
Kávové sklenice

 
Espresso a cappuccino

 

HD7015/00

Dokonalá chuť pro pravé milovníky kávy
Ručně vyrobené sklenice s dvojitou stěnou a podšálky

Tyto sklenice Saeco HD7015/00 jsou určeny pro pravé milovníky kávy. Dvojitá

stěna zaručí, že sklenice udrží dokonalou teplotu a chuť vaší kávové speciality.

S podšálky bude manipulace s nádobím jednodušší.

Dvoustěnné sklo

Zachová dokonalou teplotu kávy

Ručně vyrobené sklo

Ručně vyrobeno odbornými řemeslníky

Vychutnejte si espresso nebo cappuccino všemi smysly

Vychutnejte si teplo, vzhled, vůni i chuť díky těmto sklenicím

Sklenice prémiové kvality v dárkovém balení

Vysoce kvalitní sklo odolné proti vysoké teplotě a poškrábání, lze je mýt v myčce

Prémiové dárkové balení pro zvláštní příležitosti

Keramické podšálky prémiové kvality

Vhodné pro sklenice na espresso nebo cappuccino, lze jej mýt v myčce



Kávové sklenice HD7015/00

Přednosti Specifikace

Zachová dokonalou kávu

Tyto speciálně navržené kávové sklenice

s dvojitou stěnou zachovají dokonalou teplotu

vašeho espressa, cappuccina nebo normální

kávy. Dvojitá skleněná stěna totiž velmi dobře

izoluje horký nápoj uvnitř, zatímco vnější

povrch sklenice zůstává chladný a můžete ji

držet bez jakéhokoli ouška.

Ručně vyrobeno odbornými řemeslníky

Ručně vyrobeno odbornými řemeslníky. Každý

kus je originál.

Vychutnejte si kávu všemi smysly

Vychutnejte si teplo, vzhled, vůni i chuť díky

těmto sklenicím Saeco.

Vysoce kvalitní sklenice

Vysoce kvalitní sklo odolné proti vysoké teplotě

a poškrábání, lze je mýt v myčce.

Keramický podšálek

Vhodné pro sklenice na espresso nebo

cappuccino a k podávání dochucovacích přísad

s nápoji, lze jej mýt v myčce

Prémiové dárkové balení

Tyto výrobky představují dokonalý dárek pro

jakoukoli příležitost. Proto byla vytvoření a

sestavení tohoto prémiového dárkového balení

věnována zvláštní pozornost.

Rozměry

Průměr sklenice na cappuccino: ~ 88 mm

Výška sklenice na cappuccino: ~ 100 mm

Objem sklenice na cappuccino: ~ 300 ml

Průměr sklenice na espresso: ~ 63 mm

Výška sklenice na espresso: ~ 63 mm

Objem sklenice na espresso: ~ 80 ml

Průměr podšálku: ~ 150 mm

Balení

Množství: 2 sklenice na espresso, 2 sklenice

na cappuccino, 2 podšálky

* Sklenice ručně vyráběli odborní řemeslníci, takže se

velikost jednotlivých kusů může mírně lišit. Používejte

prosím lžičky ve skle s opatrností, aby se nenarušila

vnitřní nebo vnější skleněná stěna. Sklenice a podšálky

lze mýt v myčce. Vkládejte je do myčky opatrně, aby

nepopraskaly.
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