
Kavos stiklinės

 

Kapučino

 

HD7017/00 Nepriekaištinga „Saeco“ espreso kavos aparato

apsauga
Rankų darbo kapučino puodeliai su dvigubomis sienelėmis

Šie „Saeco“ HD7017/00 puodeliai sukurti tikriems kavos mėgėjams, kad mėgstama

kava puodelyje žadintų kuo daugiau malonių pojūčių. Dvigubos stiklinės sienelės

puikiai išlaiko didelio kavos puodelio ar kapučino temperatūrą ir skonį.

Dvigubos stiklinės sienelės

Išlaiko kavos temperatūrą

Rankų darbo stiklas

Patyrusių meistrų rankų darbas

Tegul jūsų kapučino sužadina kuo daugiau malonių pojūčių

Naudodami šiuos puodelius mėgaukitės šiluma, kvapu ir puikiu skoniu

Aukščiausios kokybės puodeliai dovanų pakuotėje

Galima plauti indaplovėje, karščiui ir įbrėžimams atsparus aukščiausios kokybės

stiklas

Pakuotėje aukščiausios kokybės dovana ypatingoms progoms



Kavos stiklinės HD7017/00

Ypatybės Specifikacijos

Išlaiko puikų kavos skonį

Specialiai sukurtos kavos stiklinės su

dvigubomis sienelėmis garantuoja optimalią

espreso, kapučino ar įprastos kavos

temperatūrą. Taip yra todėl, kad dvigubos

stiklinės sienelės puikiai izoliuoja karštą

gėrimą viduje, o stiklinės išorė išlieka šalta ir

ją galima suimti net be rankenėlės.

Patyrusių meistrų rankų darbas

Patyrusių meistrų rankų darbas. Kiekviena

detalė yra originali.

Tegul jūsų kava sužadina kuo daugiau

malonių pojūčių

Naudodami šiuos „Saeco“ puodelius

mėgaukitės šiluma, kvapu ir puikiu skoniu.

Aukščiausios kokybės puodeliai

Galima plauti indaplovėje, karščiui ir

įbrėžimams atsparus aukščiausios kokybės

stiklas.

Pakuotėje aukščiausios kokybės dovana

Šie gaminiai puikiai tinka dovanoms. Todėl

dovanų pakuotėms buvo skirtas ypatingas

dėmesys

Matmenys

Kapučino stiklinės skersmuo: ~ 88 mm

Kapučino stiklinės aukštis: ~ 100 mm

Kapučino stiklinės tūris: ~ 300 ml

Pakuotė

Kiekis: 2 kapučino stiklinės

 

* Stiklinės yra patyrusių meistrų rankų darbas, todėl

kiekviena gali šiek tiek skirtis savo dydžiu. Stiklines ir

šaukštelius naudokite atsargiai, kad neįskeltumėte

vidinių ar išorinių stiklo sienelių. Stiklines galima plauti

indaplovėje, bet būkite labai atsargūs dėdami jas į

indaplovę.
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