
Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Misa na polievku profesionálna,
objem 3l celoantikorová

1500 bodov

Súprava 3 antikorových
naberačiek s háčikom
1 x 0,15l, 1 x 0,3l a 1 x 0,5l

2400 bodov

Súprava 18 ks hrnčekov,
objem 0,25 l,  porcelán biely

1800 bodov

Konvica rýchlovarná
elektrická objem 1,7l, 
odoberateľná spodná
časť, Orava

1600 bodov

Gastronádoba GN 1/1,
hĺbka 150mm,
celoantikorová

2500 bodov

Súprava 6tich cedníkov
pocínovaných, 2x 25/14,
2x 27/20 a 2x 25/18

2200 bodov

Ochranné rukavice 2ks,
vodotesné, dĺžka 43cm,
maximálna teplota do 350°C

2500 bodov

Sada 6ks nožov HACCP 9cm,
farebné rúčky (čierna, modrá,
červená, žltá, biela, zelená)

1600 bodov

Súprava 48 pohárov
duritových Picardie
objem 220ml, sklo

1900 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

Súprava priborová CATERING,
antikor ( lyžica, vidlička,
nôž, kávova lyžička po 12ks)

1800 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Termoska 2l,
antikor nádoba,
veko plast

1600 bodov

Dóza FRESHBOX 5 ks, obdĺžníková,
Vynikajúce pre skladovanie
a prenášanie potravín.
Vyrobené z odolného plastu

2100 bodov

mixér tyčový, 170W, sekací nôž
z nerezovej ocele

1500 bodov

Stolový ventilátor, Veľmi tichý
a spoľahlivý chod, 3 rýchlosti motora,
Oscilujúci (otáčanie v rozmedzí 90°)
Priemer vrtule: 30 cm

2400 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

Súprava džbánov čírych,
sklo 1000ml Bistro, 12ks

2100 bodov

Tlakomer + teplomer
Microlife 3AG1+3001

1500 bodov

pasírovač, ideálny na pasírovanie
pretlakov, krémových polievok,
atď. s 2 nadsatavcami pre hrubšie
a jemnejšie pasírovanie

2350 bodov

Doska plastová na krájanie,
možnosť výberu farby (zelená,
hnedá, biela, modrá, žltá,
červená)  

2300 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

2000 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

pekáč antikor 400x280x60mm
1 ks

1800 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Kanvica TEO 1,7 l, 
s vylúhovacími sitkami
1 ks

Súprava džbánov čírych,
sklo 1000ml Bistro, 12ks

2100 bodov

Parný hrniec
TEFAL VC140131

1550 bodov

Epilátor / depilátor
Philips HP6423

1600 bodov

FIFO nádoba na uskladňovanie potravín, 
565x340x200mm, 22l
1 ks

2000 bodov

panvica liatinová 30x24cm, 
galvanizovaný povrch
1 ks

1800 bodov

panvica s nano keramickým povrchom, 
priemer 28cm, hĺbka 5cm, 
tepelná odolnosť do 400°C
1 ks

2000 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Valček drevený s
guľôčkovými ložiskami

3400 bodov

Súprava drevených varéch,
1x100cm, 3x70cm, 3x40cm,
4x35cm, 5x20cm

3300 bodov

Súprava 5 profesionálnych
nožov GGS Solingen,
kovaná čepeľ, čierna
plastová rúčka

3400 bodov

Termoska na nápoje 9,5l,
vnútorná časť z hliníku,
vonkajšia časť z antikor. Oceľe

2600 bodov

Džbán myDRINK 2.5 l, 4 poháre
s viečkom, Džbán na prípravu
a podávanie osviežujúcich nápojov,
Štyri poháre s viečkom, ktoré ochránia
nápoje pred hmyzom, poháre a viečka
sú stohovateľné 

3350 bodov

Doska na krájanie
drevená GN1/1

3100 bodov

Smoothie mixér
ELECTROLUX ESB2500

2500 bodov
Bezkontaktný infračervený 
digitálny teplomer
1 ks

3400 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Vrecko cukrárenské 60cm 
PREMIUM 2ks + sada 16 koncoviek 

3300 bodov



Panvica antikorová
profesionálna s antiadhéznou
úpravou a sendvičovým dnom,
priemer 26cm, antikor, OZTI

3400 bodov

Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

konvica rýchlovarná elektrická,
objem 1,8 l s možnosťou nastavenia
teploty, odoberateľná
spodná časť, Orava

3400 bodov

panvica s nano keramickým povrchom,
priemer 40cm, hĺbka 5cm, tepelná
odolnosť do 400°C, vhodné pre všetky
typy šporákov vrátane indukčných

3350 bodov

Mixér ponorný
multifunkčný
ORAVA RM-251

2600 bodov

USB/CD/MP3 stereo prehrávač s rádiom
Prehrávanie CD/CD-R/RW a WMA/MP3 diskov
Podpora prehrávania WMA/MP3 z USB zariadení
LCD displej, AM/FM rádio, Teleskopická anténa
Napájanie z elektrickej siete alebo z batérií
Napájanie: 230V~ 50Hz, 9 V (6x 1,5 V C/UM2)
Výstupný výkon: 2 x 1 W (RMS),

3500 bodov
Dóza na uskladnenie vajec, 
platne 4 po 30 vajec , 
354x325x200mm

3300 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Pretláčač na zemiaky 
s drevenou rúčkou 
100cm

3300 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

kastról atikorový 7l s vekom
profesionálny,  sendvičové dno,
rozmer D28x12cm

3550 bodov

nôž na chlieb 36cm
WICTORINOX

3500 bodov

termos 5l s vekom, lakovaný,
antikorová vložka

3900 bodov

súprava 3ks gastronádob
GN 1/1 65mm, smalt.

3800 bodov

hrniec profesionálny 
antikorový 17l s vekom,
sendvičové dno

3900 bodov

v príslušenstve 2 ks liehový ohrievač,
veko, celoantikor

3600 bodov

súprava 2ks dierovaných gastronádob
GVO 1/1 65mm, smalt.

3650 bodov

súprava 102 pohárov
duritových Baroque
objem 235ml, sklo

3560 bodov

sekáč WICTORINOX,
18 cm

3600 bodov

teplomer digitálny s externou sondou,
-50°C do 70°C, 86x57x3, kalibrovaný v 3 bodoch,

3800 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA3501-4000
DolceGusto
KRUPS KP1201
KRUPS KP1205
KRUPS KP1208

3500 bodov

Kontaktný gril
TEFAL GC305012

3550 bodov

súprava 2ks gastronádob
GN 2/1 65mm, smalt. 

3700 bodov

Odšťavňovač
BOSCH MES25

3600 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA4001-5500

Súprava 102 pohárov
duritových Casablanca
objem 355ml, sklo

5000 bodov

Súprava 4ks gastronádob
GN 1/1 40mm, smalt.

4900 bodov

Otvárač na konzervy stolový,
na plechovky s výškou od 2 do 40 cm

4900 bodov

Súprava priborová Hotel-B,
antikor ( lyžica, vidlička, nôž,
kávova lyžička po 12ks)

5500 bodov

Kotlík na polievku typ ECO 8l, 
elektr. ohr.,0.4kW, 230 V

5200 bodov

mlynček na mäso, jednoduché spracovanie
mäsa, zeleniny a iných mäkkých potravín
3 možnosti hrúbky mletia: hrubé, stredné,
jemné disky na výrobu klobás a kebbe,
protišmykové nožičky napájanie:
230V~ 50Hz, max.1 500 W

5250 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA4001-5500

Remoska
TEFAL SK500538

4250 bodov

Mikrovlnná rúra 17l,  
s 245 mm, 700 W

4200 bodov Vysávač vreckový, 
úsporný ECO motor,
160 W

5500 bodov

prostriedok umývací a oplachovací
pre profesionálne umývačky riadu 

4900 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Stojanový ventilátor,
Priemer vrtule 40 cm
Napájanie: 230V~ 50Hz, 50 W 

4200 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

súprava 30 ks podnosov
FAST FOOD plastových
rozmer 45x35cm,

7000 bodov

Termos na prenos jedál
a nápojov 10l s vekom, 
antikorová nádoba,
lakované puzdro

6800 bodov

Hrniec profesionálny
antikorový 25l, D32,
s vekom, sendvičové dno

5750 bodov

fľaša na šľahačku CREAM PROFI WHIP,
ISI, objem 0,5l, antikorové prevedenie,
používať výhradne bombičky ISI,
súčasťou balenia je 10ks bombičíek

6700 bodov

kôš mobilný, celoantikorový,
objem 50l

7000 bodov

Tlakový hrniec 
MAGNUM 7,0l 

6250 bodov

kuchynsky robot, multifunkčný, jednoduché mixovanie,
strúhanie, plátkovanie, krájanie a odšťavovanie,
Odolné nástavce pre šľahanie, sekanie v mise,
Objem misy 1,5 l. Sklenená nádoba mixéra
s objemom 1,5l. Plynulé nastavenie rýchlostí
a režim Pulse. Jednoduché čistenie

6750 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA5501-7000

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Vlhkomer s teplomerom digitálny,
-10°C do 60°C, 10% do 95%, v 3 bodoch
kalibrovaný teplomer a 3 bodoch kalibrovaný
vlhkomer, certi�kát o kalibrácii

7000 bodov

elektrická rúra s dvoma platňami, vnútorný
objem rúry 28l, funkcia rúry a variča súčasne,
grilovací rošt a odkvapkávacia panvica 
účasťou príslušenstva, príkon grilu 700 W
Príkon rúry 1500 W (700W+800W)

6900 bodov

Rúra mikrovlnná 20L, 255mm otočný tanier,
manuálne ovládanie, 5 úrovní mikrovlnného
výkonu až do max. 800W, možnosť
rozmrazovania, 35 min. otočný časovač

5850 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA5501-7000

Vysávač ELECTROLUX
ZCS 2240 VEL
 
5501 bodov

Kuchynský robot
BOSCH MUM48W1

5600 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Kuchynský mixér 
1 000 W

5700 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Mixér ponorný ručný
profesionálny, mixovací
nádstavec, dĺžka nádstavca
30cm, 13000 ot./min

8000 bodov

8950 bodov

indukčný varič MANUAL 3500W, bezpečný
ohrevný systém a ľahká obsluha, voľné
regulovanie výkonu, manuálne ovládanie,
pole ohrevu od 12cm do 26cm, sklokeramický
povrch pre ľahké čistenie,.

Batéria sprchová
zo stola 

8750 bodov

Termos 10l na prenos
jedál  s vekom, 
antikorová nádoba,
antikorové puzdro,

8800 bodov

Odšťavovač citrusov EASY,
rýchlosť 1800 ot./ min.,
telo z lakovaného hliníka,
odnímateľná vanička, �lter,
ochrana proti striekaniu
z polykarbonátu

8500 bodov

mixér kuchynský vysokootáčkový s výkonným
1 500W motorom, antikorový 6-čepeľový nôž.
Mixovacia nádoba s objemom 2l. Plynulá regulácia
výkonu až do 23 000 ot./min. Funkcia Pulse.
Napájanie: 230V~ 50 Hz, 1 500W.

8700 bodov

2 police nástenné,
celoantikor

8950 bodov

vozík servirovací 3 policový,
nosnosť police 20kg,
rozostup medzi policami 27,5cm

7400 bodov

Mäsoklát drevený EKO

8550 bodov

Rukavica ochranná
protiporezová,
antikor, možnosť
veľkostí M alebo L

7200 bodov

Termos 10l na prenos
jedál a nápojov
s vekom, kohút,
antikorová nádoba,
lakované puzdro

7500 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000

Varič Indukčný sklokeramický s 2 varnými zónami, 
výkon 1800 W a1300 W, 

8600 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.

Výrobník sítených nápojov myDrink, 
súprava, na prípravu čerstvej sódy

8500 bodov

Vysokootáčkový kuchynský mixér, 1 500 W 
Vhodný na prípravu lahodných zelených smoothies, 
Antikorový 6-čepeľový nôž
Mixovacia nádoba s objemom 2l,
Plynulá regulácia výkonu až do 30 000 ot./min., 
Napájanie: 230V~ 50 Hz, 1 500 W

8800 bodov

Pákový Espresso kávovar, 
Prevádzkový tlak: 20 bar, 
Odnímateľná nádoba na vodu s objemom 1,4l, 
Dýza na napenenie mlieka pre krémovú penu

8800 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

elektrická brúska na nože,
diamantové kotúče,
2 stupne brúsenia

7500 bodov

Chladnička jednodverová monoklimatická,
hrubý objem chladničky: 91l, čistý objem
chladničky: 89l, nastaviteľné nožičky, držiak
na fľaše, sklenené poličky, možnosť zmeny
otvárania dverí, klimat. trieda ST/N  (10°C–43°C),
hlučnosť: 43dB, ročná spotreba el.energie: 113kWh,
energetická trieda: A+

8800 bodov

termoport na prepravu jedál
COP, plast, kapacita: 
- 3 x GN1/1 - 65mm, alebo
- 2 x GN1/1 - 100mm, alebo
- 1 x GN1/1 - 200mm
horné veko so silikónovým
tesnením, kovové klipy

9000 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000

Televízor ORAVA LT-630 LED M92B, uhl.61 cm ,
HD Ready, LED, DVB-T/C tuner, (MPEG2/MPEG4),
1x HDMI, 1x USB, 1000 predvolieb , 1000 stránkový TXT,
1x SCART, vstup pre PC VGA , SPDIF,  jas 550cd/m2,
vysoký kontrast a nízka odozva, široký zorný uhol,
Ultra Slim, PVR Ready (nahrávanie), energetická trieda A

9000 bodov

Krájač na zemiaky, praktická montáž
na stenu alebo na stôl, v cene 4 ks
nožov: 3 ks na hranolky: 7, 10 a 14 mm,
1 nôž na  ozrezanie na 8 častí, nože
z nerezu, telo z hliníka

8600 bodov

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

stroj nárezový GSL220, hladký nôž 220 mm, 
šasi oceľové práškovo lakované, rezný stôl je 
tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny, 
remienkový prevod, hrúbka rezu 0-15mm, 
max. priemer rezu 160 mm, doba chodu 
10min/5min odpočinok, brúsne zariadenie, 
rezný stôl uložený šikmo, rozmer rezného 
stola 230x250mm 

9150 bodov

stolička plynová, horák 6kW,
liatinový rošt, piezoelektrické
zapaľovanie, antikorová podstava,
možnosť pripojiť na zemný plyn
alebo propán-bután

9100 bodov

Indukčný varič DIGITAL 3500 W,
digitálne ovládateľný výkon
a teplota, pole ohrevu od 12 do 26 cm,
sklokeramický povrch pre ľahké čistenie, 

9001 bodov

Mixér 5KSB555
Kitchen Aid,
1,5l sklenená
odoberateľná
nádoba

9001 bodov

termoport na prepravu jedál BLUE6,
plast, kapacita: 
- 11 x GN1/1 - 20mm, alebo
- 6 x GN1/1 - 65mm, alebo
- 4 x GN1/1 - 100mm, alebo
- 2 x GN1/1 - 150mm + 1 x GN1/1 - 100mm, 
- 2 x GN1/1 - 200mm

9001 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA9001a viac

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

váha obchodná typ ACS, metrologicky úradne overená,
2 voliteľné váhové rozsahy 6/15 kg, výpočet ceny,
6 pamäťových kláves PLU, obojstranný podsvietený displej
pre obsluhu a pre zákazníka, napájanie na adaptér + zabudovaný 
akumulátor, antikorová vážiaca miska o rozmere 230x330mm,
presnosť váženia v rozsahu do 6 kg - 2 g, v ozsahu od 6 kg do
15 kg - 5 g, tárovanie, - ochrana IP-67 proti prachu, múke, vode, nemá RS-232

9100 bodov

fritéza elektrická, 2x4l, celoantikor,
počet vaní: 2/vyberateľné, vyberateľné
telesá vo vani, regulácia teploty: 50-190°C,
základné príslušenstvo: 2 x veko a 2 x koš

9350 bodov

mixér tyčový typ MICROMIX, otáčky
1500-14000 ot/min, funkcia AEROMIX
pre nadýchané a objemné emulzie,
dĺžka nástavca 165 mm, pre malé množstvá,
ľahko rozoberateľný a umývateľný, 

9500 bodov

stôl pracovný, pracovná doska hr. 50 mm, 
zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky,
skrutka pre ochranu pospojovaním,
celoantikorový

9050 bodov

televízor ORAVA LT-630 LED D82B,
uhl.61 cm, HD Ready, LED, 
DVB-T/C tuner, (MPEG2/MPEG4), 
1x HDMI, 1x USB, 1000 predvolieb,
1000 stránkový TXT, 1x SCART, 
vstup pre PC VGA, SPDIF,  jas 
550cd/m2, vysoký kontrast a 
nízka odozva, široký zorný uhol, 
Ultra Slim, PVR Ready (nahráva
nie), nergetická trieda A

9001 bodov

PONUKA
2017-2018
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

BODOVÁ ŠKÁLA9001a viac

Darčeky je možné si objednať na nižšie uvedenom maily, alebo telefonický po kontaktovaní
zo strany spoločnosti Danone. Darčeky je možné si vybrať  z viacerých kategórií.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Na jeseň 2017 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, preto sa typy odmien pre Vašu školu môžu líšiť.


