
Kávéspoharak

 
Presszókávé és cappuccino

 

HD7015/00

Tökéletes íz az igazi kávérajongóknak
Kézi készítésű, dupla falú poharak aljjal

A Saeco HD7015/00 poharakat a valódi kávérajongók számára készítettük. A dupla

falú pohárral tökéletesen megőrizhető a kávékülönlegességek hőmérséklete és

ízhatása. Az ízesítőket a csészealjakon helyezheti el.

Dupla falú pohár

Tökéletes hőmérsékleten tartja kávéját

Kézi gyártású üveg

Kiváló szakemberek kézműves terméke

Élvezze a presszókávét vagy cappuccinót az összes érzékével

Élvezze melegségét, látványát, illatát és ízét ezekkel a poharakkal

Prémium minőségű poharak ajándékcsomagolásban

Mosogatógépben mosogatható, hő- és karcálló, kiváló minőségű pohár

Prémium ajándékcsomagolás különleges eseményekre

Kerámiából készült csészealjak prémium minőségben

Alkalmas a presszókávés vagy cappuccinós poharakhoz, mosogatógépben

mosogatható



Kávéspoharak HD7015/00

Fénypontok Műszaki adatok

Kávéja tökéletes marad

Ezek a különlegesen kialakított duplafalú

poharak megfelelő hőmérsékleten tartják

presszókávéját, cappuccinóját vagy normál

kávéját. Ez azért van, mert a duplafalú pohár

igen jól szigeteli a benne lévő italt, miközben

külső felülete hűvös marad, így fül nélkül

fogható.

Kiváló szakemberek kézműves terméke

Kiváló szakemberek kézműves terméke.

Minden darab eredeti.

Élvezze a kávét összes érzékével

Élvezze melegségét, látványát, illatát és ízét

ezekkel a Saeco poharakkal.

Kiváló minőségű poharak

Mosogatógépben mosogatható, hő- és

karcálló, kiváló minőségű pohár.

Kerámia csészealj

Alkalmas a presszókávés vagy cappuccinós

poharakhoz és édességek tálalásához,

mosogatógépben mosogatható

Prémium ajándékcsomagolásban

Ezek a termékek tökéletesek bármilyen

ajándékozási eseményre. Ezért különleges

figyelmet fordítunk a prémium

ajándékcsomagolás kialakítására és

kivitelezésére.

Méretek

Cappuccino pohár átmérője: ~ 88 mm

Cappuccino pohár magassága: ~ 100 mm

Cappuccino pohár űrtartalma: ~ 300 ml

Presszókávé pohár átmérője: ~ 63 mm

Presszókávé pohár magassága: ~ 63 mm

Presszókávé pohár űrtartalma: ~ 80 ml

Csészealj átmérője: ~ 150 mm

Csomagolás

Mennyiség: 2 presszókávé pohár, 2

cappuccino pohár, 2 csészealj

* A poharakat kézműves szakember készíti, így

mindegyiknek némileg eltérő mérete lehet. Kérjük,hogy

a poharakat és a kanalakat óvatosan használja, hogy

ne törjön el a pohár belső vagy külső fala. A poharak és

a csészealjak mosogatógépben mosogathatók,

helyezze be azokat óvatosan a gépbe, nehogy

eltörjenek.
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