.
Het slanke ontwerp is goed doordacht en zeer gebruiks vriendelijk: gebruik de 

schuifknop om de opener traploos aan te passen aan de diameter van het deksel. Door 
de hendel aan de zijkant in te drukken, wordt hij stevig vastgezet. De gefreesde tanden 
voorkomen dat hij wegglijdt. Dankzij de hefboom werking van de lange greep is een 
korte draaibewe ging voldoende om het deksel zonder enige moeite los te maken.
Zelfs geschikt voor vastzittende vacuümdeksels op glazen conserven potten.

Houd de hendel ingedrukt om het deksel eraf te halen en neer te leggen zonder te 
druppen uw vingers blijven schoon. Na gebruik kan de opener, die slechts 3,3 cm 
breed is, gemakkelijk worden opgeborgen in een lade of worden opgehangen aan een 
haak zodat u hem binnen handbereik hebt. Gemaakt van roestvrij staal (430). Roestvrij 
en vaatwasmachinebestendig. Afmeting 19 x 3,3 cm. Gewicht ca. 116 g.
•      Dekselopener, set van 2     nr. 233-423-81     € 16,95

Geschikt voor 
bijna elke 
schroefdop met 
een diameter 
van 3 tot 11 cm.

De buigzame vaatdoek-
houder: past in elke was-
bak en blijft  magnetisch 
zitten. Zelfs in een hoek.

Zit niet in de weg. Ziet er netjes uit.  
En houdt uw vaatdoekje fris.

Een vaatdoekje dat over de kraan hangt, 
verpest zelfs de moois te keu ken. Maar discreet 
weggewerkt begint het al gauw onaangenaam 
muf te ruiken. Veel hygiënischer en netter is 
het wanneer u het vaatdoekje over deze magne-
tische reling hangt, die u aan de binnenkant van 
de wasbak be vestigt. Zo hebt u het vaatdoekje 
altijd bij de hand en wordt overtollig water wat 
uit het doekje lekt, keurig opgevangen. Het 
vaatdoekje droogt snel aan de lucht. En het ont-
staan van nare geurtjes wordt zo voorkomen.
Rond of recht: de buigbare kunststof is 
probleem loos aan de vorm van de wasbak 
aan te passen.

De houder is zelfs in een hoek te plaatsen. 
Aan beide uiteinden is een magneet geïnte-
greerd. Deze extra sterke contrama gneten kle-
ven direct onzichtbaar aan het oppervlak van 
de wasbak (kleefpads worden meegeleverd).
Zit muurvast, zelfs aan wasbakken van gra-
niet, Corian®, edelstaal, gie tijzer, ... met een 
wanddikte tot 1,5 cm.

Ook praktisch als handdoek-/pannenlap-
houder voor aan de koelkastdeur, de oven of de 
magnetron. 23 cm lang, gewicht 30 g.
•      Magnetische vaatdoekhouder      

nr. 219-388-81     € 29,95

De extra sterke contra magneten 
zijn onzichtbaar aan de buiten-
kant van de wasbak.

 Dekselopener, set van 2      
€ 16,95
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Minimalistische vormen, natuurlijke uitstraling, unieke look.

Heel trendy en toch tijdloos: keramisch servies van ASA Selection/Germany.  
Onderscheiden met de German Design Award 2020.

Een uitbundige stijl is verleden tijd. Op 
dit moment zijn eenvoudige vormen, een 
natuurlijke uitstraling en een unieke look 
heel modern. Kenmerken die op harmo-
nieuze wijze samenkomen in dit bekroonde 
keramische servies van ASA Selection, dat 
zowel eigen tijds als tijdloos is.
Authentiek hand werk en een speciale 
reactieve glazuurlaag maken elk 
onderdeel uniek.

De speciale glazuurlaag reageert bij elk 
brandproces een beetje anders. Hierdoor 
ontstaan echte unieke creaties met elk hun 
eigen schake ringen en levendig kleuren-
spel. De zachte lijnen accentueren het 
oorspronkelijke karakter en geven het 
servies ondanks de eenvoud een unieke 
stijl. Een waardevolle aanwinst voor elke 
mooi gedekte tafel.
Voor dagelijks gebruik en voor bijzon-
dere gelegenheden. Van ontbijt tot 
uitgebreid diner.

Met 3 verschillende borden, kommen, 
schaal, taartbord, serveerbord, kannetje, 
bekers en cappuccinokopjes, de perfecte 
serie voor elke maaltijd: van (muesli)ontbijt 
via lunch tot koffietafel, snacks en 
uitgebreid diner. Het hoogwaardige 
aarde werk is gebrand op 1.180 °C en gaat 
daardoor lang mee, is bestand tegen 
scherpe messen en heeft sterke randen. Ook 
gaat het niet chippen of barsten. Kan in de 
vaatwasser en is zelfs geschikt voor de 
oven, de vriezer en de magnetron.

       nr.       €
Plat bord, set van 6  
26,5 cm Ø  230-725-81 89,95
Dessertbord, set van 6
21 cm Ø   230-726-81 71,95
Pastabord, set van 6
21 cm Ø, 5,5 cm H  230-751-81 89,95 
Kom, set van 6
15 cm Ø, 5 cm H  230-752-81 59,95
Beker, 0,25 l, set van 6
8,5 cm Ø, 9,5 cm H  230-753-81 59,95
Schaal,
22 cm Ø, 11 cm H  230-754-81 26,95
Taartbord 
30 cm Ø, 11 cm H  234-538-81 46,95
Serveerbord 
31 x 18 cm  234-539-81 19,95
Kannetje, 0,25 l 
9 cm Ø, 9,5 cm H  234-540-81 14,95
Cappuccinokopje, 0,23 l, set van 6 
9 cm Ø, 7,5 cm H  234-541-81 99,95

Plat bord

Dessertbord

Pastabord

Kom

Beker

Schaal

Serveerbord

Kannetje

Cappuccinokopje

Taartbord

Serviesserie Saisons
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Mondgeblazen thermoglas in chic design: met deksel en glazen rietje
Houd warme dingen warm, koude dingen koud. En houdt insecten weg.

Thee of ijsthee. Latte macchiato of café frappé. Verfrissende 
cocktails, limonades, ... of punch: deze mondgeblazen thermoglazen 
houden uw dranken lang warm of verfrissend koel en serveren ze met 
stijl en schijnbaar zwevend. Een fascinerend effect door de isolerende 
dubbele wand. In tegenstelling tot minder hoogwaardige dubbelwandige 
glazen is de drinkrand aangenaam dun. En er zijn geen lelijke plastic of 
metalen onderdelen die de heldere elegantie verstoren.
Ongestoord drinkgenot in de tuin, op het balkon of het terras.

Het goed sluitende glazen deksel versterkt de isolerende werking en 
geeft vliegen, wespen, etc. geen kans. Zelfs vallende bladeren of pollen 
kunnen niet in uw drankje komen. Deksel met (verwijderbare) siliconen 

afdichting en gat voor het meegeleverde glazen rietje.
Ook leuk voor ijscreaties en desserts, koude en 
warme voorgerechten. En als cadeau.

Het chique, maar robuuste borosilicaatglas is 
hitte-, vries- en temperatuurschokbestendig (-70 tot 
+500 °C), levenslang smaakloos, magnetron- en 
vaatwasmachinebestendig. Leveringsomvang: 

thermoglas van 450 ml, deksel en 
drinkrietje. In elegante zwarte 
kartonnen koker.
•      Mondgeblazen thermoglas     

nr. 235-264-81     € 29,95
•      Mondgeblazen thermoglas,  

set van 2      
nr. 235-265-81     € 58,95
(u bespaart 0,95 )
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Leveringsomvang: thermoglas 
van 450 ml, deksel en drinkrietje.

Stijlvolle tafelen  
bio-afval verzamelaar 

op een klein oppervlak.
Groot volume, klein oppervlak.  

Perfect voor in de keuken en op tafel.
Eenvoudig en zonder knoeien te 

vullen dankzij de grote opening 
(17,5 cm). En toch neemt deze 
mini- prullenbak minder ruimte op je 
aanrecht in beslag dan een schotel tje.
Je kunt er gemakkelijk tot 1,7 l 
groente- en fruitafval, keukenpa-
pier, koffiefilters enz. in  kwijt.

In tegenstelling tot gebruikelijke 
klapdeksels houdt het stevig sluitende 
klapdeksel geuren tegen, insecten op 
afstand en blijft het rechtop staan.
Kan hygiënisch worden gereinigd in 
de vaatwasser. Ook mooi genoeg 
voor op de eettafel.

Gemaakt van matzwarte kunst-
stof, BPA-vrij. Afmetingen 18,4 x 
9,5-17,5 cm (H x Ø), gewicht 250 g.
•      Ruimtebesparende  

tafel-afvalverzamelaar      
nr. 230-563-81     € 8,95

Met grote opening 
(17,5 cm): 
gemakke lijk en 
zonder te knoeien 
te vullen.
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Ontwikkeld met 
sterkok Christian 
Henze.
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De nieuwste generatie 
superhandige, universele 

doekjes.
Weefstructuur + microvezels + bamboe = 

schoonmaken,  streepvrij drogen én oppoet-
sen. Zo snel en grondig als nooit tevoren.

Niet te vergelijken met andere micro-
vezeldoekjes: deze universele doekjes in een 
bamboe- microvezelmix reinigen, drogen 
en poetsen nog sneller en grondiger, en met 
een glanzender resultaat. Door de gladde 
weefstruc tuur wordt de enorme reinigings-
kracht van de microvezels extra versterkt. De 
bamboe-viscose maakt de doekjes nog absor-
berender. Het effect: zelfs vettig vuil verwijdert 
u zonder dat er iets achter blijft. Vocht wordt zo 
snel opgenomen, dat er geen strepen kunnen 
ont staan. Er blijft niets anders achter dan een 
stralende glans.
Werkt met en zonder schoonmaakmiddel. 
Nat, iets vochtig en droog.

U kunt de pluisvrije universele doekjes 
ge bruiken voor alle huishoude lijke  klusjes, 
voor de auto, voor het verwij deren van vlekken 
uit bekleding, voor het oppoetsen van chroom, 
edelstaal, glas, … Ook ideaal als thee- en 
stofdoek.
Stevig afgehecht, gaat lang mee.

60% polyester, 23,5% viscose, 16,5% 
polyamide. 40 x 60 cm. Hygiënisch wasbaar 
tot 60 °C.
•      Universele doekjes, set van 10      

nr. 233-024-81     € 29,95

Handig veelzijdig te gebruiken.
U kunt de universele doekjes gebruiken voor het 
streepvrij schoonmaken van spiegels, ramen, chroom 
en edelstaal. En voor kunststof, autolak, kranen, 
beeldschermen en tegels. Bij droog gebruik ideaal als 
thee-, poets- en stofdoek.

De betere spat bescherming: 
ruimte besparende waaier.

Vergeet die in de weg liggende anti-spatdeksels: deze ruimtebesparende edelstalen 
anti-spatwaaier neemt dicht-geklapt nauwe lijks meer ruimte in dan een taartschep. Met 
één hand beweging uit te klappen. Dekt pannen tot 28 cm breed volledig af. Geen 
vetspatje kan meer ontsnappen. Uw kookplaat, keuken en kleding blijven schoon. Stoom 
daarentegen kan door fijne gleuven ongehinderd ontsnappen.
Om het eten in de gaten te kunnen houden en er vocht bij te kunnen gieten kunt u 
de antispatwaaier per vak openen.

De anti-spatwaaier hoeft niet steeds opgetild te worden of er helemaal afgehaald te 
worden. Daardoor blijft de warmte in de pan en druppelt er niets op kookplaat en 
aanrecht.
Eenvoudig in de vaatwasser te reinigen.

Van 18/10-edelstaal en ABS-kunststof. Dicht geklapt ca. 31,5 cm lang, uitgeklapt 
29,9 cm breed; gewicht 443 g. Met ver grendeling en ophangoog. Van Leifheit, 
Duitsland.
•      Anti-spatwaaier    nr. 206-162-81    € 26,95

Blijvend antibacteriële snijplanken.
Onderscheiden met de German Design Award Special 2018.

Heel anders dan veel kunststof planken die hierop lijken. De gepatenteerde 
behandeling van deze snijplanken heeft unieke hygiënische eigenschappen. Deze 
zorgen ervoor dat er zich geen vreemde luchtjes hechten aan het oppervlak en dat 
bijvoorbeeld rode bieten geen verkleuringen achterlaten. En – heel belangrijk: er 
ontstaan geen kiemen en bacteriën, die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Extra praktisch: centimeterindeling, antislipzone en sapgroef.

Met behulp van de centimeterindeling kunt u gemakke lijk gelijkmatige plakjes 
snijden of vlees of vis in gelijke porties verdelen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld 
tomaten niet van de plank glijden, is de plank voorzien van een antislip- snijzone van 
8 resp. 10 cm Ø. Uitlopend vocht komt terecht in de rondom lopende sapgroef.
Aan beide kanten te gebruiken. De hoeken van silicone houden de plank stevig op 
zijn plek.

Van PP-kunststof en 
silicone. De hygiëne-eigen-
schappen hebben een 
levenslange werking, zelfs 
bij intensief gebruik en na 
vele malen wassen in de 
vaatwasser. Van TESCOMA.
Antibacteriële snijplank
•      26 x 16 cm      

nr. 225-446-81      
€ 14,95

•      36 x 24 cm      
nr. 225-447-81      
€ 18,95

 Universele doekjes,  
set van 10     € 29,95
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De mooiere huishoudschaar,  
met handgrepen van robuust bamboe-

hout (in plaats van kunststof).
Van Déglon: de messenspecialist uit Thiers,  
het centrum van de Franse messenindustrie.

Extreem scherp en precies. Sterk, veelzijdig (en mooi). De 
snijbladen van scherp geslepen roestvrij staal (2Cr14) zijn tot aan 
de punt perfect en nauwkeurig afgewerkt. Ze glijden nauw keurig 
en soepel door papier, karton, textiel ..., brengen kamerplanten in 
vorm en knippen zelfs houtachtige stengels van kruiden licht en 
recht af. De grote ovale handgrepen liggen veilig en stevig in de 
hand. De handgrepen van robuuste bamboe (in plaats van kunst-
stof) zijn duurzaam geklonken en benadrukken het ambachtelijke 
retro-design. Antikleeflaag, roestvrij, na te slijpen. Lengte ca. 
21,5 cm. Gewicht 222 g.
•      Déglon huishoudschaar      

nr. 230-684-81     € 26,95

De betere koffiemachine: zet net zo heet en nauwkeurig koffie  
als met de hand.

Bekroond met het gouden zegel van de wereldberoemde vereniging ‘European Coffee Brewing Centre’ in Oslo.
Niet te vergelijken met conventionele filtermachines: de 

AromaSense zet uw koffie net zo heet en nauwkeurig als met 
de hand. Dankzij de combinatie van een vermogen van 
1.550 W en een innovatief pompsysteem bereikt het water het 
koffiepoeder bij een constant optimale 92 - 96 °C. In plaats van 
de gebruikelijke uitstroomopening wordt het warme water door 
een uitstroomarm met 9 gaten in een guts afgevoerd – net als 
bij het filteren met de hand. Hierdoor wordt het complete 
poeder altijd bevochtigd en kunnen het aroma en de ingrediënt-
en zich volledig ontwikkelen.
Traploos instelbare druppelsnelheid: voor mildere of 
sterkere koffie naar keuze.

Draai gewoon aan de draairing op de filterhouder om 
traploos de doorloopsnelheid en dus de sterkte van de koffie te 
variëren. De 11,2 cm lange inlaattuit mengt uw vers gezette 
koffie, klaar om te serveren.

Praktische bekerfunctie. 24 uurstimer.
Zet uw koffie desgewenst direct in een kopje of uw 

meeneembeker. Met warmhoudfunctie (80 - 85 °C) tot 
40 minuten en automatische uitschakeling.
Stijlvol matzwart design met aanraakdisplay: design- 
blikvanger in elk interieur.

Edelstalen behuizing en permanent filter van titanium. 
Waterreservoir van 1,25 l voor maximaal 10 kopjes. Afmeting 
(b x h x d): 35 x 33,5 x 17 cm. Gewicht: ca. 3 kg. Snoer van 
100 cm voor 220 - 240 V/1.550 W. TÜV-Süd/GS-geteste 
veiligheid*.
•      CASO koffiezetapparaat AromaSense      

nr. 235-250-81     € 129,95
*Z1A 056942 0009

De uitstroomarm met 9 gaten voert 
het constant optimale hete water in 
een guts af – net als bij het filteren 
met de hand.
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Krachtiger dan ooit:  
smoothie-blender van de nieuwste generatie.

Vermaalt fruit en groente volledig – met een enorme snelheid van 27.000 tpm  
(in plaats van slechts 20.000 tpm). En behoudt de gezonde voedingsstoffen.

Deze moderne smoothieblender vermaalt 
fruit en groente volledig – inclusief schillen, 
stelen en klokhuizen. Het krach tige, 6-vleu-
gelige kruismesmechanisme werkt met maar 
liefst 27.000 tpm (in plaats van de gangbare 
20.000). In tegenstelling tot de gangbare 
blenders verdwijnt er geen waardevolle pulp 
bij het afval. Er gaan geen vitamines, vezels 
en antioxidanten verloren. En uw gezonde 
drankje bevat geen klontjes.
De direct aangedreven motor van 1.000 W 
(in plaats van de gangbare 600 W) staat 
garant voor snelle, constant homogene 
resultaten.

Zelfs harde noten en pompoenpitten 
worden volledig vermalen. Doe de ingrediën-
ten gewoon in de mengbeker, schroef het 

mesmechanisme erop, plaats het op de basis 
en zet aan. Enkele seconden later is uw 
gezonde drankje klaar.
Stijlvol aluminiumdesign (in plaats van 
kunststof).

Stevige behuizing van geborsteld 
aluminium en kunststof. Meegeleverd: 
2 mengbekers (700/350 ml) van BPA- vrije 
kunststof, 1 schroefdop met drinkopening 
voor uw smoothie to go. Mesjes van roestvrij 
edelstaal. Geschikt voor de vaatwasser 
(uitgezonderd de basis). Afmeting zonder 
opzetdeel ca. 20 x 14 cm (H x Ø), gewicht 
2,95 kg.
•      1.000 W-smoothie-blender      

nr. 231-940-81     € 69,95

Win         naar van de crêpes-pannentest.  
                Van sterk gelei         dend handgegoten aluminium met antiaanbaklaag.

               Topkwaliteit van                BAF Fischbach, Duitsland. Traditionele firma met 100 jaar ervaring.
In het Duitse programma ‘WDR-Ser-

vicezeit’ werden 4 crêpes-pannen onder de 
loep genomen. De test werd met afstand 
gewonnen door deze premium-pan van 

Gemakkelijk bestellen:
www.proidee.nl/cuisine

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Waterkoker.  
            De nieuwe stand         aard.

          Edelstalen waterkoker met exacte  tem               peratuurkeuze  
              in 7 standen (normaal 3-               5).

Met een druk op de knop kiest u de 
gewenste watertempera tuur: 40 °C voor 
babyvoeding, 80 °C voor groene en witte 
thee, 90 °C voor handfilterkoffie, of 
kokend heet water voor een soepje 
tussendoor. In stappen van 10 °C. Uw 
water wordt altijd exact op de juiste 
temperatuur gebracht. Zo bespaart u op 
stroom voor het onnodig opwarmen. En 
op tijd voor het  afkoelen.
Met 2-uurs-warmhoudfunctie en 
displayweer gave van de ingestelde en de 
werkelijke temperatuur.

Is de ingestelde temperatuur bereikt, 
dan klinkt een signaal en schakelt de 
waterkoker uit. Of u activeert de 
warmhoud functie (ook direct bij de start 
in te schakelen).
Blikvanger in uw stijlvolle keuken.

Van blijvend mooi gematteerd 
edelstaal; greep van warmte- isolerende 
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Win         naar van de crêpes-pannentest.  
                Van sterk gelei         dend handgegoten aluminium met antiaanbaklaag.

               Topkwaliteit van                BAF Fischbach, Duitsland. Traditionele firma met 100 jaar ervaring.
BAF Fischbach. De pan werd door de testpersonen uitdrukkelijk geprezen om de ‘snelle en 
goede warmteverdeling’ en de ‘uitstekend werkende antiaanbak laag’. (WDR-Servicezeit, 
30-10-2013).
Van naadloos met de hand gegoten, sterk geleidend  aluminium. De garantie voor een bij-

zonder lange levens duur.
Via de extra dikke 9-10 mm bodem (in 

plaats van vaak maar 3-5 mm) dringt de hitte 
meteen door in de pan en wordt door het 
gegoten alumini um gelijkmatig ver deeld. De 
20 cm lange steel van kunststof wordt echter 
alleen handwarm.
Praktisch onverwoestbaar: de 4-voudige 
‘microCERA MIC®’-coating

Dankzij het antiaanbakeffect van de 
PTE-coating hebt u bijna geen vet nodig. Toch 
bakt het fijne eierbeslag niet aan. De keramische 
deeltjes in de coating zorgen voor een bijzonder 
hard oppervlak. Via de vlakke rand van de pan 
glijden de crêpes soepel op uw bord. Ook ideaal 
voor pannenkoeken, omeletten, blini’s en 
tortilla’s.
Geschikt voor elk type  fornuis – ook inductie.

Afm. 24 cm Ø, gewicht 1350 g. Hittebesten-
dig tot 260 °C, vaatwasserbestendig. Exclusief 
bij Pro-Idee.
•      BAF Fischbach crêpes-pan       

nr. 209-609-81     € 69,95

Waterkoker.  
            De nieuwe stand         aard.

          Edelstalen waterkoker met exacte  tem               peratuurkeuze  
              in 7 standen (normaal 3-               5).

kunststof. Inhoud 
1,7 liter. Met water-
niveauindicatie, 
 automatische uit-
schakeling, droogkook-
beveiliging,  uitneembare 
kalkfilter, snoerop-
wikkeling. Snoer van 
75 cm voor 220-240 V/ 
2.200 W. Afmeting 
24,5 x 21 x 19,5 cm (h x 
b x d), gewicht 1,2 kg. 
SGS/GS-gecon troleerde 
veiligheid.*

•      Design- 
waterkoker met 
temperatuurkeuze      
nr. 218-409-81     
€ 64,95
*GS/16/HEL/10947

Door de geïntegreerde zeef geschikt voor het 
afgieten van pasta, aardappels, groente, etc.

Veel origineler dan 
 andere afgiet- en schenk-
systemen voor pannen.

Veilig en hygiënisch. Zonder uw vingers 
te verbranden.  

Zonder spetters en vlekken.
Een feest voor familie en gasten, 

wanneer u soep, bouillon of saus heel 
precies door ‘Ducky’s’ gele eendensnavel 
in hun kom of bord giet. En ook nog eens 
zonder te morsen.
Dankzij de geïntegreerde zeef ook ideaal 
voor het afgieten.

Het gekookte voedsel blijft netjes in de 
hete pan – en u verbrandt uw vingers niet 
aan een ver schuivende deksel. De flexibele 
bevestigingsring past op haast alle maten 
pannen. Van silicone. Geschikt voor 
voedsel en hitte bestendig tot 230 °C. 
Zonder achter blijvende resten in de 
vaatwasser te reinigen. Afmeting 11 x 11 x 
14 cm. Gewicht ca. 93 g.
•      Pannenafgiet-  

en schenk systeem ‘Ducky’      
nr. 221-934-81     € 12,95

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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Uniek: de magnetron met grill, heteluchtfunctie  
en moderne inverter-technologie.

Zeer veelzijdig, nauwkeurig (en mooi). Voor een heel aantrekkelijke prijs.
Een inverter-magnetron met een constant veilig vermogen, een 

hetelucht oven en een 2.050-W-grill: dit veelzijdige apparaat zult u 
praktisch elke dag gebrui ken. Van zachtjes ontdooien tot gratine-
ren en van bakken tot het compleet bereiden van een ge recht met 
behulp met speciale programma’s. En dat voor een heel aantrekke-
lijke prijs.
Veilig ontdooien en garen.

Veel gangbare magnetrons werken met intervallen. Bij deze 
exem plaren wordt het maximale vermogen constant onderbroken 
door tijdelijke pauzes om een lager, veiliger vermogen te berei-
ken. Deze inverter magnetron daarentegen werkt, al naargelang 
de instelling, constant met een gereduceerd vermogen (wanneer u 
hem bijvoorbeeld instelt op 400 W, wordt er ook echt alleen maar 
400 W afgegeven – zonder 
pauzes). Zo worden uw 
gerechten veel gelijkmatiger 
en veiliger ontdooid, op-
gewarmd en gegaard. Zonder 
warme en koude plekken.
Een draaiplateau is over-
bodig: met een ca. 60% 
 groter gebruiksopper vlak. 
Met praktische ovendeur.

Het platte keramische, 
reflecte rende plateau verdeelt 
de microgolven gelijkmatig 
over de gehele gaarruimte 
van in totaal 25 l en is 
ruimtebesparend. Hierdoor 

passen er ook grote ovenschalen en bakblikken in. De deur is heel 
gemakkelijk naar onderen te openen (in plaats van naar opzij).
Werkt als een (tweede) oven waarvan de temperatuur nauw-
keurig is te bepalen: van 110 - 200 °C in stappen van 10 °C.

De blaasfunctie laat de hete lucht gelijkmatig circuleren. Voor 
heerlijke pizza’s, broodjes, muffins, ... – zonder de grote oven te 
hoeven voorverwarmen.
Binnenkant van professioneel edelstaal. Buitenkant in alumi-
nium/black-glass- design.

Alle functies zijn gemakkelijk met de sensor toetsen te bedie-
nen. De instellingen zijn goed af te lezen van de contrastrijke 
lcd-display. Met 14 automatische kookprogramma’s en 6 combi- 
programma’s. Magnetron 900 W (6 standen); grill 2.050 W; 

hetelucht oven 2.050 W. 
Buitenafme ting: 51 x 30,5 x 
49,9 cm (b x h x d), binnen-
afmeting 31 x 21 x 29 cm 
(b x h x d). Gewicht 15,3 kg. 
Aansluiting voor 230 V. 
TÜV Rheinland/GS- geteste 
veiligheid*.
•      Inverter-combi- 

magnetron IMCG25      
nr. 224-962-81     € 349,–
*S 50375161

Het keramische reflecterende 
plateau is snel en gemakkelijk 
schoon te maken.
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Massief bamboehout in plaats van plastic.
De betere bestekbak: langdurig mooi. Aan beide kanten uittrekbaar. Perfect ook voor het buffet. Slechts € 24,95.

Niet te vergelijken met eenvoudige plastic inzetstukken: 
scherpe mespunten of zware scharen kunnen deze bestekbak van 
stevige bamboe niet zo gemakkelijk iets aandoen. En in tegenstel-
ling tot metalen bestekbakken ontziet het bamboehout uw bestek 

en de snijkanten van uw waardevolle messen. En het beste: door 
uitschuifbare delen aan beide kanten kunt u de bestekbak optimaal 
aan bijna elke lade aanpassen. En zo wint u ruimte ook voor grote 
keukenhulpen, scharen, enz. … En dat allemaal voor een zeer 

redelijke prijs (niet-uittrekbare houten 
inzetstukken kosten vaak al het dubbele).
Zorgvuldig gladgeschuurd en gelakt.

Biedt 6-8 vakken in 4 verschillende 
afmetingen. Afmetingen in elkaar geschoven 
35 x 6,5 x 43 cm (b x h x d). Variabel 
uittrekbaar tot max. 58 cm breedte. Gewicht 
maar liefst 1,7 kg.
•      Uittrekbare bestekbak  

van bamboehout      
nr. 219-945-81      € 24,95

Chic design voor het serveren van uw wijn  
op exact de gewenste drinktemperatuur.

Elektrische wijnkoeler met nauwkeurige sensortechniek houdt de temperatuur van uw voorgekoelde wijnen optimaal.  
Werkt met één druk op de knop. Ook ideaal voor   sekten champagneflessen.

Niet te vergelijken met een koelkast en de gangbare 
wijnkoelers. Bij dit elektrische koelapparaat kunt u de 
gewenste drinktemperatuur op de graad nauwkeurig 
instellen. Uw voorgekoelde wijn wordt dus constant 
gekoeld – op 5 °C - 18 °C – met behulp van de touch- 
bediening. Zo kunt u zelfs meer genieten van een 
goed kopere wijn dan van zijn duurdere concurrent, als die 
minder exact gekoeld is. Ideaal voor zowel witte wijn, 
rosé als champagne, en ook heel geschikt om jonge en 
lichte rode wijn op de juiste temperatuur te houden.
Ook uw 2e en 3e glas heeft de perfecte temperatuur.

U kunt de ingestelde wijntempera tuur aflezen van het 
display. De temperatuur van uw voorgekoelde fles blijft 
optimaal behouden. U heeft geen koelelement of ijs 

nodig. En er vormt zich geen 
condens dat het etiket kan 
beschadigen.
Peltier-techniek: vibratie-
arm en fluisterstil.

Het thermo-elektrische 
Peltier- element werkt bijna 
onhoorbaar – en zonder 

koelvloeistof dat het milieu belast.
Een indrukwekkende blikvanger die uw wijn laat 
opvallen. En een schitterend cadeau voor alle wijnlief-
hebbers.

Tijdloos, stijlvol edelstaal, kunststof en acryl. Houder 
aan de binnenkant van aluminium. Geschikt voor flessen 
tot 9 cm Ø. Afmeting 13,5 x 24,5 x 28,5 cm (b x h x d), 
gewicht 2,4 kg. 295 cm snoer voor 110 - 240 V/72 W. 

SGS/GS-geteste veiligheid*. Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden langeter-
mijngarantie.
•      Elektrische design-wijnkoeler     nr. 233-241-81     € 119,95

*GS/21/HEL/00424

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.proidee.nl/cuisine
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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     Topuitvoering. Top          verwerking. Topprijs.
              Elektrische pers van Solis,               Zwitserland. Perst kleine en grote   

                    citrus vruchten tot de laatste               druppel uit, zonder krachtsinspanning.

Geniaal en ruimtebesparend:  
de 1 mm platte spatbescherming voor pannen.

Geen vetspetters meer op de kleding en het fornuis.   
Desgewenst zelfs in de keukenla op te bergen.

Niet te vergelijken met grote spatbeschermingszeven, -deksels, -kappen: dit ingenieuze 
hulpstuk is slechts 1 mm dik en zorgt voor meer ruimte in jouw keukenkast. Het flexibele 
en toch stevige glasvezelvlechtwerk dekt pannen tot een Ø van 32 cm volledig af. Er 
kunnen geen vetspetters ontsnappen. Kookplaat, keuken en kleding blijven schoon. In 
tegenstelling tot roestvrij stalen roosters kan hier de condens ontsnappen. Zo worden de 
gerechten niet waterig door condenswater.
Anders dan bij metaal worden de hittebestendige glasvezels (tot 260 °C) niet heet.

Aan 4 lipjes vast te pakken zonder vieze vingers te krijgen.
Teflon®-gecoat en geschikt voor de vaatwasser. Ook ideaal als onderzetter.

Afmeting 32 cm Ø, gewicht 90 g.
•      NoStik® spatbescherming, set van 2     nr. 230-487-81     € 12,95

NoStik® spatbescherming,  
set van 2     € 12,95

Weg met die fruitvliegjes.
Gebruik deze effectieve en milieuvriendelijke val in decoratieve appelvorm.

Niet alleen fruit, maar ook andere levensmiddelen zijn in de zomer een geliefd doelwit 
voor fruitvliegjes. Met deze val vangt u die vervelende vliegjes voor ze bacteriën en 
ziektekiemen kunnen verspreiden.
Uw keuken blijft op een natuur lijke manier hygiënisch.

Als lokmiddel giet u een mengsel van water, azijn en een drup peltje afwasmiddel in de 
onderste helft van de appel. 
Boven bij de stengel gaan de 
fruitvliegjes naar binnen en 
komen terecht in de onderste 
schaal. Voor het leegmaken 
gewoon de bovenkant 
losdraaien. Hygiënisch te 
reinigen in de vaatwasser. 
Kunststof. Kleur: groen. 
Afmeting 7,0 cm Ø, 6,6 cm 
H. Gewicht ca. 26 g.
•      Fruitvliegjesval,  

set van 3      
nr. 222-009-81      
€ 12,95

Fruitvliegjesval,  
set van 3     € 12,95

Gemakkelijker, schoner en met een grotere 
sapopbrengst zijn citrus vruchten en zelfs 
granaatappels nauwelijks te persen. Wanneer u 
de hendel kort naar beneden drukt begint de 
perskegel te roteren. Veel eenvoudiger (en 
hygiënischer) dan met de hand drukt u de 
vruchthelften met de perskap aan alle kanten 
gelijkmatig aan. Alles wordt zo tot de laatste 
druppel uitgeperst, van limoen tot grapefruit. 
En dat voor een zeer goede prijs. Vergelijkbare 
persen zijn moeilijk te vinden en kosten vaak 
€ 200,– of meer.
Spettert of drupt niet, en uw handen blijven 
schoon.

Pitten en vruchtvlees blijven achter in de 
edelstalen zeef met fijne gaatjes. Via de extra 
brede tuit met druppelstop stroomt het pure 
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Onderscheiden: de extra stevige XXL-spatel.
Van met glasvezel versterkte nylon  

met flexibele, vlakke siliconerand en snijfunctie.
Breed en sterk genoeg om stevige hamburgers, steaks en gebakken aardappels te keren 

en op te tillen. Tege lijkertijd glijdt de slechts 1 mm dunne, anti-aanbakrand van silicone 
met speels gemak en heel behoedzaam 
zelfs onder spiegel eieren, visfilets en 
pannenkoeken, zonder deze te beschadi-
gen. Anders dan bij spatels met een 
gesloten blad kunnen vet en vocht 
gemakke lijk weglopen. Zelfs snijden kan 
met deze extra robuuste keukenhulp van 
met glasvezel versterkte nylon. En met 
de siliconerand opzij strijkt u ook heel 
gemakkelijk langs de randen van de pan.
Krast niet op gevoelige coatings. En bij 
het weg leggen blijft uw werkblad 
schoon.

Een knik in de met silicone omman-
telde greep zorgt voor de nodige afstand. 
Antislip, ook bij natte en vettige handen. 
Met glasvezel versterkte kern. Oogje 
voor het ophangen. Totale lengte ca. 
35 cm, gewicht ca. 115 g. Hittebestendig 
tot 260 °C (in plaats van de gangbare 
220-240 °C). Vaatwasserbe stendig. 
Onderscheiden met de Red Dot  Design 
Award 2015.
•      Spatel ‘Flip it’      

nr. 219-389-81      
€ 14,95

Nu reinigt en droogt u smalle  vazen, karaffen, 
decanteerflessen, … tot in de kleinste hoekjes.  

Spiegelblank en zonder pluisjes.
20 zeer snel draaiende microvezelstrips zuigen de vochtigheid in een  handomdraai 

volledig op – ook daar waar de vaatdoek niet bijkomt.
Clean Twister eenvoudig met behulp 

van het invoer buisje in de vaas zetten, 
buisje eruit trekken en de steel tussen de 
handpalmen draaien. Onmiddellijk 
vullen de extreem sterk zuigende 
‘microfil’- strookjes zich – en nemen wel 
het viervoudige van hun eigen gewicht 
op. Heel anders dan bij katoen en 
 gebruikelijke microvezels ver dwijnt het 
water zo snel van het glas dat er geen 
slierten en vlekken kunnen ontstaan.
Ideaal in set met 2 stuks: Clean Twis-
ter om te reinigen en te drogen.

Geschikt voor alle glaswerk met een 
opening van minstens 3 cm Ø. 
Afschroef bare steel van flexibele 
kunststof. Plumeau van microvezels 
(70% polyester, 30% polyamide) in de 
machine wasbaar tot 60 °C. Compleet 
ca. 80 cm lang, uit elkaar geschroefd ca. 
43 cm. Gewicht ca. 60 g.
•      Clean Twister      

nr. 121-988-81     € 23,95
•      Clean Twister,  

set van 2      
nr. 122-796-81      € 44,95
(u bespaart 2,95 €)

     Topuitvoering. Top          verwerking. Topprijs.
              Elektrische pers van Solis,               Zwitserland. Perst kleine en grote   

                    citrus vruchten tot de laatste               druppel uit, zonder krachtsinspanning.
sap zonder knoeien in het glas (tot 10 cm 
hoog).
Ondanks het geconcentreerde vermogen 
(160 W) aangenaam stil.

De zuignappen en het solide eigen gewicht 
van 2,36 kg houden de pers stabiel op zijn 
plek.
Duurzaam edelstalen design (in plaats van 
kunststof). Helemaal uit elkaar te halen. 
Gemakkelijk schoon te maken.

Behuizing van geborsteld edelstaal en 
kunststof kort afvegen. Afmeting 18 x 29 x 
25 cm (b x h x d). 110 cm-aanslui ting voor 
220-240 V.
•      Solis citruspers      

nr. 230-259-81     € 59,95
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    Eindelijk een overzichte         lijke en ruimtebesparende  
opslag voor potten,         pannen, deksels, ...

      De uittrekbare organizer met va               riabele schotten en antislip pootjes.
Vergeet gestapelde potten, pannen, deksels, ... in uw keukenlades en 

kasten. Elk onderdeel van het kookgerei vindt perfect zijn plek in deze 
ingenieuze organizer met 7 verstelba-
re verdelers. Alles staat stabiel. Niets 
krast meer. En er zijn zelfs uitsparin-
gen voor de dekselgrepen.
Dankzij de telescoopfunctie is de 
breedte van de kast of lade in een 
handomdraai verstelbaar.

Gemaakt van breukvast kunststof. 
Metalen verdelers. Afmeting 30,6 x 
20,4 x 14,7 cm (b x d x h), traploos 
uitschuifbaar tot maximaal 56 cm 
breed. Weegt ongeveer 760 g. Kleur: 
lichtgrijs/antraciet. Van Joseph 
Joseph, Londen.
•       Kookgerei-organizer      

nr. 232-908-81     € 29,95

De kunst van perfe         ct melkschuim:  
met deze slimme opschuimer         maakt u het zelf en meer.

    13 (!) automatische programma’s               voor eiwitshakes, cappuccino,  
                latte macchiato, lactosevrij en veganistisch melk               schuim, warme (chocolade)melk, ... Zelfs glühwein.

Stijlvol, geordend  
en klaar voor gebruik:  
uw 5 meest gebruikte  

keukenhulpjes in  
een bijpassende lade-inzet.

Van Joseph Joseph, Londen.
Geen keukenhulpjes meer die ongeordend in een lade heen 

en weer schuiven. Met deze designset houdt een slim lade-in-
zetstuk de 5 belangrijkste keukenhulpjes bij de hand. Altijd in 
dezelfde volgorde gesorteerd met gekleurde markeringen.
Uw antiaanbaklaag zal niet door krassen beschadigen. En 
als u de keukenhulpjes neerlegt, blijft uw werkblad schoon.

De hittebestendige (200 °C) nylon keukenhulpjes ontzien 
gevoelige pannen. Toch zijn ze sterk en stabiel genoeg om 
grote hoeveelheden te draaien, op te tillen en te roeren. Dankzij 
ingenieuze afstandhouders komen alleen de uiteinden van de 
handgrepen in contact met het werkoppervlak wanneer ze 
worden neergelegd. Niets wordt vuil, niets kan per ongeluk bij 
de delen komen die in contact staan met etenswaren. Silicone 
handgrepen zijn hittebestendig tot 270 °C. 6-delige set: lepel, 
schuimspaan, spatel, spatel met gaten, opscheplepel  
(28 - 32 cm lang, vaatwasmachinebestendig) en lade-inzet van 

robuuste kunststof. 
Afmeting (h x b x d): 
9 x 19,8 x 33,7 cm. 
Gewicht: in totaal 750 g.
•      Organizer voor 

kookgerei, 6-delig       
nr. 235-110-81      
€ 54,95

Bijzonder praktisch: u kunt de 
verdelers eenvoudig naar wens 
herschikken.

Dankzij ingenieuze afstandhouders blijft 
uw werkblad schoon wanneer u de 
keukenhulpjes neerlegt.

Zo gevarieerd als de (koffie)specialiteiten zijn, zo verschillend zijn 
ook de consistentie en de mate van warmte van het perfecte melkschuim. 
Fijnporig, warm en romig voor cappuccino en artistieke melkschuimpatro-
nen (latte art). Steviger en stabieler voor latte macchiato. Koud en 
luchtig-zacht voor cappuccino freddo, ijskoffie, ... U maakt het allemaal 
met dit melkschuimgenie. Het automatische programma van de 
bekroonde* inductie schuimer kent de juiste klopsnelheid en opschuimtijd 
voor 8 melkschuimvariaties. Ook voor lactosevrije melk en veganistische 
melkalternatieven (soja, cashew). En de allrounder kan nog meer.

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.proidee.nl/cuisine
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Het innovatieve trapvormige  
ontwerp laat uw brooddeeg  

optimaal rijzen.
Hygiënische rijsschaal van  

vaatwasmachinebestendige kunststof.  
Van Eva Solo, Denemarken.

Het meel blijft goed op de markante treden liggen en stabili-
seert het deeg, terwijl het aan de binnenkant van de schaal omhoog 
komt. Als u het deeg op de bakplaat legt als het klaar is, behoudt 
het beter zijn ronde vorm, waarbij de korst bijzonder goed 
gebakken wordt. Een plus aan hygiëne: in tegenstelling tot 
traditionele rieten rijsschalen, is deze van kunststof en kan grondig 
in de vaatwasser worden gereinigd.
Geschikt voor kleine en grote broden.

Met een diameter van 24,7 cm en een hoogte van 9,4 cm is de 
rijsschaal groter dan de meeste. Er past tot 2,2 l deeg in, zonder dat 
het deeg over de rand loopt of de afdekdoek raakt.
•      Design-rijsschaal      

nr. 235-193-81      
€ 29,95

    Eindelijk een overzichte         lijke en ruimtebesparende  
opslag voor potten,         pannen, deksels, ...

      De uittrekbare organizer met va               riabele schotten en antislip pootjes.

De kunst van perfe         ct melkschuim:  
met deze slimme opschuimer         maakt u het zelf en meer.

    13 (!) automatische programma’s               voor eiwitshakes, cappuccino,  
                latte macchiato, lactosevrij en veganistisch melk               schuim, warme (chocolade)melk, ... Zelfs glühwein.

Roert eiwitshakes en maakt echte warme chocolademelk. 
Verwarmt melk, babyvoeding en zelfs glühwein.

Plaats gewoon de juiste garde (2 meegeleverd) in het apparaat, 
giet de ingrediënten erin, selecteer het programma en – voor warme 
bereidingen – de temperatuur (45 - 65 °C) met de draaiknop en start. 
Als het programma is afgelopen, klinkt er een signaal en schakelt het 
apparaat uit.
Groot en krachtig genoeg, zelfs voor XL-porties.

Bereidt tot 350 ml melkschuim in één keer (in plaats van de 
gebruikelijke 150 ml) en verwarmt tot 
700 ml melk.
Bijzonder hygiënisch en gemakke-
lijk te reinigen.

Roestvrijstalen melkkan, kunststof 
garde en de deksel kunnen in de 
vaatwasmachine. De kunststof sokkel 
kan eenvoudig worden schoongeveegd 
met een vochtige doek. Afmeting 
(h x b x d): 25 x 19,5 x 15,5 cm. 
Gewicht: 1,6 kg. Snoer van 75 cm 
voor 230 V/ 500 W.
•      Inductie-melkopschuimer  

Deluxe      
nr. 235-065-81      
€ 119,95
*Bekroond met de Plus X Award 2020 

voor high quality, design, gebruiksgemak en 
functionaliteit.
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Eindelijk kunt u ook glazen met een lange steel 
veilig in de  vaatwasser reinigen.

Voorkomt omvallen, tegen elkaar stoten en bekraste glazen.
Steek de flexibele siliconen houder op 

de stangen van de vaatwasserkorf. Buig de 
houders op de juiste hoogte om en klem de 
glasstelen er in. Nu zitten uw kostbare 
wijn- en champagne glazen stevig vast en 
kunnen ze niet meer omvallen of tegen 
elkaar aantikken. Geen gebroken glazen 
meer. Het gevoelige glasoppervlak wordt 
beschermd tegen krassen. Zonder extra 
afstand tussen de glazen te hoeven houden, 
passen er meer glazen in uw vaatwasser. 
En: u kunt na een wijnproeverij of groot 
feest ook de onderste korf van de vaatwas-
ser met glazen vullen. Dat bespaart 
kostbare tijd, omdat u ze niet met de hand 
hoeft af te wassen.

Nawrijven, wat normaal wel vaak nodig 
is, hoeft nu niet meer.

Omdat ze rechtop staan, kunnen de 
glazen helemaal uitdruipen. Er blijven 
geen ‘plasjes’ meer achter in de kelk en 
geen randjes of vlekken op het glas.
•      Glazenhouder voor de vaatwasser, 

set van 8       
nr. 218-652-81      € 14,95 

Glazenhouder voor de 
 vaatwasser, set van 8      € 14,95

Wereldprimeur: de eerste mobiele afzuigkap.
Originele retro blikvanger. Ingenieus flexibel inzetbaar, aangenaam stil en enorm efficiënt.

De succesvolle crowdfundingactie voor dit ingenieuze 
kickstarter-product duurde slechts 99 minuten. Geen wonder: 
AirHood™ is de eerste mobiele afzuigkap ter wereld. Hij doet zijn 
werk overal waar een stopcontact binnen handbereik is. Tevens is 
hij een blikvanger met retro charme.
Geen montage, geen gedoe. Gewoon naar wens neerzetten, 
aanzetten en zeg maar dag tegen keukengeurtjes.

AirHood™ zuigt kook- en braaddampen direct af waar ze 
ontstaan: direct bij de kookplaat, tafelgrill, friteuse, etc. Dit 

voorkomt in de eerste plaats de verspreiding van onaangename 
geuren. Ook ideaal voor 1-kamerappartementen, campers, op 
boten, etc.
Vetfilters, actieve-koolstoffilters en een krachtige ventilator 
met 3 standen (tot 5.000 toeren per minuut) maken uw 
AirHood™ enorm effectief.

De mazen van het roestvrijstalen filter vangen vrijgekomen 
vetdeeltjes op en sluiten ze in. Dit houdt uw keukenoppervlakken 
vrij van vettige aanslag. De actieve-koolstoffilter bindt en 

vermindert geurvormende molecu-
len (waaronder tabaksrook, plastic 
dampen, etc.) voordat de gezui-
verde lucht aan de achterkant naar 
buiten komt.
Voeg de sokkelverhoging van 
5 cm toe (apart verkrijgbaar). 
Hierdoor kunt u uw AirHood™ 
aanpassen aan verschillende 
kooksituaties.

Stevige behuizing van brand-
vertragende ABS-kunststof. 
Afmeting (h x b x d): 
33,4 x 22,1 x 14 cm, incl. sokkel-
verhoging 38,4 cm hoog. Gewicht: 
1,7 kg. Snoer van 160 cm voor 
230 V/36 W. Het metalen filter is 
vaatwasmachine bestendig (tweede/
vervangend filter afzonderlijk 
verkrijgbaar). Koolstoffilter 
vervangen na ca. 100 bedrijfs uren 
(6 stuks meegeleverd).
•      AirHood™      

 nr. 234-990-81     € 139,95
•      Sokkelverhoging (5 cm)      

nr. 234-992-81     €   16,95
•      Vervangend vetfilter      

nr. 234-994-81     €   13,95
•      Vervangend actieve- 

koolstoffilter, 5 stuks      
nr. 234-995-81     €   13,95

De sokkelverhoging van 
5 cm is apart verkrijg-
baar.

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.proidee.nl/cuisine
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Gemakkelijk bestellen:
www.proidee.nl/cuisine

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Handdoekhouder Push en Pull,  
set van 4     € 24,95

De betere  
handdoek houder: 

eenvoudig op te hangen 
zonder boren,  

schroeven of lijmen.
Elegant, stabiel en mobiel.  

Ideaal voor in de keuken, badkamer  
of het gastentoilet. Ook geschikt voor 
(hand)doeken zonder ophanglusjes.
Weg met zuignappen, plakhaakjes of 

zelfs boorgaten. Deze elegante (hand)
doekhouder hangt u gewoon aan een 
kastdeur of lade. Zo hebt u handdoeken, 
thee- of vaatdoeken, pannenlappen ... altijd 
bij de hand, daar waar u deze nodig hebt. 
Ook ideaal voor badstof handdoe ken in de 
badkamer of het gastentoilet.
Doordacht push- en pull principe: geen 
(afgescheurde) ophang lusjes, of lastig 
recht hangen.

Druk de doek eenvoudig in de sili-
conenrozet en klaar! De doek is met een 
kort rukje weer te verwij deren. Van 
gematteerd roestvrij staal. Voor alle deuren 
en lades met een randdikte tot 20 mm. 
Afmetingen: 5 x 6 x 4 cm (b x h x d), 
wegen slechts 66 g.
•      Handdoekhouder Push en Pull,  

set van 4      
nr. 229-570-81     € 24,95

Deze geniale plaat laat zilver glanzen 
in slechts enkele seconden. Zonder te polijsten. 

Zonder chemicaliën.
Vergeet het tijdrovende opwrijven en 

polijs ten van uw zilver en de agressieve 
zilverpoetsmiddelen. U kunt uw tafelzilver 
en sieraden nu veel sneller, eenvoudiger en 
veiliger reinigen met de verbazingwekken-
de Silver star®-plaat. In een handomdraai is 
uw zilver van de ongewenste zwarte 
aanslag bevrijd – tot in de fijnste versier-
ing. Zonder dat er ook maar iets van het 
waardevolle oppervlak wordt afgehaald, 
zoals dat vaak bij 
andere middelen het 
geval is.
Stralende glans in 
slechts 30 seconden.

Leg de reinigings-
plaat gewoon in een 
afwasteil (a.u.b. geen 
metalen bak), voeg 
zout en heet water toe 
en leg het zwart 
geworden zilver in de 
vloeistof. Kort 
afspoelen, afdrogen – 
klaar. Minuscule 
geladen deeltjes 
(elektronen) worden 
door de bijzon dere 

legering (van 6 metaal soorten) losgelaten – 
en zorgen voor de verwijdering van het 
patina vormende zwavel van het edel-
metaal. Een proces zonder giftige stoffen.
Ideaal voor zilver, goud en verzilverde 
voorwerpen.

Afmeting plaat 19 x 15,5 cm (l x b), 
gewicht 120 g.
•      Reinigingsplaat voor zilver      

nr. 219-185-81      € 19,95

In een praktische set 
van 3 – kan droog of nat 
worden gebruikt.

Maakt hygiënisch schoon en geeft  
bacteriën geen kans.

Innovatieve siliconenspons met 4000 reinigingsnoppen.
De fijne, 6 mm lange noppen passen 

zich aan elk opper vlak aan en bereiken het 
kleinste plekje. Vuil wordt effectief 
verwijderd, zonder dat dit aan de spons 
hecht. Anders dan textiel materiaal vormt 
silicone geen broed plek voor bacteriën. En 
het voorkomt geurtjes.
Heel zacht voor kwetsbare opper-
vlakken.

Of u hem nu nat of droog gebruikt, de 
siliconenspons laat nooit kras- of schuur-
sporen achter.

Ook ideaal voor het verwijderen van 
pluisjes en dierenharen.

Levensmiddelen echt, temperatuur-
bestendig van -40 tot +300 °C en een-
voudig schoon te maken in de vaat wasser. 
U kunt de siliconenspons ook in de 
magne tron desinfecteren. Afmeting 14 x 
8 cm. Gewicht 45 g. Set van 3 sponzen in 
groen/blauw/rood.
•      Siliconenspons, set van 3      

nr. 225-019-81     € 19,95

De fijne noppen van de spons verwijderen op effectieve wijze vuil, zonder 
krassen of  schuursporen achter te laten.
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In elkaar geklapt 
compact op te bergen in 
de lade.

Door de moderne vorm en het matte geborstelde 
oppervlak is deze inklapbare edelstalen weegschaal 
veel mooier dan eenvoudige exem
plaren van kunststof. Ook is dit 
model steviger en bijzonder duur
zaam.
In elkaar geklapt zeer compact op 
te bergen.

De weegschaal is zelfs zonder 
problemen in de besteklade op te 
bergen – of met de gebogen uiteinden 
aan een keuken stang te hangen. 
Magneten voorkomen dat het 
klapmechanisme ongewild opengaat.
Weegt tot 5 kg en tot op de gram nauwkeurig. 
Ook handig voor het wegen van vloeistoffen of 
als weegschaal voor brieven.

Goed afleesbaar lcdscherm, tarrafunctie, 
automatische uitschakeling en batterij weergave. Om 
te schakelen naar lbs/oz en l/ml. Werkt op 1 knoop
cel CR2032 (meegeleverd). Van edelstaal en 
ABSkunst stof. Afmeting in elkaar geklapt ca. 26 x 
6,5 x 1,5 cm (l x b x h), gewicht ca. 200 g.
•      Inklapbare edelstalen keukenweegschaal      

nr. 22646281     € 29,95

Stijlvoller dan de meeste andere  exemplaren: 
inklapbare  design-keukenweegschaal van edelstaal (in plaats van kunststof).

Compact op te bergen in een lade of decoratief op te hangen.

Inclusief veel accessoires.

Geniaal veelzijdig, krachtig en draadloos.
De multi-hakmolen met accu hakt, pureert, mengt en emulgeert. Tot 60 minuten onafhankelijk van het lichtnet.

Werkt tot 1 uur (!) zonder opladen (in plaats van vaak slechts 
20  30 minuten). Krachtige 2.300 toeren/min. 4 vlijmscherpe 
roestvrijstalen messen (in plaats van vaak maar 2) 
en een extra emulgeerschijf: deze compacte 
multihakmolen is uw krachtige hulpje voor talloze 

taken. Ongecompliceerd, snel en – onafhankelijk van netspan
ning en stopcontact – ingenieus flexibel in gebruik. Ook ideaal 

voor buiten en camperkeukens.
Lithium-ionbatterij met lange 
levensduur (2.000 mAh) en 
led-laadindicator (3 standen).

Een knipperende indicator geeft aan 
dat het apparaat moet worden opgeladen 
(USBkabel meegeleverd, netadapter 
apart verkrijgbaar). Natuurlijk kunt u de 
hakmolen met accu ook op netstroom 
laten werken.
Veilig en gemakkelijk te gebruiken.

Druk gewoon op een knop en in enkele 
seconden kunt u vlees, uien, noten, kruiden, ... in 
elke gewenste fijnheid hakken. Of pureer fruit, 
mix dressings, klop slagroom, ... De in hoogte 
verstelbare messen hakken tot 500 g ingrediënten 
in één keer. Glazen container van 1 l met 
antislipbodem en bewaardeksel. Afmeting 
(b x h x d): 14 x 23,5 x 14 cm. Gewicht: 1,63 kg. 
Demonteerbaar voor reiniging, accessoires 
vaatwasmachinebestendig. Incl. spatel en 
mesbescherming.
•      Draadloze multi-hakmolen      

nr. 23525181      
€ 69,95

•      USB-stekkervoeding  
met 1 USB-aansluiting      
nr. 23059381      
€   9,95
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Klaar in 5 (!) seconden: 
voor 1 kopje of voor max. 

2,7 liter heet water.
Nu nog beter: de turbo-heetwaterdispenser 

met afneembaar reservoir.  
Van Caso. Bespaart energie, moeite en tijd.

Voorverwarmen is niet nodig, wachten 
evenmin. Een druk op de knop is genoeg om 
binnen enkele seconden sprankelend heet 
water direct in uw kopje te laten stromen. 
Anders dan bij een waterkoker, die een 
minimum vulhoeveelheid heeft, werkt dit 
apparaat met het doorloopverwarmprincipe: 
het verwarmt alleen de hoeveelheid water die 
u nodig hebt. Dat bespaart tijd en tot wel 50% 
energie.
7 temperatuurinstellingen (in plaats van 
slechts 6): van kamertemperatuur tot 99 °C 
voor thee, een instant snack, ...

Met de sensortouchdisplay bepaalt u de 
temperatuur van het water en de gewenste 
hoeveelheid water (100 ml – 2,7 l). Het 
apparaat heeft zelfs een snel keuzetoets voor 
het bereiden van babyvoeding (40 °C). Onder 
de tuit passen kopjes 
en kannen van max. 
16 cm hoog. Zelfs bij 
continu gebruik 
worden de buiten
wanden niet heet.
Stijlvol compact 
design. Gemakkelijk 
te vullen dankzij het 
afneembare 
reservoir. Ook 
ideaal voor kantoor 
en praktijk.

Cooltouchbe
huizing van stevige 
kunststof met 
exclusieve edelstalen 
applicatie en digitale 
leddisplay. Afmeting 
15 x 32 x 27 cm 
(b x h x d), gewicht 
2,42 kg. 
100 cmaansluiting 
voor 220240 V/
max. 2.600 W. SGS/
GSgeteste veilig
heid.*
Naar wens te gebruiken met waterfilter.

Vermindert de aanwezigheid van kalk, 
chloor en metalen. 1 filter meegeleverd 
(voldoende voor ca. 150 l), extra exemplaren 
afzonderlijk te bestellen. Gratis bij Pro-Idee: 
36 maanden langetermijn garantie.
•      Caso turbo- heetwaterdispenser      

nr. 23397581     € 119,95
•      Extra waterfilter, set van 3      

nr. 21856181     €   14,95
*GS/19/HEL/11210

Waterniveau-indicatie 
op het afneembare 
waterreservoir.

Met de sensor- touch-
display bepaalt u de 
tempera tuur van het 
water en de gewenste 
hoeveelheid water 
(max. 2,7 l).
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Esthetiek naar Japans voorbeeld:  
bekroond theeservies van  
ASA Selection/Germany.

Evenwichtige ontwerptaal. Zacht afgeronde contouren.  
Gemakkelijk vast te pakken. Red Dot Design Award 2022*.
‘Nesuto’ is de Japanse term voor nest. De zachte rondingen van dit 

bekroonde design-theeservies doen denken aan een nest dat warmte en 
geborgenheid biedt. Het matte, steenachtige glazuur en de aardse kleur 
benadrukken het natuurlijke karakter en geven de theepot en kopjes 
een onmiskenbare stijl: zeer eigentijds en tijdloos tegelijk.
Voelt ook heerlijk aan.

Leg uw handen rond het bolvormige kopje en geniet van de 
verrassend fluweelachtige, zijdezachte touch.
Bekende hoogwaardige keramiek en vakmanschap van ASA Selec-
tion.

Theepot van 2 l met houten handvat: afmeting: 16,6 cm Ø, 
15,7 cm h, gewicht: ca. 1.520 g. Inclusief te verwijderen edelstalen 
theefilter. Kopje van 0,4 l: afmeting: 13,5 x 9,1 cm (Ø x h), gewicht: 
ca. 300 g. Vaatwasserbestendig.
•      Theepot NESUTO      

nr. 235-020-81     € 84,95
•      Kopje NESUTO, set van 6      

nr. 235-021-81     € 79,95
*Bekroond met de Red Dot Design Award 2022 in de categorie Kitchen Design, 

Kitchen Appliances & Tableware.

 Snij heel eenvoudig gelijkmatige,             nette plakken af, zonder machine.
            Met dit superhandige kartelmes snijdt u alles              op de gewenste dikte. In te stellen van 1 mm tot 3 cm.

Perfect gelijkmatige en nette plakken brood, worst, kaas, ham, 
paprika, ... Van flinterdun (1 mm) tot 3 cm dik: met dit handige 
mes is dat kinderspel. Stel de meegeleverde afstandshouder in op 
de gewenste dikte. Met het 25 cm lange mes snijdt u moeiteloos 
nauwkeurige plakken van wat u maar wilt, heel gelijkmatig. U 
hebt geen grote snijmachine meer nodig.
Is en blijft zeer scherp en stabiel.

De scherpe gekartelde rand snijdt net zo netjes door knapperig 
brood en harde salami als door kaas, tomaten en uien. Er wordt 
niets geplet, gescheurd of verbrokkeld. Natuurlijk kunt u dit 
veel zijdige mes ook zonder afstandshouder gebruiken.

       Geen aanbranden.             Geen vellen. Geen overkoken.
Deze handige steelpan maakt het in               gewikkelde au bain-marie verwarmen overbodig.

De bekende sauce hollandaise, luchtige crèmes, schuimige 
sabayon, … alle gerechten die gevoelig zijn voor de juiste 
temperatuur, waarvoor u tot nu toe een 
pan-in-pan waterbad moest construeren, lukken 
in deze speciale steelpan zonder enige inspan-
ning, snel en perfect. En dat voor een bijzonder 
aantrekke lijke prijs.
Voor alle gebruikelijke fornuizen.

In tegenstelling tot de eenvoudige steelpan 
is deze pan ook geschikt voor een inductieplaat. 
Giet alleen even 200 ml resp. 150 ml water in 
het reservoir tussen de beide edelstalen wanden. 
Melk, cacao, room, … niets zal opborrelen bij 
het verwarmen. Niets zal aanbranden of 
overkoken. Fijne, met eigeel gebonden sausen 
en crèmes lukken kinderlijk eenvoudig zonder 
een vel te vormen. Chocolade en couverture 
kunnen bij het smelten niet langer aanbranden.
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Elk exemplaar is uniek: 
keukengerei 

van oeroud olijfhout.
Met de hand gemaakt,  
blijft jarenlang mooi.  

Veilig te gebruiken bij gevoelige antiaanbaklagen.
Omdat olijfbomen langzaam groeien, is het hout ervan 

heel sterk en hard*. Het neemt nauwelijks geuren aan en is 
bestand tegen sneden, scheuren, zuren en vet. Anders dan 
gangbaar houten keukengerei blijft het schitterend 
generfde olijfhout jarenlang net zo mooi als op de dag van 
aanschaf. En het geeft uw keuken een mooi mediterraan 
accent.
Zorgvuldig met de hand gemaakt, superglad ge schuurd 
en geolied. Elk exemplaar is uniek.

Met de hand afwassen. Af en toe met neutrale 
plantaardige olie inwrijven om het hout te onderhouden. 
Pollepel, pollepel met gat en spatel ca. 30 cm lang.
•      Olijfhouten keukengrei, 3-delig      

nr. 229-837-81     € 22,95

*Met een Brinell-hardheid van 5,3  
een van de hardste houtsoorten ter wereld.

In 1900 stelde de Zweed J. A. Brinell een test voor om de hardheid 
van hout te bepalen. Daarvoor werd een stalen kogel met een 
diameter van 10 mm Ø met een bepaalde kracht in het hout gedrukt. 
Aan de hand van de gemiddelde diameter van de indruk is het 
indrukvlak te berekenen. Hoe groter de waarde, hoe harder het hout. 
Momenteel wordt de hardheidsgraad met de ‘slag hardheidstest 
volgens Brinell’ digitaal gemeten. Daarbij heeft olijfhout een 
Brinell-hardheid van 5,9. Vurenhout slechts 1,3; zelfs eikenhout heeft 
een waarde van maar 3,7.

Snij altijd precies de gewenste plakdikte – of 
het nu gaat om knapperig brood, harde 
salami, kaas, tomaten of uien.

 Snij heel eenvoudig gelijkmatige,             nette plakken af, zonder machine.
            Met dit superhandige kartelmes snijdt u alles              op de gewenste dikte. In te stellen van 1 mm tot 3 cm.

Ambachtelijke traditie made in Italy.
300 jaar geleden smeedden ambachtslieden in het bergdorp Premana 

snijgereedschappen uit het ijzer dat daar werd gewonnen. Tegenwoordig 
hebben zich meer dan 100 fabrikanten van messen en scharen gevestigd in de 
Noord-Italiaanse regio en hebben ze van Premana® een kwaliteitsmerk 
gemaakt met een wereld wijde reputatie. Lemmet van edelstaal, handgreep en 
opzetstuk van kunststof. Totale lengte 39 cm. Kan in de vaatwasser.
•      Kartelmes met afstandshouder      

nr. 233-027-81     € 39,95

       Geen aanbranden.             Geen vellen. Geen overkoken.
Deze handige steelpan maakt het in               gewikkelde au bain-marie verwarmen overbodig.

Ook ideaal voor het warm houden van maaltijden. En voor het voorzich-
tig opwarmen van kwetsbare babyvoeding.

Van roestvrij 18/10 edelstaal, 
met tegen de hitte geïsoleerde 
steel. De grote steelpan is 20 x 
10 cm groot (Ø x h), inhoud ca. 
1,5 l. Ideaal voor sabayon, 
warme chocola, dessercrèmes, … 
De bij uitstek  geschikte kleinere 
pan voor sauce hollan daise, 
couverture, boter, … is 
16 x  9,5 cm (Ø x h), inhoud ca. 
1 liter.  Geschikt voor de 
vaatwasser.
•      Steelpan, 1 l      

nr. 231-206-81      
€ 34,95
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Extra groot: de ideale barbecuespatel, zelfs voor delicaat voedsel.
Niets breekt of glijdt eraf. Gemaakt van solide edelstaal, voor een zeer goede prijs.

Hele vis en fragiele filets, hamburgers, gegrilde 
kaas, ... Met deze grote spatel kunt u zelfs delicaat gegrild 
voedsel optillen en draaien zonder het te beschadigen. De 
spatel van 18 x 14 cm (!) is aan de voorkant afgeplat en 
glijdt gemakkelijk onder het voedsel zonder het te breken. 
Niets glijdt eraf.
Gemaakt van stevig edelstaal. Zelfs sterk genoeg 
voor zware steaks, gegrilde koteletten, ...

Ook ideaal voor plancha’s en vuurpannen, voor 
het portioneren en serveren van bv. lasagne en 
stoofschotels, en als buffetbestek.
Duurzame kwaliteit van de Keulse barbecue-
specialist Santos. Voor een goede 
prijs.

Het 32 cm lange handvat met 
soft-touch antislipzone houdt een 
veilige afstand tot de hitte. Tota-
le lengte: 46 cm. Gewicht: 
450 g. Makkelijk te reinigen in 
de vaatwasser.
•      XXL-barbecuespatel     

nr. 235-130-81      
€ 16,95

Duurzame kwaliteit van 
solide edelstaal.

Extra uithoudingsvermogen, extra veelzijdig en extra krachtig:  
snoerloze staafmixer voor een zeer goede prijs.

Stevige, volledig metalen behuizing. 40 minuten(!) accucapaciteit. Krachtige 14.000 toeren per minuut.  
Inclusief XXL-accessoirepakket.

Werkt tot 40 minuten (!) lang zonder opladen (in plaats van 
vaak slechts 20 - 30 minuten). Krachtige 14.000 toeren per minuut 
(in plaats van vaak 12.000). Solide, roestvrijstalen behuizing (in 
plaats van plastic). En een bijzonder veelzijdig accessoirepakket: 
deze snoerloze staafmixer voldoet aan alle eisen van een func-
tioneel, duurzaam en hoogwaardig kwaliteitsproduct. En dat voor 
een zeer goede prijs (vergelijkbare snoerloze staafmixers kosten 
vaak het dubbele).
Ingenieus flexibel te gebruiken zonder snoer. Met 2-vleugelig 
roestvrijstalen mes voor alle taken.

In enkele seconden hakt u bijvoorbeeld groenten tot elke 
gewenste consistentie. Klop lichte deegsoorten, mayonaise en 
dressings. Mix smoothies. Pureer fruit, babyvoeding en soep. 
Schuim sauzen op en klop slagroom. In de multihakmolen (500 ml) 
verwerkt u supersnel noten, uien, kaas, vlees, etc. En met de 
stamper maakt u van 500 g aardappelen in slechts 60 seconden een 
smeuïge puree.
Lithium-ionaccu (2.000 mAh) met lange levensduur en prak-
tische snellaadfunctie.

Een snellading van 15 minuten is voldoende om bijvoorbeeld 
5 soepen te pureren. De accu is volledig opgeladen in ca. 2 uur 
(lader inbegrepen). Afneembare roestvrijstalen mengstaaf (19,5 cm 
lang). Plastic onderdelen 100% BPA-vrij. Afmeting (h x b x d): 
40 x 6 x 6 cm. Gewicht: 500 g.
•      Snoerloze staafmixer SM 3775      

nr. 235-056-81      
€ 99,95

Meegeleverde premium- 
accessoires:

•  Multihakmolen, 500 ml 
•  Mengkan (700 ml) met 

antislipvoet of -deksel
•  Aardappelstamper met 

adapter
•  Garde met adapter
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Mooi als hout, maar kan in de vaatwasser en is veel hygiënischer.
De onverwoestbare snijplank van houtfiberlaminaat.

Robuuster dan hout en zelfs bamboe, maar daarbij net zo mooi, 
en veilig voor uw messen. Veel hittebestendiger dan kunststof. 
Extreem slijtvast en duurzaam, trekt niet krom en kan hygiënisch 
in de vaatwasser worden schoongemaakt.
Een aanschaf voor het leven.

Het laminaat van houtvezel is oorspronkelijk ontwikkeld voor 
de halfpijpbouw, maar heeft zich ook al meer dan 
40 jaar bewezen in toepassingen bij intensief gebruikte 
keukenwerkbla den. Het bestaat uit meer dan 60 lagen 
natuur lijke hout-cellulosevezels, die in fenolhars zijn 
gedompeld en door  middel van druk ondeelbaar met 
elkaar zijn verbonden.
Anders dan hout: door het bij zonder gladde op-
pervlak kunnen geurtjes en bacteriën zich niet zo 
gemakkelijk vastzetten. Niets kan verkleuren.

Zelfs minimaal zichtbare snijsporen hebben geen 
invloed op de hygiënische eigenschappen van gladde 
opper vlakken. Afm. klein 20 x 15 x 0,8 cm (b x d x h), 
gewicht 230 g. Afm. 
middel 37 x 27,5 x 
0,7 cm (b x d x h), ge-
wicht 840 g. Afm. 44 x 
33 x 1 cm (b x d x h), 
gewicht 10,30 g. Hitte-
bestendig tot ca. 175 °C. 
Kan in de vaat wasser.

JADE snijplank
•      klein nr. 233-616-81     € 19,95
•      middel nr. 233-617-81     € 34,95
•      groot nr. 233-618-81     € 44,95

Stoom groente makkelijk en snel – nu zelfs in de magnetron.
Uitkijken, overkoken en aanbranden zijn verleden tijd. Chic ontwerp van Eva Solo, Denemarken.

Doe gewoon een beetje water (net genoeg om de groeven op de 
bodem van de pan te bedekken) en de groenten in de stoompan, 
doe het deksel erop en start de magnetron. Op 900 watt gaart u 
200 g groenten in slechts enkele minuten. In tegenstelling tot 
stomen op het fornuis, hoeft u geen toezicht te houden op het 
kookproces. Er kan niets overkoken of aanbranden. En: dankzij het 
minimale gebruik van water en de korte kooktijd blijven vitaminen 
en voedingsstoffen grotendeels behouden; elke groente behoudt 
zijn natuur lijke kleur en zijn eigen intense smaak.

Klaar om te serveren dankzij het stijlvolle design en de 
praktische handgreep.

Het handvat wordt niet heet, dus de stoompan is gemakkelijk te 
vervoeren. Hij is ook perfect voor het zachtjes opwarmen van 
kant-en-klaargerechten en zelfs bevroren voedsel. Pan gemaakt van 
polypropyleen, een BPA-vrije en recyclebare kunststof – robuust, 
hygiënisch, geurloos en smaakloos. Deksel van glas. Volledig 
vaatwasmachinebestendig. 2 l. Afmeting: 22 cm Ø, 8,5 cm h. 
Gewicht: 624 g incl. deksel. Design: Tools® voor Eva Solo.

•      Stoompan voor de magnetron      
nr. 233-706-81      
€ 49,95

Het handvat wordt niet heet, dus de stoompan is gemakkelijk te 
vervoeren.

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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     Dit bekroonde Deense         design is een aanwinst  
             voor uw goot         steen en aanrecht.

Stijlvolle organizer van ZONE Denmark.               German Brand Award Winner 2019*  
              en German Design               Award Winner 2020**.

Met deze chique, matzwarte organizer 
houdt u alle belangrij ke spulletjes voor de 
afwas netjes en hygiënisch binnen handbereik. 
De microvezel-vaatdoek kan optimaal drogen 
aan de stang, terwijl de afwasborstel in zijn 
eigen vakje staat. De keramische dispenser is 
perfect voor het doseren van afwasmiddel of 
vloeibare zeep.
De zachte silicone is veilig voor gevoelige 
opper vlakken en zorgt voor stabiliteit.

Het materiaal is tevens robuust, duurzaam 
en gemakkelijk schoon te maken. De stijlvolle 
producten van het designteam van ZONE 
Denmark hebben de afgelopen jaren al veel 
prijzen in de wacht gesleept. In 2019 wonnen 

Het geheim zit in de unieke  oppervlaktestructuur.
Dankzij een nieuw ontwikkeld hightech- procedé zijn miljoenen losse 
filamenten met elkaar verstrengeld, met een hogedruk waterstraal extreem 
verdicht en opgesplitst in ultrafijne microfilamenten (0,1 denier diameter). 
Het grote aantal gecompri meerde microfilamenten en de bijzondere 
zachtheid ervan resulteren in een extreem hoge filamentdichtheid, die de 
water- en  deeltjesopname verhoogt en versnelt.

Nemen meer op, zijn volumineuzer, zachter. En 100% pluisvrij.
De nieuwste hightechdoekjes: nat en droog te gebruiken.

Veel meer opnamevermogen dan linnen, pluisvrijer 
dan katoen, volumineuzer dan gewone microweefsel-
doekjes en zachter dan een zeem. U maakt daardoor met 
deze handige hightechdoekjes elk glad oppervlak in één 
enkele beweging schoon. Wat water is voldoende, u 
hoeft geen schoonmaakmiddelen te gebruiken. Zelfs het 
afdrogen van smalle glazen en vazen wordt met deze 
zachte fleece kinderlijk eenvoudig. Handig voor overal 
in huis.
Ideaal om zowel nat als droog mee schoon te maken.

Het met grote zorg samengestelde micromateriaal 
trekt zelfs de kleinste vuildeel tjes elektrostatisch aan en 
neemt tot 4 maal zijn eigen gewicht aan vocht op. 
Spatten of vlekken watten zullen zich helemaal niet 

vertonen. 100% microweefsel (70% polyester, 30% polyamide). Afmeting 
50 x 58 cm. Hygiënisch op 95 ºC te wassen. Exclusief bij Pro-Idee.
Hightechdoekjes, set van 5     € 24,95
•      rood nr. 204-129-81
•      blauw nr. 121-582-81
•      grijs nr. 204-280-81

Must-have voor         de magnetron:  
           de glazen ver        shoudbakken met  

       innovatief          stoomventiel.
      Het deksel blijft dicht -               en uw magnetron netjes.

Geen spatten, geen vlekken 
en dus weg met dat vervelend 
poetsen. Bij deze vershoudbak-
ken laat u het deksel gewoon 
gesloten in de magnetron. Open 
alleen het ventiel zodat de 
overtollige stoom kan ontsnap-
pen. Uw gerechten worden 
gelijkmatig opgewarmd. En als 
uw maaltijd klaar is, kunt u het 
deksel moeiteloos verwijderen 
(zonder de vacuümkracht te 
moeten overwinnen).
100% lucht-en aromadicht. 
Volledig lekvrij. Ook ideaal om 
uw gerechten veilig te vervoe-
ren.

De siliconen ring in het 
deksel sluit de voorraaddoos 
volledig af. Het vierzijdige 
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     Dit bekroonde Deense         design is een aanwinst  
             voor uw goot         steen en aanrecht.

Stijlvolle organizer van ZONE Denmark.               German Brand Award Winner 2019*  
              en German Design               Award Winner 2020**.

de Denen de German Brand Award als 
innovatief merk van het jaar. En voor de 
designserie ‘Singles’ ontving men de 
German Design Award 2020. Deze 
4-delige set bestaande uit houder, 
dispenser, afwasborstel en vaatdoekje 
heeft een afmeting van 19 x 6 x 20,5 cm 
(b x d x h) en een gewicht van ca. 610 g.
•      ZONE Denmark  

gootsteen-organizer      
nr. 232-900-81     € 46,95

•      Extra borstelkop      
nr. 232-901-81     €   6,95
* Categorie Newcomer Brand of the Year
**Categorie Excellent Product Design Kitchen

Bespaart ruimte, tijd en energie:  
ultracompacte waterkoker met temperatuurkeuze.

Chic design van glas en roestvrijstaal, voor een zeer goede prijs.
Deze elegante glazen waterkoker 

neemt niet meer vloeropper vlak in beslag 
dan een bierviltje en bespaart dus veel 
ruimte. En toch is hij uitgerust zoals vaak 
alleen grote (dure) waterkokers dat zijn: 
met een energie- en tijdbe-
sparende temperatuur keuze in 
stappen van 5 °C en dat alles 
voor een zeer goede prijs.
13 instelbare temperaturen 
van 40 – 100 °C. Met een 
druk op de knop.

40 °C voor babyvoeding, 
70 °C voor witte thee, 95 °C 
voor zwarte thee of pruttelend 
kokend voor filterkoffie, een 
instant snack etc.
30 minuten durende warmhoudfunctie 
(in plaats van vaak maar 20 min.).

Zodra de gewenste temperatuur is 
bereikt, schakelt de waterkoker automa-
tisch uit. Of u kunt de warmhoudfunctie 
activeren. Tijdens het verwarmen en na het 
uitschakelen wordt de huidige 
watertempe ratuur continu gemeten en 

weergegeven op het display op de 
handgreep.
Bereidt heet water, zelfs voor slechts 
1 kopje (200 ml).

In tegenstelling tot grote apparaten, 
verwarmt u slechts zoveel 
water als u nodig hebt.
Comfortabel en veilig in 
gebruik.

Handige bediening met 
één hand, 360°-voet met 
snoeroproller, schenktuit met 
kalkfilter, oververhitting- en 
droogkookbe veiliging. 
Stijlvol, transparant ontwerp 
van borosilicaatglas en mat 
roestvrij staal. BPA-vrij. 

Totale inhoud 500 ml. Afmeting 17,3 x 
10,8 x 19,5 cm (b x d x h). Ø voet 
10,5 cm. Gewicht 800 g. Snoer van 70 cm 
voor 220-240 V/1.100 W.
•      Miniwaterkoker met  

temperatuurkeuze      
nr. 232-980-81     € 39,95

Must-have voor         de magnetron:  
           de glazen ver        shoudbakken met  

       innovatief          stoomventiel.
      Het deksel blijft dicht -               en uw magnetron netjes.

sluitingsmechanisme zorgt voor een 
betrouwbare vergrendeling. Ook soepen 
en sauzen lekken gegarandeerd niet. 
Geurtjes van vis, kool of ui kunnen zich 
niet door de koelkast verspreiden.
Extreem sterk borosilicaatglas: 
bestand tegen temperaturen van -20 °C 
in de vriezer tot 400 °C in de oven en 
de magnetron.

Ook ideaal om te bakken, te gratine-
ren en als serveerschaal op tafel.
5 maten in een set.

3 x rechthoekig: 400 ml, 15,3 x 
11,2 x 5,7 cm; 600 ml, 15,3 x 11,2 x 
5,7 cm; 1.000 ml, 20,4 x 15,4 x 7 cm. 2 x 
vierkant: 320 ml, 11,5 x 11,5 x 5,5 cm; 
520 ml, 13 x 13 x 5,75 cm. Vaatwasser-
bestendig.
•      Glazen vershouddozen, 5-delige set     

nr. 231-674-81     € 39,95
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De keukenrolhouder met 
 éénhands bediening.
Supersnel de juiste hoeveel-
heid keukenpapier.
nr. 232-675-81     € 29,95

Ga voor de betere vispan.
Hooggeleidend handgegoten alumi-
nium en een afneembare greep. 
Premium-kwaliteit ‘made in Germany’.
nr. 207-022-81      € 139,95

De afgeronde 
spatel.
Heeft ook geen 
enkele moeite 
met hoge 
pannenwanden.
nr. 233-816-81     
€ 22,95

Het Drip-it gootsteenrek.
De ideale houder voor vaatdoekjes en 
flessen. En tegelijkertijd een afdruip- en 
opbergoplossing voor de gootsteen.
nr. 231-975-81     € 24,95

Gekoelde vershoudschaal met koelelementen.
Snacks, heerlijk versgekoeld en decoratief 
gepresenteerd.
nr. 232-473-81     € 29,95

 
De meermaals bekroonde design- 
bruiswater maker Woody.
Duurzaam lifestyleproduct met een 
opvallend design.
nr. 233-673-81     € 75,95

De AdHoc® 
 multi-kruidenmolen.
4 efficiënte aparte molens – 
bij elkaar gehouden door 
4 sterke magneten.
nr. 233-184-81     € 89,95
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Klassiek met de hand gezette koffie zonder gedoe en zonder koffiedik.
De bekroonde koffiezetter met microfilter voorzien van dubbele wand. Ook ideaal voor thee. Exclusief bij Pro-Idee.

Kenners zweren bij de klassieke handzetmethode 
wanneer ze een lekker kopje koffie willen maken met een 
vol aroma. Met goede reden: door het trekken komen de 
fijne koffie-olie en de aromastoffen op een optimale 
manier vrij. Met deze bekroonde Coffeemaker zet u heel 
eenvoudig met de hand koffie, zonder gedoe en precies 
naar uw smaak. En dat voor een heel aantrekke lijke prijs.
Zonder lastige filterhouder, papieren filter en mee-
komend koffiedik.

Schep de gemalen koffie in de filterinzet, voeg kokend 
water toe en druk de deksel erop. Een siliconering langs de 
rand van de deksel sluit het filter af en houdt deze vast aan 
de deksel. Al naargelang de maalgraad en uw voorkeur laat 
u de koffie vervolgens 4-8 minuten trekken. Anders dan 
vaak gebruikelijk komt er geen koffiedik mee wanneer u de 
koffie inschenkt. In plaats van een gangbaar enkelwandig 
filter houdt een dubbel microfilter van edelstaal het 
koffiedik tegen.
Zelfs fijn genoeg voor losse theeblaadjes.

Nadat de koffie genoeg heeft getrokken, kunt u het 
filter gemakkelijk met deksel en al uit de kan halen – 
 netjes en zonder gevaar voor uw vingers.
Meervoudige bekroonde design.

Bekroond met de German Design Award 2020 Special 
Mention in de categorie Excellent Product Design Tabletop 
en de Red Dot Design Award 2018 in de categorie Product 
Design. Het fijne witte porselein en het tijdloze, eenvoudi-
ge model past heel mooi bij fijn servies – het is een chique 
design-blikvanger op uw tafel. Drupvrije schenktuit, met 
handvat dat wat platter is verwerkt bij de duim. Afmeting 
23 x 20 x 11 cm (b x h x d), gewicht ca. 0,85 kg. Inhoud 1 l 
(6 kopjes). De filterinzet kan in de vaatwasser. Van 
ASA Selection/Germany.
•      ASA Coffee Maker      

nr. 226-517-81     € 59,95

Het dubbele 
microfilter van 
edelstaal is zelfs 
fijn genoeg voor 
losse theeblaadjes.

Elke dag versgebakken broodjes en croissants.
Deze broodbakoven werkt sneller dan een gewone oven en verbruikt 95 % minder energie.

Terwijl u koffie inschenkt, bakt deze oven in slechts 1-15 mi-
nuten heerlijk geurende, goudbruine broodjes voor u.

Voor het bakken, afbakken of gratineren.
Voor 3-4 broodjes of 1 baguette (tot 30 cm lengte). Zet de af te 

bakken baguettes of  broodjes op het uitneem-
bare rooster met warmte-isolerende greep. 
Zelfs baguettes en tosti‘s zijn gemakkelijk te 
bakken. Met de timer kan de baktijd naar 
wens worden ingesteld. Dan gaat er een alarm 
af en het apparaat gaat automatisch uit.
Exclusief bij Pro-Idee: broodbak-oven 
‘Deluxe’ –  middenstuk van gepolijst 
edelstaal.

Met uitneembare kruimellade. Zijkanten 
van hitte bestendige kunststof. Met 100 cm 
lang snoer voor 230 V/570 W. Afmeting 41 x 
27,5 x 18 cm (l x h x d). Gewicht 2,9 kg. 
 Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden langeter-
mijngarantie.
•      Broodbakoven ‘Deluxe’      

nr. 213-995-81     € 79,95

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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Gegarandeerd de laagste prijs
Veel van de Pro-Idee artikelen zult u nergens anders zien. Mocht dit 
toch het geval zijn, dan profiteert u meteen van de Pro-Idee prijsgarantie: 
mocht een door u aangeschaft product binnen 3 maanden na ontvangst 
elders in Nederland bij een detaillist voordeliger worden aangeboden, 
dan adviseren wij u contact op te nemen met de Pro-Idee klantenservice. 
Wij zullen dan samen met u naar een faire oplossing zoeken. U hebt 
dan tevens het recht om het artikel dat in uw bezit is gratis te retourneren 
en de volledige aankoopprijs terug te vragen.

Eenvoudig laten bezorgen

Betaal op de voor u eenvoudigste wijze
• Per iDEAL: met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk  
 uw onlineaankopen afrekenen. Met internet-bankieren kunt u direct   
 gebruikmaken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te  
 melden.  
 Deelnemende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,  
 ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en  
 Van Lanschot Bankiers.

• Per automatische incasso: het totaalbedrag wordt 10 dagen na de  
 factuurdatum van uw rekening afgeschreven.

• Per PayPal: in onze webshop kunt u gemakkelijk met PayPal   
 betalen.

• Per creditcard: wij verrekenen met Visa, Diners Club of Mastercard.  
 Pas bij verzending van de artikelen wordt het bedrag afgeboekt   
 van uw creditcard.

• Per factuur: bij uw bestelling ontvangt u ook de factuur, die binnen  
 10 dagen moet worden voldaan. Maak uw betaling over naar het  
 rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.

Shoppen bij Pro-Idee:  eenvoudig & aangenaam.

Gemakkelijk retourneren
Bij Pro-Idee kunt u binnen Nederland gratis retourneren.  
Voor uw bestellingen geldt uiteraard de wettelijke herroepingstermijn 
van 14 dagen.

3 jaar landurige Pro-Idee-garantie zonder 
meerprijs
Pro-Idee biedt een garantie van drie jaar op de kwaliteit van de geleverde 
producten. De Pro-Idee langetermijn-garantie geldt in Nederland  
voor alle artikelen die bij Pro-Idee worden gekocht 3 jaar vanaf de 
datum van de rekening. Uw wettelijk garantierecht blijft ongewijzigd. 
Het gebruik maken van deze wettelijke regeling bij gebreken is 
kosteloos. Als het door u gekochte artikel, ondanks correct gebruik, 
kwaliteits-gebreken heeft, dan zorgen wij voor gratis reparatie, 
vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. Dit geldt niet voor 
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Stuur het defecte artikel 
samen met een kopie van de factuur naar de garantiegever. Fabrieks-
garantie valt buiten onze garantievoorwaarden en biedt geen basis voor 
eventuele vorderingen tegen 
Pro-Idee GmbH & Co. KG.
Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard
Wij zorgen voor al het andere.
En altijd geldt: ook na de garantieperiode staan wij voor u klaar.
De Pro-ldee klantenservice zorgt voor snelle reparatie tegen een faire 
prijs. Wat er ook met uw eigendom gebeurt, bel gewoon Pro-Idee op 
085 - 5 362 089 (ma - vr 8 tot 20 uur).

Cadeauservice
• Cadeauverpakking
 Op uw verzoek verpakken wij vrijwel elk artikel  
 voor u in met het exclusieve cadeaupapier van  
 Pro-Idee. Voor slechts € 4,–.
• Cadeauzending – zonder extra kosten
 Je geschenk wordt verzonden wanneer je wilt onder dezelfde   
 voorwaarden als een eenvoudige levering.
• Cadeaubon 
 Met een e-cadeaubon van Pro-Idee kunt u altijd iemand een plezier doen.  
 Kiez de waarde van de bon (€ 25,-, € 50,-, € 75,-, € 100,-, € 150,-,  
 € 200,- en € 500,-) en het design online (www.proidee.nl/cadeaubon).  
 Voltooi de transactie en print zelf de e-bon uit.

Ervaar Pro-Idee 'live'
Probeer het uit, pas het aan en neem het direct mee. Bezoek de 
Pro-Idee stores in de Königsallee in Düsseldorf en in Aaken.

Wij zitten voor u klaar:  
Tel. 085 - 5 362 089 of e-mail service@proidee.nl

Alleen uw tevredenheid telt.

Dieter Junghans

Levering binnen Nederland
• Standaardlevering binnen 1-3 werkdagen 
 Verzendkosten (porto- en verpakkingskosten) bedragen € 4,95*

 • Artikelen die door een speciale pakketdienst bezorgd worden,  
 worden geleverd binnen 3 werkdagen tot op de stoep 
 - Voorzien van een         in de catalogus bijdrage in de  
    verzendkosten € 14,95* 
 -  De leveringsdatum wordt met u afgestemd 
 -  Let op de verdere leveringsinstructies onder 
     www.proidee.nl/levering.
*Per bestelling, onafhankelijk van het aantal verzendigen.

Levering buiten Nederland 
• Levering in EER-landen incl. Andorra, Monaco,  
 Vaticaanstad, Zwitserland 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten) 
 bedragen € 14,95.

• Levering in andere landen* 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten)  
 bedragen € 40,–.
 *Albanië, Argentinië, Australië, Bahama's, Bahrein, Barbados, Bosnië-Herzegovina,  
 Brazilië, Brunei, Canada, Chili, China, Filipijnen, Japan, Kaapverdië,   
 Koeweit, Maleisië, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noord- 
 Macedonië, Oman, Peru, Qatar, Servië, Singapore, Thailand, Turkije, Uruguay,  
 Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, VS, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

• Grote artikelen (voorzien van een         ) en niet voor pakket-  
 post geschikte artikelen (*) leveren wij alleen binnen Nederland
 - Leveringsvoorwaarden voor Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland  
   en Frankrijk zijn te vinden op de volgende adressen

   www.proidee.at/lieferung www.proidee.ch/lieferung
   www.proidee.ch/livraison www.proidee.de/lieferung  
   www.proidee.fr/livraison

      * Als u vragen heeft over bezorgopties in het buitenland,   
     kunt u ons bereiken via tel.nr. 085 - 5 362 089 
        (ma - vr 8 tot 20 uur) of per e-mail via service@proidee.nl.

Zie voor de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring de bijgevoegde informatie en de webshop: www.proidee.nl/abv.
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Het klassieke bistro-bestek van de gerenommeerde Franse messen fabrikant 
Dubost Colas Pradel, sinds 1920.

Het bestek voor elke dag. Met de legendarische Laguiole-bij.
Ook bestek voor alledaags gebruik kan mooi zijn. Vooral als 

het van beroemde makelij is. Dit originele Laguiole bistro-bestek 
met grepen in chique hoorn-look, is stevig en duurzaam vervaar-
digd: zo blijft het bestek er elegant uitzien, ook wanneer het elke 
dag gebruikt wordt.
Laguiole is een plaatsje in Frankrijk waar al sinds de acht-
tiende eeuw messen van de hoogste kwaliteit worden gemaakt.

Vandaag de dag zijn de karakteristieke Laguiole-messen 
wereldberoemd. De beide uiteinden van het heft en de verzonken 
nagels zijn van premium edelstaal. Het Laguiole- embleem, de bij, 
is chic gestempeld.
Laat u niet foppen: er zijn veel imitaties op de markt die erg 
veel lijken op het origineel.

Sommige zijn voorzien van het opschrift ‘Laguiole France’, 
maar komen uit Taiwan of Pakistan. Dubost Colas Pradel pro-
duceert hun bestek echter in  Viscomtat bij Thiers, het ‘centrum’ 
van de Franse messenindus trie – sinds 1920.

In de kleur ivoor 
of grijs naar wens 
verkrijbaar.

De messen zijn 
ca. 23 cm lang. De 
4-delige set – met 
mes, vork, soep- 
en theelepel – 
weegt ca. 230 g. 
Met de hand 
afwassen. Gratis 
bij Pro-Idee: 36 
 maanden 
langetermijnga-
rantie.

Verkrijgbaar in ivoor en grijs.

•      Laguiole bistro-bestek
 ivoor grijs

4-delig 110-551-81 232-027-81 €   36,95*

24-delig voor 6 personen 110-569-81 232-028-81 € 199,95**

Botermes 111-450-81 232-061-81 €     9,95
Soeplepel 111-427-81 232-062-81 €     9,95
Vork 111-419-81 232-063-81 €     9,95
Taartvork 111-443-81 232-064-81 €     7,95
Mes 111-401-81 232-065-81 €   11,95
Saladebestek 111-468-81 232-067-81 €   24,95
Serveerbestek 111-484-81 232-068-81 €   29,95
Steakmes 111-393-81 232-069-81 €   12,95
Theelepel 111-435-81 232-070-81 €     8,95
*(u bespaart 3,85 €)
**(u bespaart 21,75 €)

Praktische, mooie en professionele snijplank met geïntegreerde opvangschaal.
Bespaart tijd, moeite en afwas.

Sneller en schoner dan op deze professionele snijplank kunt u uw 
gerechten nauwelijks voorbereiden. In de aan beide kanten uittrekbare 
opvangschaal kunt u groente, vlees etc. verzamelen of afval opvangen. 
Zo houdt u genoeg ruimte over op uw werkblad. U hoeft niets meer in 
aparte schoteltjes te doen en er valt niets meer naast de plank.
Met de hand gemaakt en ijzersterk.

Walnootboomhout is heel hard (70 N/mm²*) en zelfs beter 
bestand tegen het snijden met een mes dan eikenhout (34 N/mm²*) 
en bamboe (40 N/mm²*). Hierdoor blijft deze snijplank veel langer 
mooi en blijft het oppervlak veel langer glad dan bij andere 
exemplaren. De afwerking met olie beschermt het oppervlak extra 
en onder steunt de natuur lijke antibacteriële eigenschappen.
De werkhoogte neemt toe met 6 cm, wat uw rug ten goede komt.

De stevig vastgeschroefde rubbernoppen zorgen ervoor dat de 
plank niet wegglijdt. De plank is vochtig afneembaar. Afmeting 
48 x 6 x 32,5 cm (b x h x d). Incl. edelstalen schaal (3 l) 
die in de vaat wasser kan en bestand is tegen oventempera-
turen tot 250 °C. Ook ideaal voor ovenschotels, gratins etc. 
Gewicht compleet 4 kg. Van Continenta, specialist op het 

gebied van hoogwaardige producten van hardhout, met meer dan 
40 jaar ervaring.
•      Professionele snijplank met opvangschaal      

nr. 228-139-81     € 89,95
*N/mm² (Newton per vierkante millimeter) is de natuurkundige eenheid voor 

de Brinell-hardheid. Deze wordt gebruikt voor verschillende soorten materiaal. 
Een waarde van 50-53 N/mm² betekent dat per oppervlak van 1 mm² een kracht 
van maximaal 5,1-5,4 kg kan worden uitgeoefend zonder schade te veroorzaken.

 
Laguiole bistro-bestek, 
4-delig €   36,95 
24-delig € 199,95
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Randwycksingel 20 (C03)
6229 EE Maastricht
www.proidee.nl/cuisine
service@proidee.nl
Telefoon: 085 - 5 362 089
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) 

De betere radiografische thermometer voor keuken, oven, barbecue.  
Voor een zeer goede prijs.

Groter radiografisch bereik. Meer programma’s en gaarniveaus. 2 meetsondes hittebestendig tot 380 °C, ...
8 voorgeprogrammeerde voedingsmiddelen (in plaats van vaak 

slechts 5). Tot 5 gaarniveaus (in plaats van 3). Mobiele handont-
vanger met tot 90 m zendbereik (in plaats van 30 - 40 m). 2 onaf-
hankelijke meetsondes, timer, 2-voudig alarm, ... En: een 122 cm 
lange meetsonde-kabel hittebestendig tot 380 °C. Zo kunt u uw 
veelzijdige radiografische thermometer zonder aarzelen gebruiken, 
zelfs bij het barbecueën. En dat alles voor een zeer goede prijs.
Vlees, gevogelte, vis, ... en 5 gaarniveaus van rare tot well- 
done: uw thermometer kent de optimale kerntemperatuur.

Gebruik de sensortoets om te selecteren: rund, lam, kalf, 
hamburger, varken, kalkoen, kip of vis. Stel het gewenste gaarni-
veau in en steek de meetsonde in het voedsel. Kan ook individueel 
geprogrammeerd worden indien nodig. Terwijl u met uw gasten 
praat, houdt de thermometer het gaarproces in de gaten. Als u zich 
buiten het ontvangstbereik begeeft, 
informeert de ontvanger u via het 
display.
Extra handig: 2 meetsondes voor 
verschillende gerechten tegelijk. En 
voor grote stukken.

Steek de sensoren op verschillende 
plaatsen in het voedsel. Op die manier 
weet u precies dat uw braadstuk 
gelijkmatig gaart. Of gebruik de 
sensoren voor twee verschillende 
soorten voedsel/gaarniveaus. Of meet 
de kerntemperatuur en de temperatuur 
van de gaarruimte.
Informeert u visueel en akoestisch 
wanneer uw eten klaar is.

Het display licht oranje op 
wanneer het alarm afgaat.
Uw nauwkeurige digitale 
keukenthermometer voor een breed 
scala aan taken, zelfs als de radio-
grafische functie niet wordt 
 gebruikt.

Meetbereik 0 - 250 °C. Gemaakt 
van robuuste kunststof, silicone en 
roestvrij staal. IPX7 waterdicht. 
Afmeting meetstation: 
7,5 x 2,5 x 9 cm. Afmeting mobiele 
radio- ontvanger: 7,5 x 3,5 x 12,5 cm. 
Elk werkt op 2 AAA-batterijen 
(afzonderlijk verkrijgbaar).
•      Radiografische  

keuken-/barbecuethermometer     
nr. 234-618-81     € 49,95

•      Set van 2 AAA-batterijen     
nr. 677-112-81     €   2,30

Dankzij de 2 meetsondes meet u twee soorten etenswaren, gaarniveaus of de temperatuur van de gaarruimte 
gelijktijdig.

De 122 cm lange meetsonde-kabel is 
hittebestendig tot 380 °C – ook perfect 
voor bij het barbecueën.

De mobiele handontvanger 
informeert u visueel en 
akoestisch wanneer uw eten 
klaar is – met tot 90 m 
zendbereik.
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