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GARNKI I PATELNIE

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
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GARNKI I PATELNIE

URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNE

Żyj z pomysłem

Żyj z pomysłem

Ale to proste



  Ekspresy do kawy – szeroka oferta modeli i kolorów

  Wyjątkowe połączenie marki Krups i NESCAFÉ®

www.krups.com.pl

Infolinia: 801 300 420

  Produkty ułatwiające przygotowywanie potraw

  Nowoczesny design zwiększający przyjemność gotowania

www.moulinex.pl

Infolinia: 801 300 423

  Bogata oferta urządzeń elektrycznych do przygotowywania potraw 

  Rewolucyjne urządzenia z linii Pysznie i Zdrowo

  Wygodne i szybkie w użyciu żelazka i generatory pary

www.tefal.pl 

Infolinia: 801 300 421

  Numer jeden w Polsce i na świecie w segmencie garnków 

i patelni pokrytych powłoką nieprzywierającą

Bogata oferta garnków i patelni z innowacyjnymi rozwiązaniami

  Wielofunkcyjne naczynia Ingenio z odłączaną rączką

  Wyjątkowo bezpieczne i łatwe w obsłudze szybkowary

www.tefal.pl   Infolinia: 801 300 421

  Troska o ciało – bogata oferta urządzeń do pielęgnacji ciała 

i włosów dla piękna i dobrego samopoczucia

  Wydajne i innowacyjne odkurzacze, które pozwolą Ci zadbać o dom

Urządzenia do prasowania o wyrafinowanym wyglądzie 

i zaawansowanej technologii

www.rowenta.pl

Infolinia: 801 300 422
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NO
PFOA

BRAK PFOA 
Powłoki nieprzywierające Tefal nie zawierają kwasu 
perfluorooktanowego. 
Kwas perfluorooktanowy używany w procesie nakładania powłoki 
nieprzywierającej PTFE zostaje całkowicie wyeliminowany 
w procesie technologicznym, podczas którego patelnia poddawana 
jest temperaturze powyżej 420°.

NO
LEAD

BRAK OŁOWIU 
Powłoki nieprzywierające i emaliowane Tefal nie zawierają 
szkodliwego ołowiu. 
Ołów jest toksycznym metalem ciężkim, który silnie 
działa na układ nerwowy i może spowodować zaburzenia 
czynności krwiobiegu i mózgu. Ołów mógłby być używany 
do nadawania koloru powłoki emaliowanej.

NO
CADMIUM

BRAK KADMU 
Powłoki nieprzywierające i emaliowane 
Tefal nie zawierają toksycznego kadmu. 
Kadm jest toksycznym metalem ciężkim, 
którego wdychanie może prowadzić 
do poważnych problemów układu 
oddechowego. Kadm mógłby być używany 
do nadawania koloru zewnętrznej powłoce 
naczyń.

Powłoki nieprzywierające 
Tefal mogą być poddane 
recyklingowi.

Zaangażowanie 

w ochronę środowiska

Tefal to gwarancja bezpieczeństwa zdrowia konsumentów.

Powłoki Tefal są w pełni bezpieczne dla zdrowia i przyjazne dla 

środowiska. Na każdym opakowaniu zawarto dokładne informacje 

wskazujące na brak PFOA (kwasu perfl uorooktanowego), kadmu 
i ołowiu w naszych produktach.

Patelnie Tefal poddawane są regularnym kontrolom oraz 

rygorystycznym testom jakości, których wyniki potwierdzają pełne 

bezpieczeństwo naszych produktów.



9

J
E

S
IE

Ń
 2

0
1

1

 – twój partner 

w zdrowym gotowaniu

Marka Tefal jest pionierem i liderem w produkcji patelni z nieprzywierającymi 

powłokami. Wprowadzając kolejne innowacyjne rozwiązania Tefal nieustannie dba 

o to, by dzięki nim gotowanie było jeszcze łatwiejsze i zdrowsze.

 Co jest gwarancją wysokiej jakości powłok nieprzywierających Tefal?
  Doskonałe właściwości nieprzywierające zapewniające bardzo dobre rezultaty 

gotowania przy całkowitym ograniczeniu zużycia tłuszczu

  Odporność na zarysowania nawet przy używaniu metalowych akcesoriów 

kuchennych

  Długotrwałe zachowanie właściwości nieprzywierjących powłoki

  Sprzyjają szybkiej i równomiernej dystrybucji ciepła

  Łatwe czyszczenie

Dzięki niemu wiesz, kiedy patelnia osiągnęła optymalną temperaturę smażenia, 

co pozwala zachować naturalny aromat i smak potrawy.

Unikalny wskaźnik temperatury smażenia Thermo-Spot™

Patelnia nierozgrzana

Patelnia nie osiągnęła 
jeszcze odpowiedniej 

temperatury: wzór 
Thermo-Spot™ widoczny 
jest na czerwonym polu.

Patelnia rozgrzana

Wzór Thermo-Spot™ 
przestaje być widoczny 
na czerwonym polu, gdy 
patelnia zostanie rozgrzana 
do idealnej temperatury 
smażenia.

Najbardziej zaawanso-
wana technologicznie 
powłoka nieprzywierająca 
ULTIMUM PRO z wyjąt-
kowo twardą warstwą 
wewnętrzną HARDBASE, 
wzmocnioną tytanem. 

Zapewnia maksymalną odporność na zarysowania nawet 
przy intensywnym użytkowaniu oraz umożliwia bezpiecz-
ne używanie metalowych akcesoriów kuchennych. Nowa 
powłoka wyróżnia się bardziej widocznym, specjalnym 
wzorem na dnie patelni.

Powłoka LONGLIDE 
ze specjalną warstwą 
wierzchnią wzmocnioną 
minerałami, które 
zapewniają jej wysoką 
odporność i trwałość. 
Unikalny wzór na dnie 
patelni podkreśla jej 
techniczny design.

Zaawansowana 
technologicznie powłoka 
PROMETAL PRO. Jej 
warstwa zewnętrzna 
została wzmocniona 
twardymi minerałami, co 
gwarantuje wyjątkową 
trwałość i odporność na 

zarysowania, w tym bezpieczne używanie metalowych 
akcesoriów kuchennych. Dodatkowo posiada ona 
wyjątkowo twardą warstwę wewnętrzną HARDBASE.

Innowacyjna powłoka 
INTENSIUM z unikalną 
warstwą wewnętrzną 
HARDBASE. Warstwa 
zewnętrzna powłoki została 
wzmocniona twardymi 
minerałami, w tym szafirem, 

co zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania, nawet 
przy intensywnym użytkowaniu. Wyróżnia się unikalnym 
wzorem na dnie patelni w postaci aktywnego efektu 
holograficznego 3D.

RESISTAL

Nowa generacja powłok nieprzywierających 
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Unikalne połączenie wielu 
elementów, by Twoje 
gotowanie było perfekcyjne
Rewolucyjny efekt 3D
Zwiększone właściwości nieprzywierające powłoki to gwarancja 
dłuższego użytkowania patelni. Jej wyjątkowość podkreśla 
innowacyjny wzór w postaci aktywnego efektu holograficznego.

Unikalny wzór na dnie patelni
Nowa powłoka sprzyja równomiernej dystrybucji ciepła.

Wyjątkowa odporność
Warstwa zewnętrzna powłoki nieprzywierającej dodatkowo 
wzmocniona jest twardymi minerałami, w tym szafirem. 
Dzięki temu nowa powłoka to gwarancja najwyższej trwałości 
i wytrzymałości poparta testami laboratoryjnymi.

Odporna na zarysowania powłoka umożliwia bezpieczne 
używanie metalowych akcesoriów kuchennych.

DIFFUSAL
Unikalny spód 
z charakterystycznym 
wzorem z domieszką 
szkliwa miedzianego 
optymalizuje dystrybucję 
ciepła.

RESISTAL
Specjalnie wyprofilowany 
spód z domieszką szkliwa 
miedzianego zapewnia 
szybkie i równomierne 
przewodzenie ciepła oraz 
zapobiega odkształceniom 
dna patelni.
  20 % trwalszy od 
technologii Diffusal.

INTEGRAL
Spód z wtopionym 
dyskiem z miedzi 
gwarantuje doskonałą 
dystrybucję ciepła oraz 
zapobiega odkształceniom 
dna patelni.
  30% trwalszy od 
technologii Resistal.

2. TESTY WYTRZYMAŁOŚCI 

SPODU PATELNI

Odporność spodu na odkształcenia: 
   Test weryfikuje odkształcenia 
spodu patelni przy jej 
podgrzewaniu. W teście sprawdza 
się odporność spodu na zmiany 
temperatur, symulując intensywne 
gotowanie poprzez podgrzewanie 
patelni oraz jej czyszczenie 
w zimnej wodzie – po 25 szokach 
termicznych sprawdza się stopień 
odkształcenia spodu patelni.

Dystrybucja ciepła

  Test weryfikuje szybkość 
i równomierność rozprowadzania 
ciepła. Kamera na podczerwień 
wychwytuje przegrzane lub 
niedogrzane punkty na dnie 
patelni, jak również kontroluje 
równomierność dystrybucji 
ciepła.

1. TESTY WŁAŚCIWOŚCI 

NIEPRZYWIERAJĄCYCH
  Codzienne użytkowanie patelni jest 
symulowane poprzez zestaw dwóch testów, 
które przestają być wykonywane, gdy 
patelnia jest na tyle uszkodzona, że nie 
nadaje się do dalszego użytkowania.

Test z przypalonym mlekiem (symulacja 
smażenia bez tłuszczu)

  Sprawdza właściwości nieprzywierające 
powłoki. Test polega na obserwacji, czy 
przypalone mleko daje się łatwo spłukać 
pod silnym strumieniem zimnej wody 
i czy na powłoce nie pozostają trudne do 
usunięcia resztki mleka.

 

Test na ścieranie (symulacja 
zarysowań podczas smażenia 
i czyszczenia)

  Sprawdza trwałość i odporność 
powłoki nieprzywierającej na 
zarysowania i ścieranie.

Testy sprawdzające wytrzymałość patelni
Tefal opracował zgodnie ze standardami europejskimi zestaw specjalnych 
testów badających wydajność, które pozwalają sprawdzić ogólną wytrzymałość 
patelni. Nowy protokół obejmuje dwa rodzaje testów: na trwałość właściwości 
nieprzywierających powłoki oraz na odporność spodu patelni.
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Nowa generacja 
patelni emaliowanych

Kolor czekoladowy brąz

Kolor bordowy metalik

Kolor niebieski metalik

DE  IN 

F R A

RESISTAL

  Wygoda i komfort użytkowania dzięki 

specjalnie wyprofilowanemu uchwytowi 

z wtopionym silikonowym elementem

  Ergonomia potwierdzona przez 

specjalistów

  Na zewnątrz wyjątkowo trwała 

i łatwa w czyszczeniu powłoka 

emaliowana

  Eleganckie i wygodne nienagrzewające 

się uchwyty w kolorze patelni

  Praktyczne w użyciu pokrywki 

szklane z regulowanym otworem 

umożliwiającym ujście pary

  Na zewnątrz wyjątkowo trwała 

i łatwa w czyszczeniu powłoka 

emaliowana

  Nowoczesne i wygodne nienagrzewa-

jące się uchwyty w kolorze patelni

  Praktyczne w użyciu pokrywki 

szklane z regulowanym otworem 

umożliwiającym ujście pary

  Na zewnątrz wyjątkowo trwała i łatwa 

w czyszczeniu powłoka emaliowana

m 
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Patelnia

Średnica 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Referencja C6500222 C6500452 C6500552 C6500652 C6500752

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

PROMETAL PRO PROMETAL PRO PROMETAL PRO PROMETAL PRO PROMETAL PRO

Materiał na 
zewnątrz 

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Kolor czarny czarny czarny czarny czarny

EAN 3168430084261 3168430081383 3168430081390 3168430081406 3168430081413

Sztuk/karton 6 6 6 6 6

Sztuk/paleta 144 144 96 96 96

Patelnia

Średnica

Patelnia wok
28 cm

Patelnia do naleśników
 25 cm

Patelnia grillowa
26x26 cm

Referencja C6501952 C6503852 C6504002 

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

PROMETAL PRO PROMETAL PRO PROMETAL PRO

Materiał na 
zewnątrz 

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Kolor czarny czarny czarny

EAN 3168430081437 3168430081376 3168430075337

Sztuk/karton 6 6 6

Sztuk/paleta 72 288 108

Linia patelni na indukcję 

z zaawansowaną powłoką 

nieprzywierającą Tefal

  Powłoka nieprzywierająca 
PROMETAL PRO, w której 

warstwa wewnętrzna HARDBASE 

została wzmocniona wyjątkowo 

twardymi minerałami. 

Dzięki zastosowaniu unikalnej 

formuły powłoka Prometal Pro 

gwarantuje maksymalną trwałość 

i odporność na zarysowania oraz 

najwyższe bezpieczeństwo przy 

używaniu metalowych akcesoriów.

  Dodatkowa warstwa zewnętrzna 

jest widoczna w postaci 

specjalnego wzoru na dnie patelni.

  Gruby spód z dużym, 

zintegrowanym dyskiem ze stali 

nierdzewnej, który równomiernie 

rozprowadza ciepło i zapobiega 

odkształceniom dna patelni.

  Wewnątrz patelni wskaźnik 

idealnej temperatury smażenia 

Thermo-Spot™.

  Na zewnątrz łatwa 

w czyszczeniu i wytrzymała powłoka 

nie przywierająca w kolorze 

czarnym.

  Wygodne i nienagrzewające się 

uchwyty z metalową wstawką.

  Do użytku na wszystkich rodzajach 

kuchenek, także indukcyjnych.

ASORTYMENT

PREFERENCE

NowośćNowość 
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Patelnia

Średnica 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Referencja C6640452 C6640552 C6640652 C6640752

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

PROMETAL PRO PROMETAL PRO PROMETAL PRO PROMETAL PRO

Materiał na 
zewnątrz 

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Powłoka 
nieprzywierająca

Kolor brązowy brązowy brązowy brązowy

EAN 3168430150331 3168430150348 3168430150355 3168430150362

Sztuk/karton 6 6 6 6

Sztuk/paleta 144 96 96 96

Nowa linia patelni na indukcję do 

codziennego gotowania

  Wewnątrz patelni zaawansowana 

technologicznie powłoka 
nieprzywierająca PROMETAL 
PRO, w której warstwa 

wewnętrzna HARDBASE została 

wzmocniona twardymi minerałami. 

Dzięki zastosowaniu unikalnej 

formuły powłoka Prometal Pro 

gwarantuje maksymalną trwałość 

i odporność na zarysowania oraz 

bezpieczeństwo przy użytkowaniu 

metalowych akcesoriów. 

Dodatkowa warstwa zewnętrzna 

jest widoczna w postaci 

specjalnego wzoru na dnie patelni.

  Wewnątrz patelni wskaźnik 

idealnej temperatury smażenia 

Thermo-Spot™.

  Na zewnątrz łatwa w czyszczeniu 

powłoka nieprzywierająca Tefal 

w kolorze eleganckiego brązu.

  Wygodne, emaliowane uchwyty 

w kolorze patelni.

  Do użytku na wszystkich rodzajach 

kuchenek, także indukcyjnych. 

ASORTYMENT

HAVANNA

NowośćNowość 
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Ergonomiczna linia stworzona 

z myślą o wygodzie użytkowania

  Wewnątrz patelni nowa powłoka 
nieprzywierająca INTENSIUM 

z twardą warstwą wewnętrzną

 HARDBASE oraz warstwą 

zewnętrzną wzmocnioną 

specjalnymi minerałami, w tym 

szafi rem. Zapewnia odporność 

na zarysowania nawet przy 

intensywnym użytkowaniu 

oraz umożliwia bezpieczne 

używanie metalowych 

akcesoriów kuchennych. 

 Nowa powłoka wyróżnia się 

innowacyjnym wzorem na dnie 

patelni w postaci aktywnego 

efektu holografi cznego 3D.

 Specjalnie wyprofi lowany 

spód INTEGRAL 

z wtopionym dyskiem z miedzi 

zapewnia szybką i równomierną 

dystrybucję ciepła oraz zapobiega 

odkształceniom dna patelni.

  Komfort i wygoda użytkowania 

dzięki specjalnie wyprofi lowanej 

rączce z wtopionym silikonowym 

elementem. 

  Nienagrzewające się uchwyty.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

  Na zewnątrz trwała i łatwa 

w czyszczeniu emalia w kolorze 

eleganckiego brązu.

  Do użytku na wszystkich rodzajach 

kuchenek z wyłączeniem kuchenek 

indukcyjnych.

Patelnia

Średnica

Patelnia do naleśników
 25 cm

Patelnia wysoka ze szklaną pokrywką 
24 cm

Referencja D8211052 D8213252

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

INTEGRAL INTEGRAL

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia

Kolor czekoladowy brąz czekoladowy brąz

EAN 3168430137639 3168430136649

Sztuk/karton 10 6

Sztuk/paleta 300 72

Patelnia

Średnica 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm

Referencja D8210252 D8210452 D8210552 D8210652 D8210752 D8210852

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia emalia emalia emalia emalia

Kolor czekoladowy brąz czekoladowy brąz czekoladowy brąz czekoladowy brąz czekoladowy brąz czekoladowy brąz

EAN 3168430136595 3168430136601 3168430136618 3168430136625 3168430136632 3168430137646

Sztuk/karton 10 10 10 10 10 10

Sztuk/paleta 210 180 120 120 120 120

szafi r
na za

inten

oraz

używa

akce

N

in

NowośćNowość NowośćNowość 
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Elegancka linia dla osób, dla których 

gotowanie to przyjemność i radość z 

dzielenia wspólnych chwil z rodziną.

  Wewnątrz patelni nowa powłoka 
nieprzywierająca INTENSIUM 

z twardą warstwą wewnętrzną 

HARDBASE oraz warstwą 

zewnętrzną wzmocnioną 

specjalnymi minerałami, w tym 

szafi rem. Zapewnia 

odporność na zarysowania 

nawet przy intensywnym 

użytkowaniu oraz umożliwia 

bezpieczne używanie 

metalowych akcesoriów 

kuchennych. 

 Nowa powłoka 

wyróżnia się 

innowacyjnym 

wzorem na dnie 

patelni w postaci 

aktywnego efektu 

holografi cznego 3D.

  Nowy, specjalnie wyprofi lowany 

spód RESISTAL z tłoczonymi 

kanalikami z domieszką szkliwa 

miedziowego zapewnia szybką 

i równomierną dystrybucję ciepła 

oraz zapobiega deformacji dna 

patelni.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

  Na zewnątrz trwała i łatwa 

w czyszczeniu emalia w eleganckim 

kolorze metalicznego bordo.

  Eleganckie, nienagrzewające się 

uchwyty w kolorze patelni.

  Do użytku na wszystkich 

rodzajach kuchenek z wyłączeniem 

kuchenek indukcyjnych.

DE  IN 

F R A

RESISTAL

Patelnia

Średnica 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm

Referencja D2300252 D2300452 D2300552 D2300652 D2300752 D2300852

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

RESISTAL RESISTAL RESISTAL RESISTAL RESISTAL RESISTAL

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia emalia emalia emalia emalia

Kolor bordo metalik bordo metalik bordo metalik bordo metalik bordo metalik bordo metalik

EAN 3168430136519 3168430136526 3168430136533 3168430136540 3168430136557 3168430136564

Sztuk/karton 10 10 10 10 10 10

Sztuk/paleta 210 180 120 120 120 120

Patelnia

Średnica

Patelnia WOK 
28 cm

Patelnia do naleśników

25 cm

Patelnia do jajek sadzonych

25 cm

Patelnia wysoka ze szklaną pokrywką 
24 cm

Referencja D2301952 D2301052 D2302052 D2303252

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

RESISTAL RESISTAL RESISTAL RESISTAL

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia emalia emalia

Kolor bordo metalik bordo metalik bordo metalik bordo metalik

EAN 3168430136571 3168430136496 3168430137585 3168430136588

Sztuk/karton 6 10 10 6

Sztuk/paleta 96 300 300 72

odporn

nawet 

użytko

bezpiec

metalo

kuch

w

h

NowośćNowość 

ASORTYMENT

SENSORIELLE
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Praktyczna linia dla osób, które 

intensywnie gotują i poszukują 

funkcjonalnych rozwiązań

  Wewnątrz patelni nowa powłoka 
nieprzywierająca INTENSIUM 

z twardą warstwą wewnętrzną 

HARDBASE oraz warstwą 

zewnętrzną wzmocnioną 

specjalnymi minerałami, w tym 

szafi rem. Zapewnia odporność 

na zarysowania nawet przy 

intensywnym użytkowaniu oraz 

umożliwia bezpieczne używanie 

metalowych akcesoriów 

kuchennych. 

  Nowa powłoka wyróżnia 

się innowacyjnym wzorem 

na dnie patelni w postaci 

aktywnego efektu 

holografi cznego 3D.

  Nowy spód DIFFUSAL   

z charakterystycznym wzorem 

z domieszką szkliwa miedziowego 

zapewnia optymalną dystrybucję 

ciepła.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

   Na zewnątrz trwała i łatwa 

w czyszczeniu emalia w kolorze 

metalicznego granatu.

  Wygodne, nienagrzewające się 

uchwyty.

  Do użytku na wszystkich 

rodzajach kuchenek z 

wyłączeniem kuchenek 

indukcyjnych.

Patelnia

Średnica

Patelnia do naleśników
25 cm

Patelnia grillowa
26x26 cm

Patelnia wysoka ze szklaną pokrywką 
24 cm

Referencja D0781052 D0784052 D0783252

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

DIFFUSAL DIFFUSAL DIFFUSAL

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia emalia

Kolor niebieski metalik niebieski metalik niebieski metalik

EAN 3168430136113 3168430137561 3168430136189

Sztuk/karton 10 6 6

Sztuk/paleta 300 120 72

Patelnia

Średnica 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Referencja D0780252 D0780452 D0780552 D0780652 D0780752

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

DIFFUSAL DIFFUSAL DIFFUSAL DIFFUSAL DIFFUSAL

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia emalia emalia emalia

Kolor niebieski metalik niebieski metalik niebieski metalik niebieski metalik niebieski metalik

EAN 3168430136120 3168430136137 3168430136144 3168430136151 3168430136168

Sztuk/karton 10 10 10 10 10

Sztuk/paleta 280 240 240 160 160

ASORTYMENT

SO TASTY
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Podstawowa linia emaliowana dla 

osób poszukujących praktycznych 

rozwiązań

  Wewnątrz patelni nowa powłoka 
nieprzywierająca LONGLIDE ze 

specjalną warstwą wzmocnioną 

minerałami, które zapewniają jej 

wysoką odporność i trwałość.

  Spód DURABASE gwarantujący 

efektywną dystrybucję ciepła.

  Unikalny wzór na dnie patelni.

  Na zewnątrz elegancka 

i wyjątkowo trwała powłoka 

emaliowana w kolorze bordowym.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

  Wygodne, ergonomiczne 

nienagrzewające się uchwyty 

w kolorze patelni.

  Do użytku na wszystkich 

rodzajach kuchenek z wyłączeniem 

kuchenek indukcyjnych.

Patelnia

Średnica 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Referencja A4200252 A4200452 A4200552 A4200652 A4200752

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia emalia emalia emalia

Kolor bordo bordo bordo bordo bordo

EAN 3168430117754 3168430117761 3168430117778 3168430117785 3168430117792

Sztuk/karton 10 10 10 10 10

Sztuk/paleta 280 240 240 160 160

Patelnia

Średnica

Patelnia wysoka z nierdzewną pokrywką 
24 cm

Referencja A5633252

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

LONGLIDE

Materiał na 
zewnątrz 

emalia

Kolor bordo

EAN 3168430119062

Sztuk/karton 6

Sztuk/paleta 72

ASORTYMENT

SPIRIT



18

Podstawowa linia z powłoką 

nieprzywierającą na zewnątrz

  Wewnątrz patelni powłoka 
nieprzywierająca LONGLIDE ze 

specjalną warstwą wzmocnioną 

minerałami, które zapewniają jej 

wysoką odporność i trwałość.

  Spód DURABASE gwarantujący 

efektywną dystrybucję ciepła.

  Unikalny wzór na dnie patelni.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

  Na zewnątrz łatwa w czyszczeniu 

powłoka nieprzywierająca w kolorze 

czarnym.

  Wygodne, ergonomiczne 

nienagrzewające się uchwyty.

  Do użytku na wszystkich rodzajach 

kuchenek z wyłączeniem kuchenek 

indukcyjnych.

Patelnia

Średnica 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Referencja A0420252 A0420452 A0420552 A0420652 A0420752

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE

Materiał na 
zewnątrz 

powłoka PTFE powłoka PTFE powłoka PTFE powłoka PTFE powłoka PTFE

Kolor czarny czarny czarny czarny czarny

EAN 3168430112209 3168430112216 3168430112223 3168430112230 3168430112247

Sztuk/karton 10 10 10 10 10

Sztuk/paleta 280 240 240 160 160

Patelnia

Średnica

Głęboka patelnia z pokrywką 
24 cm

Patelnia wok
28 cm

Patelnia do naleśników
25 cm

Patelnia grillowa
26x26 cm

Referencja A0423252 A0421952 A0421052 A0424052

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE LONGLIDE

Materiał na 
zewnątrz 

emalia emalia emalia emalia

Kolor czarny czarny czarny czarny

EAN 3168430112261 3168430112254 3168430112193 3168430113060

Sztuk/karton 6 6 10 6

Sztuk/paleta 72 90 300 120

ASORTYMENT

ENJOY

NowośćNowość 
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Patelnia

Średnica
24 cm 28 cm

Referencja E9450472
E9450672

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

PROMETAL PRO PROMETAL PRO

Materiał na 
zewnątrz 

stal nierdzewna stal nierdzewna

Kolor srebrny srebrny

EAN 3168430093713 3168430093720

Sztuk/karton 6 6

Sztuk/paleta 48 48

Półprofesjonalna, elegancka linia ze 

stali nierdzewnej dla osób, które 

pragną gotować jak profesjonaliści

  Gruby wielowarstwowy spód 

z wtopioną warstwą aluminium.

  Wewnątrz patelni powłoka 
nieprzywierająca PROMETAL 
PRO, w której warstwa 

zewnętrzna została wzmocniona 

wyjątkowo twardymi minerałami. 

Dzięki zastosowaniu unikalnej 

formuły powłoka Tefal Prometal 

Pro gwarantuje maksymalną 

trwałość i odporność na 

zarysowania oraz najwyższe 

bezpieczeństwo przy używaniu 

metalowych akcesoriów.

  Na zewnątrz elegancka, 

błyszcząca stal nierdzewna.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

  Nitowane uchwyty ze stali 

nierdzewnej pokryte miękkim 

w dotyku silikonem.

  Przystosowane do gotowania na 

wszystkich rodzajach kuchenek, 

także indukcyjnych.

Skład zestawu:
•  Garnek wysoki 22 cm (6,2 l) + pokrywka 22 cm 
•  Garnek 24 cm (5 l) + pokrywka 24 cm 
• Garnek 20 cm (3 l) + pokrywka 20 cm
• Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm
• Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm

Zestaw 10 części

Referencja E9729812 

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

PROMETAL PRO

Materiał na 
zewnątrz 

stal nierdzewna

Kolor srebrny

EAN 3168430093379

Sztuk/karton 1

Sztuk/paleta 1

ASORTYMENT

PRO SERIES
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Patelnia Patelnia Patelnia głęboka Rondel Garnek Garnek Garnek

Średnica 24 cm 28 cm 24 cm 18 cm (2 l) 18 cm (2 l) 20 cm (2,8 l) 24 cm (4.5 l)

Referencja C8070452 C8070652 C8073252 C8062354 C8064354 C8064454 C8064654

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, 
indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, 
indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, 
indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, 
indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, 
indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, 
indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, 
indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

ULTIMUM PRO ULTIMUM PRO ULTIMUM PRO

Materiał na 
zewnątrz 

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Pokrywka

Kolor srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny srebrny

EAN 3168430144477 3168430144484 3168430144491 3168430144378 3168430144385 3168430144392 3168430144408

Sztuk/karton* 6 6 4 4 4 4 4

Sztuk/paleta* 180 120 64 64 96 64 36

Szeroka gama garnków, rondli i patelni 

z najwyższej jakości stali nierdzewnej, 

do codziennego gotowania

  Nowoczesny i elegancki, delikatnie 

stożkowy kształt garnków i rondla

  Specjalnie zaprojektowane stalowe 

uchwyty o nowoczesnym i ergono-

micznym kształcie

  Wewnątrz garnków i rondla miarka 

ułatwiająca przygotowywanie potraw

  Gruby spód kapsułowy, 

z wbudowanym dyskiem 

z aluminium o grubości 3,5 mm 

zapewnia perfekcyjną dystrybucję 

ciepła i najwyższą odporność na 

odkształcenia

  Wewnątrz patelni nowa, najbardziej 

zaawansowana technologicznie po-
włoka nieprzywierająca ULTIMUM 
PRO z wyjątkowo twardą warstwą 

wewnętrzną HARDBASE wzmocnio-

ną tytanem, która zapewnia maksy-

malną odporność na zarysowania na-

wet przy intensywnym użytkowaniu 

oraz umożliwia bezpieczne używanie 

metalowych akcesoriów kuchennych. 

Nowa powłoka wyróżnia się bardziej 

widocznym, charakterystycznym 

wzorem na dnie patelni.

  Wewnątrz patelni wskaźnik 

idealnej temperatury smażenia 

Thermo-Spot™.

  Płaskie pokrywki szklane umożliwiają 

lepszą kontrolę gotowania.

  Kolor srebrny – polerowana stal 

nierdzewna.

  Naczynia można używać także w pie-

karniku (max. temperatura do 260°C).

  Do użytku na wszystkich rodzajach 

kuchenek, także indukcyjnych. 

ASORTYMENT

VOLUPTY

NowośćNowość NowośćNowość NowośćNowość NowośćNowość 

* Dane mogą ulec zmianie.
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Zestaw Volupty Zestaw Volupty Zestaw Volupty

Średnica 10 części 8 części 7 części

Referencja C806S154 C806S854 C806S754

Skład zestawu

•  Garnek wysoki 22 cm (5,2 l) + pokrywka 22 cm 
•  Garnek 24 cm (4,5 l) + pokrywka 24 cm 
• Garnek 20 cm (2,8 l) + pokrywka 20 cm
• Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm
• Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm

•  Garnek wysoki 22 cm (5,2 l) + pokrywka 22 cm 
•  Garnek 24 cm (4,5 l) + pokrywka 24 cm 
• Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm
• Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm

• Garnek 20 cm (2,8 l) + pokrywka 20 cm
• Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm
• Garnek 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm
• Rondel 16 cm (1,5 l) 

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

Materiał na 
zewnątrz 

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Pokrywka

Kolor srebrny srebrny srebrny

EAN 3168430144446 3168430144460 3168430144453

Sztuk/karton* 1 1 1

Sztuk/paleta* 16 21 21

Garnek wysoki Garnek wysoki Garnek wysoki

Średnica 22 cm (5,2 l) 26 cm (7,1 l) 28 cm (8,8 l)

Referencja C8067954 C8066354 C8066454

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

Materiał na 
zewnątrz 

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Pokrywka

Kolor srebrny srebrny srebrny

EAN 3168430144439 3168430144415 3168430144422

Sztuk/karton* 4 4 4

Sztuk/paleta* 32 28 26

ASORTYMENT

VOLUPTY
NowośćNowość 

NowośćNowość NowośćNowość NowośćNowość 

* Dane mogą ulec zmianie.
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Nowa linia patelni wykonana 

z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

do codziennego gotowania

  Spód indukcyjny z wbudowanym 

dyskiem z aluminium o grubości 

3,7 mm zapewnia równomierną 

dystrybucję ciepła i wysoką 

odporność na odkształcenia.

  Wewnątrz patelni trwała powłoka 
nieprzywierająca RESIST PLUS 

o zwiększonej odporności na 

zarysowania.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

  Wygodne, bakelitowe i nitowane 

uchwyty w kolorze czarnym.

  Kolor patelni: srebrny – wysokiej 

jakości matowa stal nierdzewna.

  Do użytku na wszystkich rodzajach 

kuchenek, także indukcyjnych.

Patelnia

Średnica 24 cm 28 cm 30 cm

Referencja A6010452 A6010652 A6010752

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna, indukcyjna

Powłoka 
nieprzywierająca

Resist Plus Resist Plus Resist Plus

Materiał na 
zewnątrz 

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Kolor srebrny srebrny srebrny

EAN 3168430150379 3168430150386 3168430150393

Sztuk/karton 6 6 6

Sztuk/paleta 216 120 120

NowośćNowość 

ASORTYMENT

FUNDAMENTAL
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Patelnia* Patelnia* Patelnia grillowa*

Średnica 24 cm 28 cm 26x26 cm 

Referencja H1150454 H1150654 H1154054

Przystosowana 
do kuchenek

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Gazowa, elektryczna, 
ceramiczna

Powłoka 
nieprzywierająca

Resist Plus Resist Plus Resist Plus

Materiał na 
zewnątrz 

powłoka nieprzywierająca powłoka nieprzywierająca powłoka nieprzywierająca

Kolor  czarny / beżowy  czarny / beżowy  czarny / beżowy

EAN 3168430149199 3168430149205 3168430149212

Sztuk/karton** 6 6 6

Sztuk/paleta** 120 54 96

Nowa linia patelni skierowana do 

osób dbających o zdrowy styl życia

  Technologia odlewu aluminiowego 

gwarantuje równomierne 

smażenie z zachowaniem wartości 

odżywczych potraw oraz długie 

utrzymywanie temperatury.

  Wewnątrz patelni trwała powłoka 
nieprzywierająca RESIST PLUS 

o zwiększonej odporności na 

zarysowania.

  Na zewnątrz łatwa w czyszczeniu 

powłoka nieprzywierająca Tefal.

  Wygodne, nienagrzewające się 

uchwyty w kolorze naturalnego 

beżu.

  Wskaźnik idealnej temperatury 

smażenia Thermo-Spot™.

  Kolor: połączenie czarnego 

o metalicznym połysku 

z naturalnym beżem. 

  Patelnie można używać także 

w piekarniku w temperaturze do 

180°C.

  Do użytku na wszystkich rodzajach 

kuchenek, z wyłączeniem kuchenek 

indukcyjnych.

NowośćNowość NowośćNowość 

ASORTYMENT

FLAVOUR

 * Model dostępny od października 2011 r.
** Dane mogą ulec zmianie.
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Szeroki asortyment 

patelni i garnków 

ASORTYMENT

GARNKI I PATELNIE

LINIE NA INDUKCJĘ LINIE EMALIOWANE

Dla kogo

Gotowanie jest dla Ciebie przyjemnością. Jesteś 
smakoszem czerpiącym radość z gotowania i dzielenia 

się tymi momentami z przyjaciółmi. Potrzebujesz 
do tego celu profesjonalnego sprzętu, łączącego 
najwyższą jakość i doskonałe rezultaty gotowania.

Jesteś intensywnym użytkownikiem naczyń kuchennych, gdyż prowadzenie 
gospodarstwa domowego i gotowanie to Twoje codzienne zadania. W wykonaniu 
tych czynności odpowiedni sprzęt może być bardzo pomocny. Tefal stworzył dla 

Ciebie produkty, które są wygodne w użyciu, mają praktyczne rozwiązania oraz są 
łatwe w czyszczeniu, dzięki czemu zyskasz więcej czasu dla siebie i Twojej rodziny.

Powłoka 
nieprzywierająca

Prometal Pro Intesium

Główna 
zaleta

Sześciowarstwowa powłoka nieprzywierająca 
Prometal Pro z warstwą zewnętrzną wzmocnioną 
wyjątkowo twardymi minerałami, gwarantująca 

trwałość i odporność na zarysowania.

Innowacyjna powłoka nieprzywierająca Intensium, której warstwa zewnętrzna 
została wzmocniona twardymi minerałami, w tym szafirem, 

co zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania. Jej zwiększona trwałość 
została podkreślona unikalnym wzorem na dnie patelni w postaci aktywnego 

efektu holograficznego 3D.
Preference Havanna Comfort Touch Sensorielle So Tasty

Przystosowana do 
kuchenek

Spód

INDUKCYJNY INDUKCYJNY INTEGRAL RESISTAL DIFFUSAL

Materiał na zewnątrz powłoka nieprzywierajaca powłoka nieprzywierajaca emalia emalia emalia

Kolor czarny brązowy czekoladowy brąz bordo metalik niebieski metalik

Patelnia

20, 24, 26, 28, 30 cm 24, 26, 28, 30 cm 20, 24, 26, 28, 30, 32 cm 20, 24, 26, 28, 30, 32 cm 20, 24, 26, 28, 30 cm

Patelnia grillowa

 26x26 cm 26x26 cm

Patelnia do naleśników

25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Patelnia na jajka 
sadzone

25 cm

Patelnia wok

28 cm 28 cm

Patelnia głęboka 
z pokrywką

24 cm 24 cm 24 cm

Rondel

Garnek z pokrywką

Garnek

Zestaw 10 elementów

Zestaw 8 elementów

Kompatybilny ze 
szklanymi pokrywkami

tak tak tak tak tak

NowośćNowość 

NowośćNowość 

NowośćNowość 

NowośćNowość 

NowośćNowość 
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Kuchenka gazowa Kuchenka elektryczna Płyta ceramiczna Płyta indukcyjna

ASORTYMENT

GARNKI I PATELNIE

LINIE PODSTAWOWE LINIA Z ODLEWU ALUMINIOWEGO

Dla kogo
Linie podstawowe przeznaczone są dla osób stawiających pierwsze kroki kulinarne, 
z małym doświadczeniem w gotowaniu, poszukujących praktycznych i funkcjonalnych 

rozwiązań. Z myślą o nich Tefal stworzył linie podstawowe.

Linia skierowana do osób dbających 
o zdrowy styl życia poszukujących 

rozwiązań, które pozwolą zachować więcej 
wartości odżywczych w przygotowywanych 

potrawach.

Powłoka 
nieprzywierająca

LonGlide Resist Plus

Główna 
zaleta

Czterowarstwowa powłoka LonGlide wzmocniona minerałami, o wysokiej odporności na 
zarysowania i długotrwałych właściwościach nieprzywierających.

Technologia odlewu aluminiowego 
gwarantuje równomierne smażenie i 
dłuższe utrzymywanie ciepła patelni.

Spirit Enjoy Flavour

Przystosowana do 
kuchenek

Spód
DURABASE DURABASE ODLEW ALUMINIOWY

Materiał na zewnątrz emalia powłoka nieprzywierająca powłoka nieprzywierająca

Kolor bordowy czarny czarny/beżowy

Patelnia

20, 24, 26, 28, 30 cm 20, 24, 26, 28, 30 cm  24, 28 cm

Patelnia grillowa

26x26 cm  26x26 cm

Patelnia do naleśników

25 cm

Patelnia na jajka 
sadzone

Patelnia WOK

28 cm

Patelnia głęboka 
z pokrywką

24 cm 24 cm

Rondel

Garnek z pokrywką

Garnek

Zestaw 10 elementów

Zestaw 8 elementów

Kompatybilny ze 
szklanymi pokrywkami

nie nie nie

NowośćNowość 

NowośćNowość 

NowośćNowość 
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LINIE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA INDUKCJĘ

Dla kogo

 Szeroka gama garnków, rondli i patelni wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Półprofesjonalna linia Pro-Series skierowana jest do osób, które pragną gotować jak 
profesjonaliści. Natomiast linia Volupty, charakteryzująca się bardziej nowoczesnym 

designem przeznaczona jest do codziennego gotowania.

Podstawowa linia patelni do codziennego 
gotowania wykonana z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej.

Powłoka 
nieprzywierająca

Prometal Pro Ultimum Pro Resist Plus

Główna 
zaleta

Sześciowarstwowa powłoka nieprzywierająca 
Prometal Pro z warstwą zewnętrzną wzmocnioną 

twardymi minerałami, gwarantująca trwałość i 
odporność na zarysowania.

Nowa, najbardziej zaawansowana technologicznie 
sześciowarstwowa powłoka z warstwą wewnętrzną 
HARDBASE wzmocnioną tytanem, gwarantująca 

maksymalną trwałość i odporność na zarysowania.

Gruby spód indukcyjny z wbudowanym dyskiem 
aluminiowym zapewnia równomierną dystrybucję ciepła 

i odporność na odkształcenia.

Pro Series Volupty Fundamental

Przystosowana do 
kuchenek

Spód
INDUKCYJNY INDUKCYJNY INDUKCYJNY

Materiał na zewnątrz polerowana stal nierdzewna polerowana stal nierdzewna polerowana stal nierdzewna

Kolor srebrny srebrny srebrny

Patelnia

24, 28 cm 24, 28 cm 24, 28, 30 cm

Patelnia grillowa

Patelnia do naleśników

Patelnia wok

Patelnia głęboka 

24 cm

Rondel

18 cm 

Garnek 

     18, 20, 24 cm

Garnek wysoki 

    22, 26, 28 cm

Zestaw 10 elementów

• Garnek wysoki 22 cm (6,2 l) + pokrywka 22 cm 
• Garnek 24 cm (5 l) + pokrywka 24 cm 
• Garnek 20 cm (3 l) + pokrywka 20 cm
• Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm

• Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm

• Garnek wysoki 22 cm (5,2 l) + pokrywka 22 cm 
• Garnek 24 cm (4,5 l) + pokrywka 24 cm 
• Garnek 20 cm (2,8 l) + pokrywka 20 cm
• Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm

• Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm

Zestaw 8 elementów

• Garnek wysoki 22 cm (5,2 l) + pokrywka 20 cm 
• Garnek 24 cm (4,5 l) + pokrywka 24 cm 
• Garnek 18 cm (2,8 l) + pokrywka 18 cm
• Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm

Zestaw 7 elementów

• Garnek 20cm (2,8 l) + pokrywka 20 cm 
• Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm 

• Garnek 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm
• Rondel 16 cm (1,5 l) 

Kompatybilny ze 
szklanymi pokrywkami

tak tak
nie

Kuchenka gazowa Kuchenka elektryczna Płyta ceramiczna Płyta indukcyjna

ASORTYMENT

GARNKI I PATELNIE

NowośćNowość NowośćNowość 

NowośćNowość 

NowośćNowość 

NowośćNowość 

NowośćNowość 
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Zobacz co potrafi Ingenio!
  To eleganckie i niezwykle praktyczne naczynia 
kuchenne. Z Ingenio możesz używać tego samego 
naczynia zarówno do gotowania, pieczenia 
w piekarniku, przechowywania w lodówce 
jak i w podróży oraz do serwowania na stół! 

Dzięki łatwo demontowanym uchwytom
i możliwości wkładania jednego naczynia 
w drugie, garnki i patelnie Ingenio 
zajmują minimum przestrzeni 
w kuchni.

Unikalna odłączana 
rączka Ingenio 
  W pełni bezpieczna rączka 
jest jednocześnie elegancka i praktyczna 
w użyciu. Wystarczy nacisnąć przyciski po jej 
obu stronach, aby łatwo i szybko odłączyć ją od 
naczynia. Dzięki unikalnej funkcji demontowania 
rączki możesz włożyć patelnie lub garnki jedne 
w drugie i zyskać wiele cennego miejsca.

Szukasz praktycznych, 

wielofunkcyjnych 

rozwiązań w kuchni?

GARNKI I PATELNIE

INGENIO

w piekarniku

w szafce lub szufladzie

w lodówce

w zmywarce
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Ingenio Ekskluzywne na 
indukcję

Poszukujesz naczyń wyjątkowo 
eleganckich? Mamy dla Ciebie 
nową wersję garnków i patelni 
Ingenio z najwyższej jakości 
stali nierdzewnej (18/10) lub 
w kolorze czarnym z powłoką 
nieprzywierającą na zewnatrz. 
Dzięki szlachetnemu materiałowi, 
z którego są wykonane doskonale 
prezentują się także na stole. 
Wyróżniają się one unikalną 
wytrzymałością oraz trwałością 
i idealnie nadają się do stosowania 
na wszystkich rodzajach kuchenek 
włącznie z indukcyjnymi. 

Pojedyncze patelnie i garnki Ingenio 

Jeżeli dostępne w ofercie zestawy Ingenio 
nie spełniają Twoich oczekiwań, stwórz 
swój idealny zestaw Ingenio mając do 
dyspozycji specjalnie wyselekcjonowaną 
ofertę pojedynczych naczyń Ingenio oraz 
wielofunkcyjnych akcesoriów.

Ingenio EMALIA

Ingenio 
POWŁOKA 
NIEPRZYWIERAJĄCA

Inge
POW
NIE

Ingenio 
STAL 

NIERDZEWNA

Wybierz najlepszy 
zestaw Ingenio dla siebie

Skompletuj swój idealny zestaw Ingenio

GARNKI I PATELNIE

INGENIO

Ingenio Klasyczne 

Cenisz sobie połączenie klasyki 
z funkcjonalnością? Poznaj uniwersalne 
naczynia Ingenio w eleganckiej bordowej 
kolorystyce, pokryte emaliowaną, trwałą 
i łatwą w czyszczeniu powłoką. Dzięki nim 
zaoszczędzisz miejsce w kuchni i uzyskasz 
nieograniczone możliwości kulinarne. 
Wszystkie naczynia klasyczne 
przeznaczone są do kuchenek 
gazowych, elektrycznych, ceramicznych 
i halogenowych.



J
E

S
IE

Ń
 2

0
1

1

29

Dzięki wielofunkcyjnym akcesoriom Ingenio możesz używać tego samego naczynia zarówno do 
gotowania, smażenia, duszenia, pieczenia, przechowywania w lodówce, jak i do serwowania na stół.

Unikalne cechy Ingenio

Spody Ingenio

Thermo-Spot™ 
Unikalny wskaźnik
idealnej temperatury 
smażenia.

Powłoka Tefal®
Expert Pro
Bardzo trwała 
i odporna na zarysowania 
powłoka wewnętrzna 
przystosowana do 
metalowych akcesoriów.

Powłoki Tefal są w pełni 
bezpieczne dla zdrowia 
i przyjazne dla środowiska. 
Nie zawierają ołowiu, kadmu 
i kwasu perfluorooktanowego 
(PFOA).

Spód ze zintegrowanym dyskiem 
ze stali nierdzewnej

Gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła 
i zapobiega odkształceniom dna 
(Ingenio Ekskluzywne Czarne)

Spód Optimal®
Spód z miedzianym nadrukiem zapewnia

równomierną dystrybucję ciepła 
(Ingenio Klasyczne Bordowe)

Spód ze stali nierdzewnej
Gruby spód gwarantuje wyjątkową trwałość

i perfekcyjną dystrybucję ciepła
(Ingenio Ekskluzywne Srebrne)

AKCESORIA

INGENIO

Wielofunkcyjne akcesoria Ingenio

Pokrywki szklane 

Nowe szklane pokrywki Ingenio z silikonowym brzegiem 
zapewniają dokładniejsze dopasowanie do naczynia, a tym 
samym większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania. 
Płaskie i wyposażone w odłączany magnetyczny uchwyt 
pokrywki zajmują mniej miejsca w szafce kuchennej.

Pokrywki plastikowe 

Plastikowe pokrywki Ingenio pozwalają na przechowywanie 
potraw i płynów w naczyniu, w którym zostały przygotowane. 
Są bardzo łatwe w zakładaniu i hermetycznie szczelne, idealne 
do przechowywania żywności w lodówce.

Wygodna rączka 

Odłączana rączka pasuje do wszystkich garnków i patelni 
Ingenio. Dzięki specjalnemu systemowi przycisków można ją 
dowolnie nakładać i zdejmować, dostosowując naczynia do 
własnych potrzeb. Pozwala to na wygodne przechowywanie 
naczyń jednych w drugich, oszczędzając miejsce w kuchni.

Pokrywki ze stali nierdzewnej 

Do linii pokrywek ze stali nierdzewnej wchodzą dwie 
uniwersalne pokrywki, które mogą być używane do wszystkich 
wielkości patelni i garnków Ingenio. Jedna z nich przeznaczona 
jest do odcedzania, druga do smażenia na patelni. Pokrywka 
do smażenia chroni przed pryskaniem podczas smażenia, 
a dziurki pozwalają na swobodne wydobywanie się pary.
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Pojedyncze patelnie i garnki Ingenio dostępne w ofercie

Akcesoria Ingenio

Odłączana rączka Zestaw 3 szklanych pokrywek z odłączanym, 
magnetycznym uchwytem

Zestaw 3 pokrywek plastikowych 
do przechowywania

Referencja 1821712 L9969913 L9949072

Kolor czarny szkło biały

EAN 3168431821711 3168430064850 3168430072695

Sztuk/karton 10 10 10

Sztuk/paleta 600 160 280

Uniwersalna pokrywka do odcedzania 
ze stali nierdzewnej

Uniwersalna pokrywka do smażenia
ze stali nierdzewnej

Referencja L9959472 L9959812

Kolor srebrny srebrny

EAN 3168430064843 3168430091238

Sztuk/karton 10 10

Sztuk/paleta 280 160

Patelnia o średnicy 24 cm Patelnia o średnicy 28 cm Garnek o średnicy 16 cm Garnek o średnicy 20 cm
Patelnia do grillowania

 24 cm

Referencja L5270452 L5270652 L5272852 L5273052 L5274052

Przystosowana do kuchenek

Wewnątrz - powłoka 
nieprzywierająca  

Spód patelni

Optlimal

Materiał na zewnątrz emalia emalia emalia emalia emalia

Kolor bordowy metalik bordowy metalik bordowy metalik bordowy metalik bordowy metalik

EAN 3168430142114 3168430103894 3168430103849 3168430108325 3168430130012

Sztuk/karton 6 6 6 6 6

Sztuk/paleta 180 120 168 108 120

INGENIO
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Ingenio Tefal
EMALIA

zestaw 3 elementów zestaw 5 elementów zestaw 7 elementów zestaw 9 elementów zestaw 10 elementów zestaw 20 elementów

Referencja L5279672 L5279872 L5279772 L5279572 L5279372 L5279972

 Przystosowana 
do kuchenek

Wewnątrz – powłoka 
nieprzywierająca

Spód Optimal

Materiał na zewnątrz emalia emalia emalia emalia emalia emalia

Garnek
16,18, 20 cm 18 cm 18, 20 cm 16, 20 cm

Garnek XL
20, 24 cm 24 cm  24 cm

Odłączane uchwyty 
do garnka XL

Szklana pokrywka do 
garnka XL 

(nieodpowiednia 
do głębokiej patelni)

24 cm

Patelnia

24, 28 cm 24 cm 26 cm 26 cm

Patelnia wok

Głęboka patelnia
24 cm 24 cm

Rączka

Plastikowa 
przykrywka 18 cm 18, 20 cm 16, 20 cm

Szklana pokrywka
 20,24 cm  24 cm

Pokrywka 
do grillowania

 20-26 cm  20-26 cm

Pokrywka 
do odcedzania

Odłączane uchwyty 
do pokrywek

6 elementowy zestaw 
do przygotowywania 

potraw

Bienvenue
 łopatka

Bienvenue 
chochelka

Bienvenue 
łyżka

Kolor bordo metalik bordo metalik bordo metalik bordo metalik bordo metalik bordo metalik

EAN 3168430120815 3168430120846 3168430120839 3168430120808 3168430120648 3168430120853

Sztuk/karton 6 4 2 2 2 2

Sztuk/paleta 108 72 40 32 32 24

Zestawy Ingenio
Eleganckie i funkcjonalne wyposażenie kuchni

ASORTYMENT

GARNKÓW I PATELNI 

INGENIO

kuchenka gazowa kuchenka elektryczna płyta ceramiczna płyta indukcyjna
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Ingenio Tefal
POWŁOKA NIEPRZYWIERAJĄCA STAL NIERDZEWNA

Zestaw 3 elementów zestaw 4 elementów zestaw 7 elementów zestaw 5 elementów zestaw 3 elementów

Referencja L3549272 L3549572 L3549672 L9329802 L9209003

Przystosowana 
do kuchenek

Wewnątrz – powłoka 
nieprzywierająca

Spód

Powłoka zewnętrzna nieprzywierająca nieprzywierająca nieprzywierająca stal nierdzewna stal nierdzewna

Garnek 16, 18, 20 cm 20 cm     16, 20 cm

Garnek XL

Odłączane uchwyty 
do garnka XL

Szklana pokrywka 
do garnka XL 

(nieodpowiednia 
do głębokiej patelni)

Patelnia
24, 28 cm 26 cm 22, 26 cm

Patelnia wok

Głęboka patelnia

24 cm

Rączka

Plastikowa 
przykrywka

20, 24 cm 16, 20 cm

Szklana pokrywka

Pokrywka 
do grillowania

20-26 cm

Pokrywka 
do odcedzania

Odłączane uchwyty 
do pokrywek

6 elementowy zestaw 
do przygotowywania 

potraw

Bienvenue
 łopatka

Bienvenue 
chochelka

Bienvenue 
łyżka

Kolor czarny czarny czarny srebrny srebrny

EAN 3168430121591 3168430121577 3168430121584 3168430128293 3168430064386

Sztuk/karton 4 4 2 4 4

Sztuk/paleta 72 112 32 96 96

ASORTYMENT

GARNKÓW I PATELNI 

INGENIO

kuchenka gazowa kuchenka elektryczna płyta ceramiczna płyta indukcyjna
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ASORTYMENT

SZYBKOWARY Zdrowe i szybkie 
gotowanie w szybkowarze 
z najprostszą obsługą

Gotuj bezpiecznie
  Aby korzystanie z szybkowaru było maksymalnie bezpieczne 

szybkowary Clipso zostały wyposażone w 5 elementowy system 
zabezpieczeń: unikalny, opatentowany system otwierania (1) 

i zamykania (2) oraz szereg wyjątkowych zabezpieczeń, jak zawór 

regulacji ciśnienia (3), zawór bezpieczeństwa (4) i specjalna 

uszczelka (5).

Prosta kontrola gotowania z pomocą 
odłączanego timera
  Doskonała kontrola czasu gotowania i zawsze perfekcyjny rezultat. 

  Timer zaczyna automatycznie odliczać czas od momentu 

osiągnięcia właściwej temperatury gotowania oraz informuje 

o zakończeniu gotowania: po upływie ustawionego czasu włączy się 

sygnał dźwiękowy.

Gotuj oszczędzając czas i pieniądze
  Z szybkowarami Clipso oszczędzasz czas gotując nawet 

do 5 x szybciej w porównaniu do tradycyjnych metod. 

Teraz masz więcej wolnego czasu dla siebie i dla rodziny.

  Szybkowary Clipso to także urządzenia niezwykle 

energooszczędne, dzięki którym możesz zaoszczędzić 
nawet do 35% energii.

 Gotuj zdrowo z zachowaniem witamin
  Szybkowary Tefal Clipso, dzięki delikatnemu i szybkiemu systemowi 

gotowania pozwalają zachować więcej cennych witamin oraz 
wartości odżywczych. 

  W specjalnym koszyku witaminowym do gotowania na parze 

możesz przygotować lekkie i zdrowe posiłki bez użycia tłuszczu, 

zachowując nawet do 60% witaminy C.

Gotuj smacznie i różnorodnie
  Szybkowary Clipso to urządzenia wszechstronne. Z ich pomocą 

możesz nie tylko gotować potrawy w wodzie, ale także dusić, piec 

(np. mięsa) oraz przygotowywać posiłki na parze. Dzięki szczelnemu 

zamknięciu smaki i aromaty nie ulatniają się wraz z parą, dlatego 

potrawy zachowują wszystkie walory smakowe. Dwa osobne 

programy pozwolą szybko przygotować warzywa lub mięsa, drób, 

ryby i mrożoną żywność. Książka kucharska znajdująca się w 

opakowaniu każdego szybkowaru będzie doskonałym źródłem 

inspiracji kulinarnych.

Gotuj wygodnie
  Opatentowany system otwierania i zamykania zapewnia bardzo 
łatwą obsługę urządzenia za pomocą jednej ręki. 

  Wystarczy jedynie położyć pokrywę, tak jak w zwykłym garnku 

i lekko na nią nacisnąć. Click! Gotowanie jest nie tylko szybsze, 

ale i prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Tefal Clipso to nowoczesna linia szybkowarów z unikalnym 

systemem zamykania i otwierania gwarantującym 

bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
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ASORTYMENT

SZYBKOWARY

  Inteligentny, odłączany timer

  Specjalnie perforowany koszyk do gotowania 

na parze zachowuje do 85% więcej witamin 

Cechy wspólne całej linii:
  Bardzo łatwy system otwierania i zamykania

  Garnek i pokrywa wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10

  3 warstwowy spód indukcyjny zapewnia perfekcyjną dystrybucję ciepła oraz doskonałe 

rezultaty gotowania

  Do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek, także indukcyjnych
  Dwa programy gotowania umożliwiają gotowanie przy niskim lub wysokim ciśnieniu

 - do warzyw

  - do mięsa, drobiu, ryb i mrożonej żywności

  Wyposażone w 5 elementowy system zabezpieczeń

  Pojemność 6 litrów

  Książka z przepisami w opakowaniu 

Clipso Control

  Składane boczne uchwyty zapewniają 

oszczędność miejsca do 22% 

  Koszyk do gotowania na parze

Clipso Modulo

  Kompaktowe boczne uchwyty

  Koszyk do gotowania na parze

Clipso One
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Szybkowary
Tefal Clipso

Clipso Control Clipso Modulo Clipso One Secure 5

Referencja P41007 P40807 P42407 P25007

Główna zaleta
Odłączany timer, perforowany

koszyk witaminowy do gotowania 
na parze

Składane uchwyty, koszyk 
do gotowania na parze 

Kompaktowe uchwyty, koszyk 
do gotowania na parze

Kompaktowe rozmiary

Pojemność 6 l 6 l 6 l 6 l

Opatentowane otwieranie/
zamykanie jedną ręką • • •

3-warstwowy spód 
indukcyjny • • • •

Rodzaj uchwytu stały składany stały stały

Programy gotowania 2 2 2 2

Timer •

Liczba zabezpieczeń 5 5 5 5

Koszyk do gotowania 
na parze

witaminowy standardowy standardowy standardowy

Możliwość mycia 
w zmywarce

Garnek wraz pokrywą (po wyjęciu 
uszczelki i timera)

Garnek wraz pokrywą (po wyjęciu 
uszczelki)

Garnek bez pokrywy Garnek bez pokrywy

Książka z przepisami • • •

Średnica 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm

Materiał stal nierdzewna 18/10 stal nierdzewna 18/10 stal nierdzewna 18/10 stal nierdzewna 18/10

Kolor uchwyty niebieskie /szare uchwyty czarne / burgund uchwyty czarne / beżowe uchwyty czarne / szare

EAN 3045384343500 3045384335482 3045384359693 3045384362013

Sztuk/katron 1 1 1 2*

Sztuk/paleta 40 40 40 36*

ASORTYMENT

SZYBKOWARY

* Dane mogą ulec zmianie.
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AKCESORIA

 KUCHENNE

Akcesoria kuchenne Łopatka Łyżka Chochelka

Referencja K0070312 K0070112 K0070212

Kolor chrom/czarny chrom/czarny chrom/czarny

EAN 3168430116610 3168430116566 3168430116597

Sztuk/karton 10 10 10

Sztuk/paleta 1440 1450 1200

EKSKLUZYWNE POMOCE KUCHENNE GOURMET

Eleganckie pomoce kuchenne ze stali 

nierdzewnej do codziennego użytku dla 

tych, którzy cenią sobie wysoką jakość

  Miękkie w dotyku, dobrze trzymające 

się w dłoni czarne uchwyty typu „soft 

touch”

  „Termo-obręcz”: silikonowa obręcz 

umożliwiająca oparcie akcesoriów 

o brzeg rozgrzanego naczynia

  Odporność na temperatury do 220° C

  Niezawodność i trwałość

Akcesoria kuchenne Łyżka do spaghetti Łyżka cedzakowa Łyżka do szumowania Szczypce

Referencja K0070812 K0070612 K0071012 K0071212

Kolor chrom/czarny chrom/czarny chrom/czarny chrom/czarny

EAN 3168430116559 3168430116535 3168430116580 3168430116603

Sztuk/karton 10 10 10 10

Sztuk/paleta 1080 1450 1200 1200

Akcesoria kuchenne Łopatka Łyżka cedzakowa Długa łopatka Łopatka do naleśników

Referencja 2743712 2744512 2744112 2744912

Kolor czarny czarny czarny czarny

EAN 3168430081215 3168430081253 3168430081239 3168430081277

Sztuk/karton 10 10 10 10

Sztuk/paleta 1800 2200 2200 2200

Akcesoria kuchenne Łyżka Szczypce Chochelka Tłuczek do ziemniaków

Referencja 2743912 2745312 2744312 2744712

Kolor czarny czarny czarny czarny

EAN 3168430081222 3168430081291 3168430081246 3168430081260

Sztuk/karton 10 10 10 10

Sztuk/paleta 2200 1440 1440 900

POMOCE KUCHENNE BIENVENUE

  Odporność na temperatury do 

220° C

  Wygoda i trwałość

  Możliwość mycia w zmywarce

  Bezpieczne dla naczyń 

z powłoką nieprzywierajacą

  Wyprodukowane we Francji MADE IN FRANCE
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AKCESORIA

KUCHENNE
SZKLANE POKRYWKI DO PATELNI

  Otwór umożliwiający ujście pary

  Nienagrzewający się uchwyt

  Pasują do linii: Pro-series, Preference, Volupty, Havanna, Comfort Touch, 

Sensorielle, So Tasty

Szklane pokrywki do patelni

Średnica 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Referencja 28097512 28097612 28097712 28097812

EAN 3168432809756 3168432809763 3168432809770 3168432809787

Sztuk/karton 6 6 6 6

Sztuk/paleta 144 96 96 54

NowośćNowość 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


