
Pahare de cafea

 

Cappuccino

 

HD7017/00 Gust perfect pentru adevăraţii iubitori ai cafelei

Pahare de cappuccino fabricate manual, cu pereţi dubli

Aceste pahare Saeco HD7017/00 au fost create pentru ca adevăraţii iubitori ai

cafelei să-şi savureze cafeaua preferată cu toate simţurile. Paharul cu pereţi dubli

păstrează intacte temperatura şi gustul pentru cafeaua dvs. lungă sau cappuccino.

Pahar cu pereţi dubli

Păstrează cafeaua la temperatura perfectă

Sticlă fabricată manual

Fabricată manual de meşteşugari experţi

Savuraţi Cappuccino cu toate simţurile

Bucuraţi-vă de căldura, aspectul vizual, mirosul şi gustul cu aceste pahare

Pahare de calitate premium în ambalaje pentru cadou

Pahar de foarte bună calitate, lavabil în maşina de spălat vase, rezistent la căldură şi

la zgârieturi

Ambalaje premium pentru cadouri pentru ocazii speciale



Pahare de cafea HD7017/00

Repere Specificaţii

Păstrează cafeaua perfect

Aceste pahare cu pereţi dubli, special

concepute, păstrează cafeaua dvs. espresso,

cappuccino sau obişnuită la temperatura

perfectă. Aceasta se întâmplă deoarece

paharul cu pereţi dubli izolează băutura în

interior foarte bine, în timp ce păstrează

exteriorul rece, permiţându-vă astfel să îl ţineţi

în mână fără toartă.

Fabricată manual de meşteşugari experţi

Fabricată manual de meşteşugari experţi.

Fiecare piesă este originală.

Savuraţi cafeaua cu toate simţurile

Bucuraţi-vă de căldura, aspectul vizual,

mirosul şi gustul cu aceste pahare Saeco.

Pahare de foarte bună calitate

Pahar de foarte bună calitate, lavabil în

maşina de spălat vase, rezistent la căldură şi

la zgârieturi.

Ambalaje premium pentru cadouri

Aceste produse sunt perfecte pentru orice

ocazie de a face cadouri. De aceea, este

nevoie de atenţie specială la crearea şi

executarea acestui ambalaj premium pentru

cadou.

Dimensiuni

Diametrul paharului de cappuccino: ~ 88 mm

Înălţimea paharului de cappuccino: ~ 100 mm

Volumul paharului de cappuccino: ~ 300 ml

Ambalaj

Cantitate: 2 pahare de cappuccino

 

* Paharele sunt fabricate manual de meşteşugari experţi,

motiv pentru care pot varia în dimensiune. Utilizaţi

paharele şi lingurile cu grijă pentru a evita spargerea

peretelui interior sau exterior al paharului. Paharele

sunt lavabile în maşina de spălat vase, aşezaţi-le cu

grijă în maşina de spălat pentru a preveni spargerea.
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