BODOVÁ ŠKÁLA DO 2500

Danone školská mliečna liga Vám prináša za Vaše odbery
ponuku zaujímavých darčekov.
Misa na polievku profesionálna,
objem 3l celoantikorová

1500 bodov

Súprava 36 pohárov
duritových Picardie
objem 220ml, sklo

1500 bodov

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

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

1800 bodov

2400 bodov

Prostriedok RM Gril 5l
na čistenie pripálenín
a mastnôt v peciach,
griloch, konvektomatoch...

Konvica rýchlovarná
elektrická objem 1,2,
odoberateľná spodná
časť, Orava

2500 bodov

1500 bodov

Gastronádoba GN 1/1,
hĺbka 150mm,
celoantikorová

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

2500 bodov

1500 bodov
6 ks súprav dochucovacích
2dielných (soľ/korenie)

Žehlička naparovacia
ZE-108 P, keramická žehliaca
plocha, vysoká oteruvzdornosť,
funkcia samočistenia

1400 bodov

1700 bodov

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

3400 bodov

3300 bodov

Súprava tanierov Ebro,
sada obsahuje 12 hlbokých
tanierov, 12 plytkých tanierov

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

2600 bodov

3400 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA DO 3500

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

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára, ktorý Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2013 môžu byť na trhu nové a modernejšie druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu jedáleň líšiť.

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

BODOVÁ ŠKÁLA DO 3500

Tĺčik na mäso
plastový, priemer 80mm,
biely

Hriankovač HR-106 Orava
s elektronickým riadením,
2 hrianky, 5 teplotných stupňov,
funkcia rozmrazovania

3500 bodov

3400 bodov

Mixér ponorný multifunkčný
ORAVA RM-212

2400 bodov

Súprava 48 pohárov duritových
Baroque objem 235ml, sklo

3400 bodov

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

3600 bodov

3550 bodov

Chafing dish, kapacita GN
1/1-65mm v príslušenstve
2 ks liehový ohrievač,
veko, celoantikor

Valček na cesto plastový profi,
dĺžka valca 40cm

3800 bodov

3600 bodov

Hrniec profesionálny
antikorový 17l s vekom,
sendvičové dno

Termos 5l s vekom,
lakovaný, antikorová
vložka

3900 bodov

4000 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA DO 4000

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

Súprava priborová
HOTEL-B, ( lyžica, vidlička,
nôž, kávova lyžička
po 24ks)

3900 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára, ktorý Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2013 môžu byť na trhu nové a modernejšie druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu jedáleň líšiť.

BODOVÁ ŠKÁLA DO 5500

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

Mikrovlnná rúraORAVA,
objem 17l, mechanické
ovládanie, otáčací tanier,
biela

Súprava 102 pohárov
duritových Casablanca
objem 355ml, sklo

5000 bodov

Mäsodoska drevená
skladaná buková

5500 bodov

4200 bodov

Súprava 36 ks podnosov
plastových rozmer
47x33 cm, možné farby
mramorový, hnedý

Súprava 3ks gastronádob
GN 1/1 40mm, smalt.

4700 bodov

5500 bodov

Hrniec fritovací FR-100
Orava, teflonová nádoba
1,5l, časovač, farba biela

4500 bodov

5900 bodov

4700 bodov

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

5600 bodov
Termos na prenos jedál
a nápojov 10l s vekom,
antikorová nádoba,
lakované puzdro

5600 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA DO 7000

Súprava priborová HRON-B,
(lyžica, vidlička, nôž, kávova
lyžička po 42ks)

Kotlík na polievku,
objem 9l

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára, ktorý Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2013 môžu byť na trhu nové a modernejšie druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu jedáleň líšiť.

BODOVÁ ŠKÁLA DO 7000

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

Súprava 102 pohárov
duritových Casablanca
objem 355ml, sklo

6000 bodov

Odšťavovač ovocia a zeleniny
OS-109, antikorove prevedenie,
výkon motora 0,7kW,
automatická tepelná ochrana,
jednoduché čistenie

Súprava kvalitného karlovarského
porcelánu MELODIA, (6 x tanier hlboký,
6 x tanier plytký, 6 x tanier dezertný,
1 x misa oválna 36cm, 1 x misa
kompotová 23 cm )

7000 bodov

Elektrická brúska na
nože, diamnatové kotúče,
2 stupne brúsenia

7001 bodov

7001 bodov

Nádoba ohrevná výdajná,
vaňa pre gastronádobu GN1/1
150mm (nie je súčasťou stroja),
regulácia teploty 30-90°C,
kontrolka zapnutia a vyhriatia,
ohrevné teleso pod dnom
vane, výpustný kohút

7001 bodov

Sada 15 podnosov GASTRONORM,
laminatový, pevný, 530x325mm

7001 bodov

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

Mlynček na mäso MM-901,
3 možnosti hŕubky mletia,
disky na výrobu klobás,
protišmykové nožičky,
1,2kW

7001 bodov

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

7001 bodov

7001 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA 7000 A VIAC

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

6500 bodov

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

7001 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára, ktorý Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2013 môžu byť na trhu nové a modernejšie druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu jedáleň líšiť.

