LV Box Centre 2018-12 ND

JAUNAIS BOX CENTRS

Vienkarsa kombinesana

lieliska organizetiba

OPTIMIZĒTA DARBĪBA

BRĪNUMAINIE PIEDERUMI

Labi organizētā virtuvē, katra jūsu veiktā kustība ir
efektīva. Box Center ir efektivitātes etalons šajā
ziņā. Svarīgākie virtuves piederumi ērti ietilpst
speciālā nodalījuma blakus bļodā - tieši pa rokai,
kur tie ir nepieciešami ēdiena pagatavošanai.

Katram Franke piederumam ir savs mērķis virtuvē. Tie gan ir dizaina
objekti, gan lieliski piemēroti izlietnes bļodai.

PĀRSTEIDZOŠS DIZAINS
Box Center ir ļoti praktisks virtuves risinājums
ar skaistu un pārliecinošu dizainu. Divas
apvienotās bļodas piedāvā ērtu darba vietu, kur
uzglabāt un nožāvēt bieži lietotus virtuves
piederumus.
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Griešanas dēlīši

3 dažādi naži un to turētājs

Divu veidu griešanas virsmas, kas paredzētas
dažādiem mērķiem. Piemēram, koka dēlīši
noder maizes griešanai, bet plastikāta ar
antibakteriālo pārklājumu der jebkura veida
pārtikai.

Trīs profesionāla līmeņa nažus var
novietot koka turētājā, kuru var novietot
kā statīvu.

Perforēta nerūsējošā tērauda paplāte

Žāvēšanas režģis

Paplāte var brīvi slīdēt izlietnes bļodā un
kalpo kā skalošanas vai žāvēšanas vieta.

Bļodai piemērots rāmī var ērti novietot
visus nepieciešamākos piederumus, kur
tie labi nožūs un būs ērti pieejami.

HIGIĒNA AUGSTĀ LĪMENĪ
Divas bļodas ir ļoti viegli tīrāmas. Jūs varat
sasniegt un notīrīt katru stūri, viegli izņemt
visas daļas un piederumus. Izlietnes ventiļa
elegantais apaļais nerūsējošā tērauda
pārklājs ērti noņemams kaut arī labi turas
savā vietā.

PERFEKTA kartiba

12:30
Pusdienas

23:00
SALDUS SAPnUS

Neatkarīgi no tā, vai jūs gatavojiet ātras
pusdienas vai pilnu maltīti, viss, kas jums
nepieciešams, ir tieši blakus.

Ejot gulēt Jūs varēsiet būt drošs, ka virtuve būs
kārtībā un gatava jauniem darbiem.

7:00
Labrit

20:00
labu apetiti!

Labs sākums labai dienai, jo rīts sākas
sakārtotā virtuvē, ērti ar svaigām un
veselīgām brokastīm.

Laiks vakariņām! Nomazgāt, sagrieziet,
sagatavot un visu citu kas nepieciešams labām
vakariņām varēsiet veikt ātri un ērti, lai vakars
var sākties.

