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Gotowanie / Cooking
Niezależnie czy jesteś miłośnikiem potraw z grilla, gotowanych na parze, czy może jesteś
zwolennikiem kuchni Slow Food, gama naszych urządzeń kuchennych zaspokoi twoje
oczekiwania. Thomson oferuje szeroki wybór urządzeń, od opiekaczy ceramicznych do
urządzeń wieloczynnościowych.
Whether you prefer the grill, slow-cooked dishes or steamed food, our range of cooking
products is designed to please you. From the Ceramic glass cooker to the multi cooker,
Thomson offers a broad range.
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Przygotowanie potraw / Food preparation
PL

Działające pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Francji stowarzyszenie Fédération Française de Cuisine® organizując ogólnodostępne imprezy kulinarne aktywnie promuje gotowanie
jako formę rekreacji łączącą wszystkich entuzjastów kulinariów.
Bycie partnerem Fédération Française de Cuisine®, oznacza odmienną formułę komunikowania się ze
społecznością miłośników gotowania, tak by przede wszystkim, poznać ich oczekiwania i potrzeby. Marka Thomson, jako świadomy partner Fédération Française de Cuisine® bierze aktywny udział w przedsięwzięciach i konkursach kulinarnych, dostarczając swoje urządzenia ich uczestnikom. Zawsze będąc
najbliżej swoich odbiorców i użytkowników marka Thomson, jest w stanie zaoferować najbardziej innowacyjne, skuteczne i wyrafinowane urządzenia, asystując i pomagając swoim konsumentom w codziennym życiu, dostarczając książki z przepisami i recepturami przygotowanymi przez renomowanych szefów
kuchni francuskiej skupionych w Fédération Française de Cuisine®.

Uroczysta kolacja, czy może szybka przekąska? Możesz liczyć na pomoc ze strony naszych kuchennych asystentów: w pełni wyposażonych, wielofunkcyjnych
robotów kuchennych, blenderów gotujących, czy ręcznych mikserów… Przygotowanie potraw w nowoczesny sposób będzie o wiele łatwiejsze.
Festive meal or quick snack ? Choose to be accompanied by our kitchen assistants, ultra
complete multifunction stand mixer, heating blender or hand mixer... Your food preparations will be made a lot easier and sophisticated.
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EN

Under the high patronage of the Department of Agriculture and Food, French cooking Federation® is an
organization which promotes cooking as a recreational pursuit, to bring all cookery enthusiasts together
and to organize culinary events.
Being a French cooking Federation® partner means, to communicate in other ways, to meet communities of cook lovers and be attentive to their expectations and needs.
As a partner of French cooking Federation®, the THOMSON brand takes part in cooking competitions
and makes its products available to the candidates.
Always as close as possible to the users, the THOMSON brand can thus offer the most innovative and
successful products and assist them on a daily basis through recipe books specifically designed by the
French cooking Federation’s Chefs.

Collection
Jeśli harmonia i design sprawiają Tobie przyjemność, z pewnością docenisz naszą gamę
produktów z serii «Collections».
If you enjoy harmony and design, you will appreciate our «Collections».
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Gotowanie
Cooking
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Płyta ceramiczna
Ceramic plancha

Płyta witroceramiczna
Ceramic glass cooker

THGR07914
PL

Powierzchnia grzejna : 25 x 35 cm
Płyta z odlewu aluminiowego
Ceramiczna powłoka antyadhezyjna
Zintegrowany ogranicznik temperatury
wysuwany pojemnik na tłuszcz
Nienagrzewające się uchwyty z dekoracją
ze stali szlachetnej
Regulowany termostat odłączany
z przewodem zasilającym
Moc elektryczna : 2000W

Książka z przepisami
w zestawie
Recipe book included

EN

Cooking surface : 25 x 35 cm
Cast aluminium plate
Non stick ceramic coating
Inner electric resistance
Removable container to collect juice
Cool-touch handles with stainless steel decoration
Adjustable thermostat, removable cord
Electric power : 2000W
Regulowany termostat odłączany
z przewodem zasilającym
Adjustable thermostat, removable cord

Powłoka ceramiczna
Ceramic coating

Wysuwany pojemnik
na Tłuszcz
Removable oil collector

Gotowanie / Cooking

Gotowanie / Cooking

Kod EAN: 3254762007914
Ilość/40’HQ : 2415 szt.

Płyta ceramiczna z grillem
Ceramic plancha with grill

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ Z GŁADKĄ POWIERZCHNIĄ
AVAILABLE WITH SMOOTH SURFACE

THGR07921

Mała skrobaczka czyszcząca

Szybki wzrost temperatury (Podczerwień)

Zdrowe i równomierne opiekanie

Small rake for cleaning

Uprising temperature (infra red)

Healthy and uniform cooking

THGR05552

PL

Powierzchnia grzejna : 25 x 50 cm
Płyta z odlewu aluminiowego dzielona (Plancha / Grill)
Płyta pokryta ceramiczną powłoką nieprzywierającą
Zintegrowany ogranicznik temperatury
Wysuwany pojemnik na tłuszcz
Nienagrzewające się uchwyty z dekoracją ze stali szlachetnej
Regulowany termostat odłączany razem z przewodem zasilającym
Moc elektryczna : 2200W

PL

Wymiary płyty opiekającej : 31 x 19 cm
Regulowany termostat w zakresie 50° - 230°C
Bezpośrednie opiekanie na szkle
Szuflada ze stali szlachetnej na nadmiar tłuszczu
Nienagrzewające się uchwyty
Akcesoria : zdejmowana osłona wiatrowa
z rusztem do ociekania i niewielki skrobak do czyszczenia
EN

Cooking surface : 31 x 19 cm
Adjustable thermostat 50° - 230°C
Direct cooking on glass
Fitted Juice container in stainless steel
Heatproof handles
Accessories : removable wind barrier,
draining rack and a small rake for cleaning

EN

Cooking surface : 25 x 50 cm
Cast aluminium plate with mixed surface
(Plancha / Grill)
Non stick ceramic coating
Inner electric resistance
Removable container to collect juice
Cool-touch handles with stainless steel decoration
Adjustable thermostat, removable cord
Electric power : 2200W
Kod EAN : 3254762007921
Ilość/40’HQ : 2001 szt.
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Kod EAN : 3254762005552
Ilość/40’HQ : 2100 szt.

Regulowany termostat odłączny
z przewodem zasilającym
Adjustable thermostat, removable cord

Płyta opiekająca dzielona grill / plancha
Half grill / Half plancha

Wysuwany pojemnik
na tłuszcz
Removable oil collector
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P łyta Grillowa z powłoką z Teflon’u
Family size griddle

P łyta grillowa z Teflon’u
Teflon grill cooker

Wysuwana szuflada na nadmiar tłuszczu
Removable container to collect juice

Szklana pokrywa zabezpieczająca

90 x 30cm

Antyadhezyjna powłoka z Teflonu

Odlew z płyty aluminiowej

Bardzo duża płyta opiekająca

Teflon coating

Cast aluminium plate

Big size cooking surface

Teflon coating

THGR05767
PL

Powierzchnia opiekania : 35,5 x 25,5 cm
Powłoka z Téflon’u zapobiegająca przywieraniu,
Ogranicznik temperatury
Regulowany termostat, odłączany przewód zasilający,
Szklana pokrywa zapobiegająca rozpryskom,
Wysuwana szuflada na nadmiar tłuszczu
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Antyadhezyjna powłoka z Téflon’u

Gotowanie // Cooking
Gotowanie
Cooking

Gotowanie / Cooking

Anti splash glass

THGR05675
PL

Wymiary płyt opiekającej: 90 x 30 cm
Powłoka z Téflon’u zapobiegająca przywieraniu
Zintegrowany ogranicznik temperatury
Regulowany termostat, odłączany przewód zasilający
Wysuwana szuflada na nadmiar tłuszczu
Akcesoria: 1 szpatułka i 1 szczypce do Téflon’u

EN

EN

Cooking surface : 35,5 x 25,5 cm
Non stick Teflon coating
Inner resistance
Adjustable thermostat, removable cord
Anti splash glass lid
Removable container to collect juice

Cooking surface : 90 x 30 cm
Non stick Teflon coating
Inner electric resistance
Adjustable thermostat, removable cord
Removable container to collect juice
Accessories : a spatula and a special pair of tongs for Teflon

Kod EAN : 3254762005767
Ilość/40’HQ : 2040 szt.

Kod EAN : 3254762005675
Ilość/40’HQ : 1157 szt.
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Multicooker elektryczny
Electrical couscous maker

Multicooker
Multi cooker

Regulowany termostat i czasomierz

Gotowanie // Cooking
Gotowanie
Cooking

Gotowanie // Cooking
Gotowanie
Cooking

Thermostat and timer

6,6L
THCS07860

Książka z przepisami
w zestawie
Recipe book included

PL

EN

Czasomierz : 120 min max

Timer : 120 min max

Regulowany termostat : Low, Med & High

Adjustable thermostat with Low, Med & High

Naczynie aluminiowe do gotowania na parze o

4.5L Aluminium steamer with white coating

pojemności 4.5L w białej powłoce

Power : 1600W

Moc : 1600W

Aluminium inner pot 1.5mm thickness and non-stick coating,
polished edge

Wewnętrzna naczynie aluminiowe o grubości 1.5mm
z powłoką nieprzywierającą i szczotkowaną obwódką
Całkowita pojemność naczynia 6.6L - Użytkowa : 5.2L
Ochrona: zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed
wygotowaniem wody

Naczynie do gotowania na parze
Steam basket

5.2L capacity on the max line and 6.6L full in water
Over-heat protection and water finish protection
water-resistant finish.
Housing material is cold-rolled sheet with white coating

Obudowa wykonana z blachy walcowanej na zimno
z białą powłoką
Wewnętrzne naczynie

Kod EAN : 3254762007860
Ilość/40’HQ : 922 szt.

nieprzywierające
Anti-stick inner pot

Silikonowe uchwyty
Silicone grips
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M ulticooker
Multi cooker

Książka z przepisami
w zestawie
Recipe book included

Gotowanie / Cooking

Książka z przepisami
w zestawie
Recipe book included

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Lid with large screen and digital display

THMC07891

Gotowanie / Cooking

M ulticooker
Multi cooker

THMC45646

PL
PL

Nieprzywierająca powłoka naczynia

Detachable pot with handle

Non stick coating
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Kod EAN : 3254762007891
Ilość/40’HQ : 1528 szt.
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Kod EAN : 3527570045646
Ilość/40’HQ : 1824 szt.
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8 programs for easy cooking with multiple function
Lid with large screen and digital display
Electronic control panel : Start, Stop and setting
Adjustable temperature with keep warm function
5L detachable aluminum pot
Non-stick coating pot
Lid with steam evacuation
Carry handle
Accessories : spoon for rice, spoon for soup, measuring cup, steam basket
Power : 860W

p

8 programs for easy cooking with multiple function
Lid with large screen with 3 color LCD display
Touch control panel : Start, Stop and setting
Automatic menus with memory function
Adjustable temperature with keep warm function
5L detachable aluminum pot
Non-stick coating pot
Lid with steam evacuation
Carry handle
Accessories : spoon for rice, spoon for soup,
steam basket, six yougourt cups
Power : 860W

EN

Sou
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Wyjmowane naczynie z uchwytami

8 programów ułatwiających gotowanie z dodatkowymi opcjami
Pokrywa z dużym wyświetlaczem cyfrowym
Elektroniczny panel sterujący : Start, Stop i wyborem sposobu gotowania
Regulowana temperatura z funkcją podtrzymywania ciepła potrawy
Wyjmowane aluminiowe naczynie do gotowania o pojemności 5L
Nieprzywierająca powłoka w naczyniu do gotowania
Pokrywa z bezpiecznikiem kondensacyjnym
Odchylany uchwyt ułatwiający przenoszenie
Akcesoria : łyżka do ryżu, łyżka wazowa do zup, pojemnik dozujący,
koszyk parowy
Moc : 860W

Pil

Pressure release system

er

Carry handle

m

System odprowadzania pary

Mi

Odchylany uchwyt

Cuitv

8 programów ułatwiających gotowanie z dodatkowymi opcjami
Pokrywa z dużym wyświetlaczem LCD w 3 kolorach
Sensoryczny panel sterujący : Start, Stop i wyborem sposobu
gotowania,
Automatyczne Menu z funkcją zapamiętywania,
Regulowana temperatura z funkcją podtrzymywania ciepła
Wyjmowane aluminiowe naczynie o pojemności 5L
Nieprzywierająca powłoka w naczyniu do gotowania
Pokrywa z system odprowadzania pary
Odchylany uchwyt ułatwiający przenoszenie
Akcesoria : łyżka do ryżu, łyżka wazowa do zup, pojemnik
dozujący, koszyk porowy, sześć pojemników na jogurt
Moc : 860W

Yo g

13

M ulticooker ciśnieniowy
Electric pressure cooker

G rill wielofunkcyjny
Multifunction grill

Książka z przepisami
w zestawie
Recipe book included

Gotowanie / Cooking

Gotowanie / Cooking

Książka z przepisami
w zestawie
Recipe book included

5,6L
THPS06528
PL

4 sposoby gotowania : ciśnieniowe, na parze, tradycyjne Slow Food,
podsmażanie i przyrumienianie
Automatyczny wyświetlacz czasu oddzielnie dla każdej metody gotowania,
Przycisk +/- do regulacji czasu gotowania,
Lampka kontrolna odmierzająca czas gotowania w godzinach i minutach,
Funkcja podtrzymywania ciepła potrawy po zakończeniu procesu gotowania
Wyjmowane naczynie do gotowania ze skalą i z powłoką nieprzywierającą
Automatyczna kontrola temperatury oraz ciśnienia (przełącznik ciśnienia)
Zdejmowana pokrywa z regulatorem ciśnienia i bezpiecznikiem kondensacji pary,
Otwieranie i zamykanie pokrywy ze znacznikiem,
Odłączany przewód zasilający
Akcesoria : koszyk parowy, pojemnik dozujący i plastikowa szpatułka
Moc elektryczna 1000W

3 w 1 : Panini, Grill, Gofry

Otwierana pokrywa do 180°

Wysuwana szuflada na odpady płynne

Wymienne płyty opiekające

3 in 1 : Panini, Grill, waffle

Open flat up to 180°

Removable container to collect juice

Reversible plates

EN

4 cooking modes : pressure, steam, slow cooker, browner
Automatic time-display for each cooking mode
+/- Button to adjust the cooking time
Indicator light for indicating the time in minutes and hours
Keep-warm function for after cooking
Removable, non-stick bowl with scale
Automatic temperature and pressure control (pressure switch)
Removable lid with pressure regulator and condensation collector
Opening and closing lid with markings
Removable cable
Accessories : steam basket, bowl with scale and a plastic spatula
Power : 1000W
Kod EAN : 3254762006528
Ilość/40’HQ : 1596 szt.

THGR06306
PL

EN

3 w 1 : Panini, Grill, Gofry
Wymienne płyty opiekające
Wymiary płyt : 29 x 30 cm
Regulowany termostat
Czasomierz : do 30 minut
Otwierana pokrywa do 180° umożliwia
grillowanie na podwójnej powierzchni
Wysuwana szuflada odprowadzająca
odpady płynne

3 in 1 : Panini, Grill, waffle
Reversible plates
Dimension of plates : 29 x 30 cm
Adjustable thermostat
Timer 30 minutes
Open flat up to 180°
Removable container to collect juice

Kod EAN : 3254762006306
Ilość/40’HQ : 1798 szt.
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F rytownica ze stali szlachetnej
Stainless Steel Deep Fryer

P arowar
Steam cooker

12 L

Książka z przepisami
w zestawie
Recipe book included

PL

EN

Duża pojemność : 12L całkowita
1 naczynie do gotowania ryżu
Czasomierz : 60 minut
Wyłączanie automatyczne
Pojemnik na wodę 1,8L
Wskaźnik poziomu wody
Szklana pokrywa

Big capacity : 12L at total
1 Rice bowl
Timer : 60 minutes
Automatic Stop
Water tank capacity : 1,8L
Water level indicator
Glass Lid

Kod EAN : 3254762005514
Ilość/40’HQ : 2240 szt.

Duża pojemność : 12L

Naczynie do ryżu

Big capacity : 12L

Rice bowl

Gotowanie / Cooking

Gotowanie / Cooking

THFS05514

Urządzenie do gotowania ryżu
Rice cooker
1,8L
Pokrywa z tworzywa sztucznego

Filtr ze stali szlachetnej

1kg domowych frytek

THRC06689

Plastic lid

Filter plate

1kg homemade Chips

PL

4L
THDF06290
PL

EN

Pojemność : 4L
1kg własnoręcznie przygotowanych frytek
Regulowany termostat 0 - 190°C
Czasomierz : do 30 minut
Wyłączanie automatyczne
Akcesoria : 1 pojemnik na olej
1 filtr ze stali szlachetnej
1 pokrywa z tworzywa sztucznego
Moc 2000W

Capacity: 4L
1kg homemade Chips
Adjustable Thermostat from 0 to 190°C
Timer : 30 minutes
Automatic Stop
Accessories : 1 oil storage tank,
1 inox filter plate, 1 plastic lid
Power : 2000W

Kod EAN : 3254762006290
Ilość/40’HQ : 1308 szt.
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Pojemność : 1.8L
Automatyczne wyłączanie
Funkcja podtrzymywania temperatury
Wyjmowane naczynie do gotowania
z powłoką nieprzywierającą,
Kolektor odprowadzający nadmiar wody
Łyżka oraz dozownik do ryżu
Koszyk parowy
EN

Capacity: 1.8L
Automatic stop
Keep warm function
Removable non-stick coating pot
Water collector for excess water
Spoon and measuring cup
Steam tray

Koszyk parowy
Steam tray

Naczynie z nieprzywierającą powłoką
Removable non-stick coating pot

Kod EAN : 3254762006689
Ilość/40’HQ : 2176 szt.
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Piekarnik elektryczny do pizzy
Electric oven for pizza

Gotowanie / Cooking

Gotowanie / Cooking

Piekarnik elektryczny 36L z wielofunkcyjnym koszem do gotowania
36L electric oven with multifunction cooking insert

THEO46865
PL

THEO07280R
PL

Piernik elektryczny o pojemności 15L
Moc : 1300W
Rozmiar grilla : 30cm
2 pokrętła regulacji : temperatury i czasu
Regulowany termostat 100 - 230 °C
Czasomierz 60min
EN

Electric oven 15L
Power : 1300W
Pizza tray : 12 inch
2 selection buttons : Temperture,Timer
Adjustable thermostat 100 - 230°C
Timer 60 min
Kod EAN : 3254762007280
Ilość/40’HQ : 1625szt.

Duża pojemność : 36L
Obudowa: stal szlachetna/czerń
Konwekcja naturalna
Czasomierz 120 min
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pracy,
Wyłączanie automatyczne
Regulowany termostat 100 - 230°C
Akcesoria : koszyk do smażenia i grillowania,
chromowany grill, ruszt do pieczenia,
chromowany uchwyt, rożen
Moc : 1600W
EN

Big capacity : 36L
Black and stainless design
Natural convection
Timer 120 min
Cooking end signal, automatic stop
Adjustable thermostat 100 - 230°C
Accessories : basket for frying and grilling,
chrome plated rack, enamel tray,
chrome handle, roasting spit
Power : 1600W
Kod EAN : 3527570046865

18

PL

Koszyk do gotowania jest unikalnym akcesorium, sprawiającym, że funkcja Speedy Cook jest
wyjątkowa.
Konstrukcja siatki koszyka, pozwala podczas gotowania na równomierny przepływ ciepła, co
przyspiesza gotowanie i wpływa na sposób i jakość zrumienienia potrawy.
Koszyk umiejscowiony centralnie w piekarniku pozwala na doskonałe przygotowanie potrawy
bez konieczności dodawania tłuszczów roślinnych czy zwierzęcych. Koszyk jest idealnym
rozwiązaniem do przygotowywania frytek i nuggetsów. To francuskie rewelacyjne rozwiązanie
pozwala również na szybsze przygotowanie mięs, redukując ich naturalny tłuszcz. Specjalnie
zaprojektowany uchwyt pozwala na płynną regulację oraz bardzo łatwe połączenie z koszykiem.

EN

The cooking basket is the ideal accessory which makes the Speedy Cook unique. Its cooking grid
conducts heat evenly, for fastest cooking and better browning. This accessory positioned in the
middle of the oven allows to cook without addition fat. It is perfect for cooking french fries and
nuggets. This French cooking smart solution will also cook your meat quicker with fat reduction.
The specific design handle allows smooth control and adaptability with your basket.
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Piekarnik elektryczny 33L
33L Electric oven

P iekarnik elektryczny 18 i 23L
18 & 23L Electric ovens

THEO07570
PL

Pojemność : 33L
3 pokrętła regulacji : temperatury,
gotowania, czasu
Regulowany termostat 100 - 230 °C
3 tryby gotowania : konwekcja
naturalna, grill, rożen
Czasomierz 120 min
Nieprzywierająca powłoka komory
Podświetlenie wnętrza komory
Akcesoria : chromowany grill, ruszt
do pieczenia, uchwyt na rożen.
Moc : 1800W

THEO05798 / THEO05804
PL

Pojemność : 18L
Regulowany termostat 100° - 230°C
Konwekcja naturalna
Funkcja opiekacza
Czasomierz 60mn
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pracy
Wyłączanie automatyczne
Wysuwana szuflada na okruchy
Akcesoria : chromowany grill, ruszt do pieczenia,
uchwyt
Moc : 1400W

EN

Gotowanie / Cooking

18L capacity
Adjustable thermostat 100 - 230°C
Natural convection
Grill function
Timer 60 min
End signal cooking
Automatic stop
Bake tray
Accessories : chrome grill, crumb tray, handle
Power : 1400W
Ref. : THEO05798
Kod EAN : 3254762005798
Ilość/40’HQ : 1349 szt.
Ref. : THEO05804
Kod EAN : 3254762005804
Ilość/40’HQ : 1159 szt.

Nieprzywierająca powłoka komory

Rożen

Podświetlane wnętrze

Non stick coating cavity

Rotisserie

Interior light

Kod EAN : 3254762007570
Ilość/40’HQ : 673 szt.

Szuflada na okruchy
Bake tray

Piekarnik elektryczny 46L
46L Electric oven

M ini piekarnik 26L
26L Mini oven

Gotowanie / Cooking

33L capacity
3 selection buttons :
Temperture, cooking and Timer
Adjustable thermostat 100 to 230 °C
Cooking methods :
Natural convection, grill and rotisserie
120 minutes timer
Non stick coating cavity
Interior light
Accessories : chrome grill, bake tray,
tray handle
Power : 1800W

EN

THEO06801
PL

Pojemność : 46L
3 pokrętła regulacji : temperatury,
gotowania, czasu
Regulowany termostat 100 - 230 °C
3 tryby gotowania : Konwekcja naturalna, grill, konwekcja i rożen
Czasomierz 120 min
Nieprzywierająca powłoka komory
Podświetlenie wnętrza komory
Akcesoria: chromowany grill, ruszt do
pieczenia i uchwyt rożna.
Moc : 1800W

THEO05811
PL

Pojemność : 26L
Regulowany termostat 100 - 230°C
Konwekcja naturalna
Grill z konwekcją
Czasomierz : 60 min
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania
Wyłączanie automatyczne
Akcesoria : chromowany grill, ruszt do pieczenia,
chromowany uchwyt,
wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 1500W

EN

46L capacity
3 selection buttons :
Temperature, cooking and Timer
Adjustable thermostat 100 to 230 °C
Cooking methods :
Natural convection, grill and rotisserie
120 minutes timer
Non stick coating cavity
Interior light
Accessories : chrome grill, bake tray,
tray handle
Power : 1800W

EN

26L capacity
Adjustable thermostat 100 - 230°C
Natural convection
Grill and revolving heating
Timer 60 min
Bipping at end of cooking
Automatic stop
Accessories : chrome grill, bake tray and chrome
handle, crumb tray
Power : 1500W
Kod EAN : 3254762005811
Ilość/40’HQ : 890 szt.
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Wentylator w komorze

Wysuwana szuflada

Nieprzywierająca powłoka komory

Rożen

Podświetlane wnętrze

Wentylator w komorze

Convection

Bake tray

Non stick coating cavity

Rotisserie

Interior light

Turbo fan

Kod EAN : 3254762006801
Ilość/40’HQ : 596 szt.
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Piekarnik elektryczny 36L
36L electric oven

Piekarnik elektryczny 47L
47L Big capacity oven

THEO06474
PL

Bardzo duża pojemność : 47L
3 pokrętła regulacji : temperatury,
gotowania, czasu
Regulowany termostat 100 - 230 °C 3
Sposoby gotowania : konwekcja , grill, rożen
Czasomierz 120 min
Nieprzywierająca powłoka komory
Podświetlenie wnętrza komory
Akcesoria : chromowany grill, ruszt
do pieczenia, uchwyt rożna.
Moc : 1800W

THEO06399
PL

Duża pojemność : 36L
Obudowa w kolorze czarnym
Konwekcja naturalna
Grill, rożen, konwekcja
Czasomierz 120 min
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania
Automatyczne wyłączanie
Regulowany termostat 100 - 230°C
Akcesoria : chromowany grill, emaliowany ruszt do
pieczenia, chromowany uchwyt, rożen
Moc : 1600W

EN

Gotowanie / Cooking

Big capacity : 36L
Black design
Natural convection
Grill, roasting spit and convection
Timer 120 min
Cooking end signal, automatic stop
Adjustable thermostat 100 - 230°C
Accessories : chrome plated rack, enamel tray,
chrome handle, roasting spit
Power : 1600W
Kod EAN : 3254762006399

Rożen

Wentylator w komorze

Rotisserie

Turbo fan

Ilość/40’HQ : 664 szt.

Piekarnik elektryczny 36L ze stali szlachetnej
Stainless steel 36L electric oven

Nieprzywierająca powłoka komory

Rożen

Podświetlane wnętrze

Wentylator w komorze

Non stick coating cavity

Rotisserie

Interior light

Turbo fan

Kod EAN : 3254762006474
Ilość/40’HQ : 564 szt.

Piekarnik elektryczny 65L
65L Big capacity oven

Gotowanie / Cooking

Big capacity : 47L
3 selection buttons :
temperature, cooking and timer
Adjustable thermostat 100 to 230 °C
Cooking methods :
convection, grill and Rotisserie
120 minutes timer
Non stick coating cavity
Interior light
Accessories : Chrome grill, bake tray,
tray handle
Power : 1800W

EN

THEO06375
PL

Bardzo duża pojemność : 65L
3 pokrętła regulacji : temperatury,
gotowania, czasu
Regulowany termostat 100 - 230 °C
3 metody gotowania : konwekcja , grill, rożen
Czasomierz 120 min
Nieprzywierająca powłoka komory
Podświetlone wnętrze komory
Akcesoria : chromowany grill, ruszt
do pieczenia, uchwyt rożna.
Moc : 2200W

THEO05637
PL

Duża pojemność : 36L
Obudowa: stal szlachetna/czerń
Konwekcja naturalna
Grill, rożen i konwekcja
Czasomierz 120 min
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania
Automatyczne wyłączanie
Regulowany termostat 100 - 230°C
Akcesoria : chromowany grill, emaliowany ruszt do
pieczenia, chromowany uchwyt, rożen
Moc : 1600W

EN

Big capacity : 65L
3 selection buttons :
temperature, cooking and timer
Adjustable thermostat 100 to 230 °C
Cooking methods :
convection, grill and Rotisserie
120 minutes timer
Non stick coating cavity
Interior light
Accessories : Chrome grill, bake tray,
tray handle
Power : 2200W

EN

Big capacity : 36L
Black and stainless design
Natural convection
Grill, roasting spit and convection
Timer 120 min
Cooking end signal, automatic stop
Adjustable thermostat 100 - 230°C
Accessories : chrome plated rack, enamel tray,
chrome handle, roasting spit
Power : 1600W

Kod EAN : 3254762005637
Ilość/40’HQ : 645 szt.
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Rożen

Wentylator w komorze

Rotisserie

Turbo fan

Nieprzywierająca powłoka komory

Rożen

Podświetlane wnętrze

Wentylator w komorze

Non stick coating cavity

Rotisserie

Interior light

Turbo fan

Kod EAN : 3254762006375
Ilość/40’HQ : 430 szt.
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P łyta indukcyjna z owalną strefą grzewczą
Induction cooker 1 oval heating surface
THHP07075
PL

Czułe przyciski sensoryczne
Czasomierz 180 min z wyświetlaczem cyfrowym
10 poziomów mocy grzewczej
Automatyczne wyłączanie i ochrona przed
przegrzaniem
Wymiary szklanego modułu : 40 x 31 cm
Funkcja podtrzymywania temperatury
Moc elektryczna : 2400W

Kuchnia mikrofalowa 25L
25L digital micro wave oven

EN

Touch control
180min Timer with digital display
10 power levels
Automatic stop and over heating protection
Dimension of glass : 40 x 31 cm
Keep warm
Power : 2400W

THMW07112
EN

Pojemność 25L
Cyfrowy panel sterujący
Predefiniowane programy gotowania
Funkcja rozmrażania (waga / czas)
Cyfrowy zegar (24h)
Czasomierz z wyświetlaczem cyfrowym (95min)
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania
Blokada drzwi (zabezpieczenie przed dziećmi)
Talerz obrotowy o średnicy 31,5cm
Moc elektryczna : 900W

Capacity 25L
Electronic control
Automatic shortlisting menu
Defrosting function (weight / time)
Digital clock display (24h)
Digital timer display (95 mn)
Sound signal end of cooking
Door lock (children security)
Turning tray 31,5 cm
Electric power : 900W

Podtrzymywanie

Ochrona przed przegrzaniem

Przyciski sensoryczne

temperatury

Over heating protection

Touch control

Kod EAN : 3254762007075
Ilość/40’HQ : 2520 szt.

Keep warm

Kod EAN : 3254762007112
Ilość/40’HQ : 721 szt.

Gotowanie / Cooking

Gotowanie / Cooking

PL

Produkt niedostępny we Francji i krajach Benelux
Unavailable for France and Benelux

P łyta indukcyjna z trzema polami grzewczymi
3 heating surfaces Induction cooker

Ochrona przed przegrzaniem
Over heating protection

Kuchnia mikrofalowa 25L
25L micro wave oven

Przyciski sensoryczne
Touch control

THMW07105

24

THHP07082

PL

EN

Pojemność 25L
Mechaniczny panel sterujący
Funkcja rozmrażania
Czasomierz mechaniczny 35mn
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania
Talerz obrotowy o średnicy 31,5cm
Moc elektryczna 900W

Capacity 25L
Manual control
Defrosting function
Mechanical timer 35 mn
Sound signal end of cooking
Turning tray 31,5cm
Electric power : 900W

Kod EAN : 3254762007105
Ilość/40’HQ : 721 szt.
Nie są dystrybuowane we Francji i krajach Benelux
Unavailable for France and Benelux

PL

EN

Czułe przyciski sensoryczne
Czasomierz 180 min z cyfrowym wyświetlaczem
10 poziomów mocy grzewczej
Automatyczne wyłączanie i ochrona przed przegrzaniem
Wymiary szklanego modułu : 51 x 46,45 cm
Moc elektryczna : 3400W

Touch control
180min Timer with digital display
10 power levels
Automatic stop and over heating protection
Dimension of glass : 51 x 46,45 cm
Power : 3400W

Kod EAN: 3254762007082
Ilość/40’HQ : 1336 szt.

25

Płyta indukcyjna jednomodułowa
Single induction cooker

P łyta indukcyjna z jednym polem grzewczym
Single induction cooker
THHP07303

THHP05743

PL

Ochrona przed przegrzaniem
Over heating protection

Czułe przyciski sensoryczne
Czasomierz 180 min z wyświetlaczem
cyfrowym
10 poziomów mocy grzewczej
Automatyczne wyłączanie i ochrona
przed przegrzaniem
Wymiary szklanego modułu : 35 x 28 cm
Moc elektryczna : 2000W
EN

Przyciski sensoryczne
Touch control

Touch control
180min Timer with digital display
10 power levels
Automatic stop and over
heating protection
Dimension of glass : 35 x 28 cm
Power : 2000W

PL

Elektroniczna regulacja gotowania
Czasomierz z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
Ramka ze stali szlachetnej
Automatyczne wyłączanie i ochrona przed przegrzaniem
Wymiary szklanego modułu : 29,9 x 29,9 cm
Moc elektryczna : 2000W

Wyświetlacz LCD
LCD digital control

EN

Electronic adjustment fo cooking
Timer with digital display
Stainless framing
Automatic stop and over heating protection
Dimension of glass : 29,9 x 29,9 cm
Power : 2000W
Ochrona przed przegrzaniem

Kod EAN : 3254762005743
Ilość/40’HQ : 3748 szt.

Over heating protection

Kod EAN : 3254762007303

Przyciski sensoryczne
Touch control

THHP07310

26

Płyta indukcyjna z dwoma polami grzewczymi
Double induction cooker

P łyta indukcyjna z dwoma polami grzewczymi
Double induction cooker

Ochrona przed przegrzaniem
Over heating protection

Dwa pola grzewcze

Wyświetlacz LCD

Ochrona przed przegrzaniem

Double hot place

LCD screen

Security anti overheating

Gotowanie / Cooking

Gotowanie / Cooking

Ilość/40’HQ : 5530 szt.

THHP05750

PL

EN

PL

EN

Czułe przyciski sensoryczne
Czasomierz 180 min z wyświetlaczem cyfrowym
10 poziomów mocy grzewczej
Automatyczne wyłączanie i ochrona przed przegrzaniem
Wymiary szklanego modułu : 60,5 x 39 cm
Moc elektryczna : 3400W

Touch control
180min Timer with digital display
10 power levels
Automatic stop and over heating protection
Dimension of glass : 60.5 x 39 cm
Power : 3400W

Elektroniczna regulacja gotowania dla każdego pola grzewczego
Czasomierz z cyfrowym wyświetlaczem dla każdego pola grzewczego
Ramka ze stali szlachetnej
Automatyczne wyłączanie i ochrona przed przegrzaniem
Wymiary szklanego modułu grzewczego : 64,5 x 29,5 cm
Moc elektryczna : 3400W

Electronic adjustment of the cooking for each hot place
Timer with digital display for each hot place
Stainless framing
Automatic stop and over heating protection
Dimension of glass : 64,5 x 29,5 cm
Kod EAN: 3254762005750
Ilość/40’HQ : 1376 szt.
Power : 3400W

Kod EAN: 3254762007310
Ilość/40’HQ : 1850 szt.
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Przygotowanie potraw

Food preparation

R obot wieloczynnościowy z funkcją podgrzewania
Multifunction food processor

Misa ze stali szlachetnej z pokrywą do
gotowania na parze

Nakładka z 4 nożami

Nakładka motylkowa

4 blades knifes

Butterfly

Szpatułka

Koszyk parowy

Przystawka koktajlowa

Spatula

Steam basket

Stirring bar

Przygotowanie potraw / Food preparation

Przygotowanie potraw / Food preparation

Stainless steel steam bowls with cover

3,5L
THFP07884
PL

Moc 1500W (silnik 500W - podgrzewacz 1000W)
10 Prędkości obrotów (60 - 7000 rpm)
18 Programów automatycznych : 3 programy ustawień własnych
Duży wyświetlacz LCD z błękitnym podświetleniem 70 x 50 mm
Regulacja ustawień temperatury w zakresie od 37 do 120°C
Programowany timer w zakresie od 1 sek. do 12 godzin
Misa ze stali szlachetnej (SUS304) o pojemności 3,5L max - użytecznej do gotowania 2L
Regulowana moc podgrzewacza od 100W do 1000W
Przycisk Easytronic do wyboru predefiniowanych programów, ustawienia czasu pracy
i regulacji temperatury
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania
Pokrywa z nasadką dozującą
Odpinana nakładka z czterema nożami ze stali nierdzewnej (system Quick Clip)
Akcesoria : misa ze stali szlachetnej z pokrywą do gotowania na parze,
mały kosz ze stali szlachetnej , nakładka z 4 nożami ze stali nierdzewnej, przystawka koktajlowa,
nakładka motylkowa, szpatułka dla wygodnego użytkowania
EN

1500W (Motor : 500W, Heater : 1000W)
Adjustable 10 speed levels 60/7000rpm
18 unique auto programs : DIY (1,2,3)
Big LCD display with backlights 70*50mm
Adjustable temperature levels from 37°C to 120°C
Adjustable timer from 1 second to 12 hours
Stainless steel bowl (SUS304) with a capacity of 3.5L max - Usable 2L
Adjustable heating power from100W to 1000W
Easytronic button to select program, adjust time and temperature
Double layer big capacity stainless steel (SUS304) steamer
Detachable stainless steel blades (Quick Clip system)
Accessories : Steam bowl with cover, stainless steel basket, stirring bar,
Butterfly and Spatula for convenient use
Kod EAN : 3254762007884
Ilość/40’HQ : 800 szt.
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Książka z przepisami w zestawie
Recipe book included

31

Przystawka do mięsa

Open flat up to 180°

Meat grinder

8 Prędkości obrotów

Przystawka do makaronu

5 Electronic speeds

Pasta maker

Przygotowanie potraw / Food preparation

Płaska pokrywa obrotowa do 180°

Praska do burgerów
Burger shaper

BLENDER

1,5L

Przygotowanie potraw / Food preparation

R obot kuchenny wielofunkcyjny w obudowie z aluminium
Cast aluminium multifunction stand mixer

Szatkownica do warzyw
Vegetable slicer

BOL

5L

THFP07938
PL

Pojemność kielicha blendera : 1.5L
Duża misa ze stali szlachetnej o pojemności : 5L
8 prędkości obrotów + tryb pracy pulsacyjnej
Przezroczysta pokrywa przeciwrozbryzgowa z wygodnym dozownikiem
1 trzepaczka balonowa, 1 hak do wyrobu ciast,1 końcówka miksująca
Antypoślizgowe przyssawki silikonowe
Moc : 1200W
Akcesoria : przystawka do mielenia mięsa, przystawka do makaronów,
końcówka miksująca, hak do wyrobu ciast, trzepaczka balonowa, przystawka do wyrobu kiełbasek, praska do burgerów

Kod EAN : 3254762007938
Ilość/ 40’HQ : 1060 szt.
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EN

Blender : 1.5L
Large capacity stainless steel bowl : 5L
8 Electronic speeds + pulse
Anti-splashing transparent cover
1 Balloon whisk, 1 dough hook, 1 Beater
Anti-slip feet
Power : 1200W
Accessories : meat grinder, pasta maker, mixer,
hook, whisk, sausage maker

Książka z przepisami + Specjalne przepisy na burgery
Recipe book + Special burger recipe book

R obot kuchenny wielofunkcyjny w aluminiowej obudowie
Cast aluminium multifunction stand mixer

R obot kuchenny wielofunkcyjny
Multifunction stand mixer

Książka z przepisami w zestawie
Recipe book included

Książka z przepisami w zestawie

Przygotowanie potraw / Food preparation

Przygotowanie potraw / Food preparation

Recipe book included

Blender

BLENDER

1,5L

Przystawka do mięsa

Przystawka do makaronu

Meat grinder

Pasta maker

Przystawka do makaronu

5 Electronic speeds

Pasta maker

BOL

5L

THFP06733R / THFP06719B / THFP06726W
EN

PL

Duża misa ze stali szlachetnej o pojemności : 5L
Pojemność kielicha blendera : 1.5L
5 prędkości regulowanych elektronicznie + tryb pracy
pulsacyjnej
Przezroczysta pokrywa przeciwrozbryzgowa
Antypoślizgowe przyssawki silikonowe
Moc : 1000W
Akcesoria :
przystawka do mielenia mięsa i wyrobu makaronów,
1 trzepaczka balonowa, 1 hak, 1 końcówka miksująca

THFP07495

34

5 prędkości obrotów

Meat grinder

BLENDER

5L

Pojemność kielicha blendera : 1.5L
Duża misa ze stali szlachetnej o pojemności : 5L
8 prędkości obrotów + tryb pracy pulsacyjnej
Przezroczysta pokrywa przeciwrozbryzgowa z wygodnym dozownikiem
1 trzepaczka balonowa, 1 hak , 1 końcówka miksująca
Antypoślizgowe przyssawki silikonowe
Moc : 1200W
Akcesoria : przystawka do mielenia mięsa, przystawka do makaronów,
końcówka miksująca, hak do wyrobu ciast, trzepaczka balonowa,
przystawka do wyrobu kiełbasek

Przystawka do mięsa

Open flat up to 180°

1,5L

BOL

PL

Płaskie wieko obrotowe do 180°

EN

Blender : 1.5L
Large capacity stainless steel bowl : 5L
8 Electronic speeds + pulse
Anti-splashing transparent cover
1 Balloon whisk, 1 dough hook, 1 Beater
Anti-slip feet
Power : 1200W
Accessories : meat grinder, pasta maker,
mixer, hook, whisk, sausage maker

Kod EAN: 3254762007495
Ilość/40’HQ : 958 szt.

Ref. :THFP06733R (CZERWONY)
Kod EAN : 3254762006733
Ilość/40’HQ : 830 szt.

Ref. : THFP06719B (CZARNY)
Kod EAN : 3254762006726
Ilość/40’HQ : 830 szt.

Large capacity stainless steel bowl : 5L
Blender : 1.5L
5 Electronic speeds + pulse
Anti-splashing transparent cover
Anti-slip feet
Power : 1000W
Accessories :
Meat grinder and pasta maker,
1 Balloon whisk, 1 dough hook, 1 Beater

Ref. : THFP06726W (BIAŁY)
Kod EAN : 3254762006719
Ilość/40’HQ : 830 szt.
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R obot kuchenny wielofunkcyjny
Multifunction stand mixer

B lender ręczny
Hand mixer
Trzepaczka
Whip

Książka z przepisami w zestawie
Recipe book included

Stopa miksująca
Mixer

Przygotowanie potraw / Food preparation

Przygotowanie potraw / Food preparation

Rozdrabniacz
Chopper

THMX06955R / THMX07259B / THMX07242W
PL

Przystawka do makaronu

Przystawka do

Pasta maker

mielenia mięsa

Moc : 600W
Końcówka miksująca odłączana, podkładka antypoślizgowa
Pojemnik z miarką : 600 ml
Pojemnik rozdrabniacza : 500ml
Regulowana prędkość obrotów + funkcja Turbo
Akcesoria : trzepaczka, pojemnik z miarką, rozdrabniacz
Ostrza ze stali szlachetnej

Meat grinder
BOL

5L

EN

Power : 600W
Detachable and anti-spatters foot
Measuring cup : 600ml
Chopper : 500ml
Variable speed control + Turbo
Accessories : whip, measuring cup, chopper bowl
Stainless steel blade

THFP05644 / THFP06764W
PL

Misa ze stali szlachetnej o pojemności : 5L
Elektroniczna regulacja 5 prędkości
Przezroczysta pokrywa przeciwrozbryzgowa z wygodnym dozownikiem
Przyssawki silikonowe zapobiegające przesuwaniu
Automatyczne wyłączanie po podniesieniu ramienia miksującego
Akcesoria : przystawki do mielenia mięsa, do wyrobu kiełbasek ,
makaronu, trzepaczka, hak do wyrobu ciasta,
przystawka miksująca, tłoczek
Moc : 1000W

36

EN

Stainless bowl big capacity : 5L
5 electronic speeds
Transparent anti splashing lid
Anti sliding suction rests
Automatic stop when lifting the oscillating arm
Accsessories : meat grinder, sausage adaptor,
pasta, whisk, hook, mixer maker, pusher
Power : 1000W

Ref. : THFP06764W (BIAŁY)
Kod EAN : 3254762005644
Ilość/40’HQ : 1030 szt.
Ref. : THFP05644 (CZARNY)
Kod EAN : 3254762006764
Ilość/40’HQ : 1030 szt.

Ref. : THMX06955R (CZERWONY)
Kod EAN : 3254762006955
Ilość/40’HQ : 6700 szt.

Ref. : THMX07259B (CZARNY) Ref. : THMX07242W (BIAŁY)
Kod EAN : 3254762007259
Kod EAN : 3254762007242
Ilość/40’HQ : 6700 szt.
Ilość/40’HQ : 6700 szt.
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B lender kielichowy z podgrzewaniem
Heating blender

K ompaktowy robot kuchenny
Multifunction food processor

Książka z przepisami w zestawie
Recipe book included

Książka z przepisami w zestawie
Recipe book included

Pojemny kielich
Jug with large capacity

Koktajle mleczne i owocowe

Przygotowanie potraw / Food preparation

Przygotowanie potraw / Food preparation

Milkshakes and smoothies

Automatyczne programowanie gotowania
Automatic warming set up

Zupy ciepłe i chłodniki
Soups and gaspachos

Końcówka do ubijania

Wyciskarka do soków

Whisk

Citrus juicing plate

3 rodzaje tarcz tnących
ze stali szlachetnej
3 stainless steel blades
to grate and slide

BOL

2,4L

BLENDER

1,75L

Automatyczne programowanie podgrzewania
Duży szklany kielich o pojemności : 1,75l
Czasomierz 90 min
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu gotowania
4 prędkości obrotów, funkcja kruszenia lodu
Nóż z czterema ostrzami ze stali szlachetnej
Moc : 1000W
Kod EAN : 3254762005538
Ilość/40’HQ : 1632 szt.

1,5L

THFP06238

THFP05538
PL

BLENDER

PL
EN

Automatic warming set up
Big glass bowl : 1.75l
Timer 90 min
Bipping at the end of cooking
4 speed blending, ice crusher
4 blade knife stainless steel
Power : 1000W

Misa główna o pojemności : 2,4L
Kielich blendera : 1,5L
Panel sterujący : 2 prędkości obrotów +
funkcja pracy pulsacyjnej
Podstawa antypoślizgowa
Moc : 800W
Akcesoria : wyciskarka do soków,
końcówka do ubijania, 3 tarcze ze stali szlachetnej do krojenia, siekania i rozdrabniania,
trzepaczka, szpatułka.

EN

Main bowl capacity : 2,4L
Blender : 1,5L
Manual control panel : 2 speeds + pulse
Non-slip feet
Power : 800W
Accessories : citrus juicing plate, mixer,
3 stainless steel blades to grate and
slide,whisk, spatula.

Kod EAN : 3254762006238
Ilość/40’HQ : 1826 szt.
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Collection

I zotermiczny czajnik bezprzewodowy
Isothermal electric kettle
THKE09116R / THKE08072 / THKE09109W
PL

Pojemność 1,7L
Szybkie gotowanie
Podwójne izolowane ścianki
Tryb utrzymania stałej temperatury (2h - 80°C - 4h - 68°C)
Ochrona: zimna obudowa czajnika
Obrotowa podstawa 360°
Ukryte elementy zabezpieczone przed nalotem wapiennym
Filtr przeciw wapienny wyjmowany
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Szeroko otwierana pokrywa
Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
EN

Capacity : 1,7L
Rapid boiling
Insulating double wall
Temperature maintained (2hrs at 80°C - 4hrs at 68°C)
Safety: Cool touch housing
360° rotating base
Concealed element limits scaling of the element
Detachable anti-limescale filter
Automatic shut-off upon boiling
Wide opening lid
Dry-boil safety protection
Ref. : THKE08072 (INOX)
Kod EAN: 3254762008072
Ilość/40’HQ : 5148 szt.

Ref. : THKE09116R (RED)
Kod EAN: 3254762009116
Ilość/40’HQ : 5148 szt.

Collection

Collection

Ref. : THKE09109W (WHITE)
Kod EAN : 3254762009109
Ilość/40’HQ : 5148 szt.

I zotermiczny czajnik elektryczny
Isothermal electric kettle
THKE09086BL / THKE09093CR / THKE008089
PL

Pojemność 1,5 L
Szybkie gotowanie
Podstawa z przyciskami elektronicznymi do ustawiania temperatury
7 poziomów temperatur : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100°
Podwójne izolowane ścianki
Tryb utrzymania stałej temperatury (2h à 80°C - 4h à 68° C)
Ochrona: zimna obudowa czajnika
Obrotowa podstawa czajnika 360°
Elementy wewnętrzne zabezpieczone przed nalotem wapiennym
Filtr anty wapienny wyjmowany
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Szeroko otwierana pokrywa
Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

I mbryk elektryczny

EN

Electric teapot
THKE45592
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PL

EN

Pojemność : 1,7L
Podstawa ze specjalną ochroną przed osadem z herbaty
Tryb szybkiego gotowania
Szklany dzbanek z podświetlanym wskaźnikiem wody
Podstawa z przyciskami elektronicznymi do ustawiania temperatur
Obrotowa podstawa czajnika 360°
Ukryte elementy zabezpieczone przed nalotem wapiennym
Błękitne podświetlenie imbryka po włączeniu gotowania wody
Filtr wapienny wyjmowany
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Ochrona przed włączeniem pustego imbryka

Capacity : 1.7L
Stand with special stainless steel tea filter
Rapid boiling
Glass wall with water level indicator
Base with digital buttons to adjust temperature
360° rotating base
Concealed element limits scaling of the element
Blue backlighting surrounding the element upon start-up
Detachable anti-limescale filter
Automatic shut-off upon boiling
Kod EAN: 3527570045592
Ilość/40’HQ : 3774 szt.
Dry-boil safety protection

Capacity : 1,5L
Rapid boiling
Base with digital buttons to adjust temperature
7 temperature levels: 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100°C
Insulating double wall
Temperature maintained (2hrs at 80°C - 4hrs at 68°C)
Safety: Cool touch housing
360° rotating base
Concealed element limits scaling of the element
Detachable anti-limescale filter
Automatic shut-off upon boiling
Wide opening lid
Dry-boil safety protection
Ref. : THKE09086BL (BLUE)
Kod EAN : 3254762009086
Ilość/40’HQ : 4374 szt.

Ref. : THKE008089 (SILVER)
Kod EAN : 3254762008089
Ilość/40’HQ : 4374 szt.

Ref. : THKE09093CR (CREAM)
Kod EAN : 3254762009093
Ilość/40’HQ : 4374 szt.
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E kspres do kawy
Coffee maker
THCO07709R
EN

PL

Pojemność : 1,5L (12-15 filiżanek)
Wyjmowany uchwyt filtra
Filtr stały
Zabezpieczenie przed kapaniem
Szklany dzbanek
Funkcja podtrzymywania temperatury
Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
Moc : 915-1080W
Obudowa ze stali nierdzewnej z ozdobnymi
elementami silikonowymi

Capacity : 1,5L (12-15 cups)
Removable filter holder
Permanent filter
Anti-drip system
Glass jug
Keep warm
Water level scale
Power : 915~1080W
Silicone design

Collection

Kod EAN : 3254762007709
Ilość/40’HQ : 2128 szt.

T oster kompaktowy
Toaster
THTO07716R
PL

Funkcje rozmrażania / podgrzewania / stop
2 tosty z funkcją centrowania
Regulowany termostat od 1do 7 ustawień
Automatyczne wysuwanie tostów
Funkcja «Chauffe viennoiserie» opiekania cukierniczego
Wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 730~870W
Obudowa ze stali szlachetnej z elementami silikonowymi

Czajnik bezprzewodowy
Cordless Kettle
THKE07693R
PL

EN

Pojemność : 1,7L
Postawka obrotowa 360°
Filtr anty wapienny
Wskaźnik poziomu wody
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Pokrywa czajnika na zawiasach
Moc : 1850=2200W
Obudowa ze stali szlachetnej
z elementami silikonowymi

Capacity : 1,7L
Swiveling base 360°
Anti limestone filter
Indicator water level
Automatically turns off when water boils
Hinged cover
Power : 1850~2200W
Silicone design

Kod EAN : 3254762007693
Ilość/40’HQ : 5940 szt.

EN

3 Function : defrost, reheat, cancel
2 slots with centring function
Adjustable thermostat : 7 levels
Elevating system
Burn warmer
Slide out crumb tray
Power : 730~870W
Silicone design
Kod EAN : 3254762007716
Ilość/40’HQ : 4812 szt.
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B lender kielichowy
THBL07747R
PL

3 prędkości obrotów i funkcja pracy pulsacyjnej
Szklany kielich o pojemności 1,5L
System blokady w pokrywie oraz
nasadka dozująca
Nóż z czterema ostrzami ze stali nierdzewnej
Moc : 800W
Obudowa ze stali szlachetnej z elementami silikonowymi
EN

3 Speed + Pulse switch control
Glass blender jug
safety Switch and measuring lid
4 stainless steel blade
Power : 800W
Silicone design

Collection

MOQ : 1500 szt.

B lender ręczny 3 w 1

Mikser ręczny

Hand blender 3 in1

Hand Mixer

THMX07723R

THMX07730R

PL

PL

Regulowana prędkość obrotów + funkcja Turbo
Końcówka miksująca odłączana z podkładką
antypoślizgową
Podwójne ostrza ze stali nierdzewnej
Cichy silnik (DC)
Moc : 600W
Obudowa stal szlachetna z elementami
silikonowymi

5 Prędkości obrotów
1 Przycisk Turbo
2 Końcówki do mieszania i ubijania kremów
2 Stabilne haki ze stali nierdzewnej do mieszania
i zagniatania ciast
Moc : 350W
Obudowa: stal szlachetna/silikon
EN

EN

Speed control + Turbo function
Detachable and anti-spatters foot
Stainless steel blades
Silent motor
Power : 600W
Silicone design
MOQ : 1500 szt.
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5 Speed
1 Turbo switch
2 stainless steel beater for eggs and creams
2 stainless steel hooks for mixing
Power : 350W
Silicone design
MOQ : 1500 szt.

Ekspres do kawy
Coffee maker
THCO07587
PL

Pojemność : 1,5L (od12 do15 filiżanek)
Stały filtr
Zabezpieczenie przed kapaniem
Widoczny wskaźnik wody
Funkcja podtrzymywania temperatury
Moc : 915 - 1080W
Obudowa ze stali szlachetnej
EN

Capacity : 1,5L (12-15 cups)
Permanent filter
Non-drip vale
Visible Water level
Keep warm
Power 915 - 1080W
Stainless steel design

Cordless Kettle
THKE07600
PL

EN

Pojemność : 1,7L
Filtr antywapienny
Obrotowa podstawa 360°
Widoczny wskaźnik wody
Płyta grzejna wbudowana w dno czajnika
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Moc : 1850 - 2200W
Obudowa ze stali szlachetnej

Capacity : 1.7L
Anti limestone filter
Swiveling base 360°
Indicator water level
Concealed heating element
Automatically turns off when water boils
Power : 1850 - 2200W
Stainless steel design

Kod EAN : 3254762007600
Ilość/40’HQ : 7164 szt.

Collection

Collection

Kod EAN : 3254762007587
Ilość/40’HQ : 2328 szt.

Czajnik bezprzewodowy

Toster kompaktowy
2 slicer toaster

I zotermiczny ekspres do kawy

THTO07655

Isotherm coffee-maker

PL

THCO07594
PL

EN

Izotermiczny dzbanek
Pojemność : 1,2L
Stały filtr
System antypoślizgowy
Widoczny wskaźnik wody
Funkcja podtrzymywania temperatury
Moc : 900W
Obudowa ze stali szlachetnej

Thermal jug
Capacity : 1,2L
Permanent filter
Non-drip vale
Visible Water level
Keep warm
Power : 900W
Stainless steel design

Kod EAN : 3254762007594
MOQ : 1500 szt.

Regulowany termostat : 7 pozycji
3 Funkcje : rozmrażanie, podgrzewanie, stop
Automatyczne wysuwanie tostów
Wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 730-870W
Obudowa ze stali szlachetnej

Long slot toaster
THTO07617
PL

Regulowany termostat : 7 pozycji
3 Funkcje : rozmrażania, podgrzewania, stop
Automatyczne wysuwanie tostów
Wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 730-870W
Obudowa ze stali szlachetnej

EN

Adjustable thermostat : 7 levels
3 Function : defrost, reheat, cancel
Elevating system
Slide out crumb tray
Power : 730~870W
Stainless steel design
Kod EAN : 3254762007655
Ilość/40’HQ : 4440 szt.
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Toster na 1 dużą kromkę / 2 tosty

EN

Adjustable thermostat : 7 positions
3 Function : defrost, reheat, cancel
Elevating system
Slide out crumb tray
Power : 730~870W
Stainless steel design
Kod EAN : 3254762007617
MOQ : 1500 szt.
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B lender kielichowy

M ikser ręczny

THBL07631

Hand Mixer

PL

THMX07648

Pojemność 1,5L
3 prędkości obrotów + funkcja Pulse
Nóż z czterema ostrzami ze stali nierdzewnej
Szklany kielich z systemem blokady w pokrywie
Nasadka dozująca
Moc : 500W
Obudowa ze stali szlachetnej
EN

Collection

1.5L max capacity
3 Speed + Pulse switch control
4 stainless steel blade
Glass blender jug
safety Switch plastic cover
Measuring lid
Power : 500W
Stainless steel design
Kod EAN : 3254762007631
Ilość/40’HQ : 3260 szt.

PL

5 Prędkości obrotów
1 Przycisk Turbo
2 Końcówki ze stali nierdzewnej
do mieszania i ubijania kremów
2 Stabilne haki do mieszania ciast
Moc : 250W
Obudowa ze stali szlachetnej
EN

5 Speed
1 Turbo switch
2 stainless steel beater for
eggs and creams
2 stainless steel hooks for mixing
Power : 250W
Stainless steel design
Kod EAN : 3254762007648
MOQ : 1500 szt.

B lender ręczny 3 w 1
Hand blender 3 in1
THMX07624
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PL

EN

Końcówka miksująca odłączana z podkładką antypoślizgową
Pojemnik z miarką : 550 ml
Regulowana prędkość obrotów + Turbo
Akcesoria : końcówka do ubijania, stopa ze stali szlachetnej,
pojemnik z miarką, końcówka do purée
Ostrza ze stali nierdzewnej
Moc : 800 W
Obudowa uchwytu ze stali nierdzewnej

Detachable and anti-spatters foot
Measuring cup : 550ml
Variable speed control + Turbo
Accessories : Whip, measuring cup, potato pusher
Stainess Steel Whisk
Power : 800 W
Stainless steel design

Kod EAN: 254762007624
MOQ : 1500 szt.

Czajnik bezprzewodowy
Cordless Kettle
THKE07204B / THKE07792

Ekspres do kawy
Coffee maker
THCO07822B / THCO45912

PL

EN

Pojemność : 1,5L
Filtr antywapienny
Obrotowa podstawa 360°
Widoczny wskaźnik wody
Płyta grzejna wbudowana w dno czajnika
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Moc : 1250~1500W

Capacity :1,5L
Anti limestone filter
Swiveling base 360°
Visible Water level
Concealed heating element
Automatically turns off when water boils
Power : 1250~1500W

Ref. : THKE07792 (BIAŁY)
Kod EAN : 3254762007792
Ilość/40’HQ : 7104 szt.

Ref. : THKE07785B (CZARNY)
Kod EAN : 3254762007785
Ilość/40’HQ : 8190 szt.

PL

Pojemność : 1,25l
Stały filtr
Ochrona przed kapaniem
Widoczny wskaźnik wody
Funkcja podtrzymywania
temperatury
Moc : 820-980W
EN

Ref. : THCO45912 (BIAŁY)
Kod EAN : 3527570045912
Ilość/40’HQ : 2376 szt.

Toster 1/2 tosty
Toaster
Ref. : THCO07822B (CZARNY)
Kod EAN : 3254762007822
Ilość/40’HQ : 2376 szt.

THTO07808B / THT045936
PL

EN

Duże kromki pieczywa
Regulowany termostat : 7 pozycji
3 Funkcje :
rozmrażania, podgrzewania, stop
Automatyczne wysuwanie tostów
Wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 820-980W

Long slot
Adjustable thermostat : 7 positions
3 Functions :
defrost, reheat, cancel
Elevating system
Slide out crumb tray
Power : 820~980W

Ref. : THTO45936 (BIAŁY)
Kod EAN : 3527570045936
Ilość/40’HQ : 4410 szt.

Ref. : THTO07808B (CZARNY)
Kod EAN : 3254762007808
Ilość/40’HQ : 4410 szt.

Collection

Collection

Capacity : 1.25l
Permanent filter
Non-drip vale
Visible Water level
Keep warm
Power : 820-980W

Toster kompaktowy
Toaster
THTO07815B / THT045929

Czajnik bezprzewodowy
Cordless Kettle
THKE07785B / THKE045905
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PL

EN

Pojemność : 1L
Filtr przeciw wapienny
Obrotowa podstawa 360°
Widoczny wskaźnik wody
Płyta grzejna wbudowana
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Moc : 1250-1500W

Capacity :1L
Anti limestone filter
Swiveling base 360°
Visible Water level
Concealed heating element
Automatically turns off when water boils
Power : 1250~1500W

Ref. : THKE45905 (BIAŁY)
Kod EAN : 3527570045905
Ilość/40’HQ : 8190 szt.

Ref. : THKE07785B (CZARNY)
Kod EAN : 3254762007785
Ilość/40’HQ : 8190 szt.

PL

EN

2 Tosty z funkcją centrowania
Regulowany termostat: 7 pozycji
3 Funkcje : rozmrażanie, podgrzewanie,
STOP
Automatyczne wysuwanie tostów
Wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 730 – 870W

2 slots with centring function
Adjustable thermostat : 7 positions
3 Functions :
defrost, reheat, cancel
Elevating system
Slide out crumb tray
Power : 730~870W

Ref. : THTO45929 (BIAŁY)
Kod EAN : 3527570045929
Ilość/40’HQ : 5292 szt.

Ref. : THTO07815B (CZARNY)
Kod EAN: 3254762007815
Ilość/40’HQ : 5292 szt.
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Saphir

Wyciskarka do cytrusów
Electric Juicer
THJU07839
EN

PL

Pojemność : 1L
Wyjmowany filtr na miąższ
Podwójny stożek (2 rozmiary)
Wskaźnik napełnienia soku
System dwukierunkowej rotacji
Schowek na przewód zasilający w podstawie
Podkładka antypoślizgowa
Moc : 30W

Capacity : 1L
Adjustable filters for pulp
2 cones (2 sizes)
Juice level indicator
Can rotate in both position
cord storage in the plinth
non slip feet
Power : 30W

MOQ : 1500 szt.

Mikser ręczny
Collection

Hand Mixer
THMX07778
PL

EN

5 Prędkości obrotów
1 Przycisk Turbo
2 Końcówki ze stali szlachetnej do
mieszania i ubijania jajek i kremów
2 Stabilne haki do mieszania i
zagniatania ciasta
Moc : 250W

5 Speed
1 Turbo switch
2 stainless steel beater
for eggs and cream
2 stainless steel hooks for mixing
Power : 250W

MOQ : 1500 szt.

B lender ręczny 3 w 1
Hand blender 3 in1
THMX07754
PL

Końcówka miksująca odłączana z podkładką
antypoślizgową
Pojemnik z miarką : 550 ml
Rozdrabniacz : 600ml
Regulowana prędkość obrotów
Akcesoria :
Końcówka do ubijania, rozdrabniacz,
pojemnik z miarką
Stopa miksująca ze stali nierdzewnej
Moc : 300W
EN

Detachable and anti-spatters foot
Measuring cup : 550ml
Chopper : 600ml
Variable speed control
Accessories :
Whip, bowl, measuring cup
Stainess Steel Whisk
Power : 300W
MOQ : 1500 szt.
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Czajnik bezprzewodowy
Cordless kettle
THKE05590
PL

Pojemność : 1,7L
Podstawa obrotowa 360° (podświetlana)
Ochrona przed włączeniem pustego czajnika
Wyjmowany filtr antywapienny
Płyta grzejna wbudowana w dno czajnika
Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu,
Przycisk automatycznego otwierania pokrywy,
Schowek na przewód zasilający,
Podwójny wskaźnik wody
Moc : 2200W
Obudowa ze stali szlachetnej
EN

Collection

Kod EAN : 3254762005590
Ilość/40’HQ : 5478 szt.

Collection

Capacity : 1.7L
Rotating rest 360° (with light)
Security system when working vacant
Removable pourer filter anti fur
Concealed heating element
Automatic stop when boiling
Automatic opening lid
Cord compartment
Double external water gauge
Puissance : 2200W
Stainless steel design

Toster na duże kromki
Toaster
THTO05613
PL

Duże kromki pieczywa
Regulowany termostat : 7 pozycji
Przyciski elektroniczne :
rozmrażania, podgrzewania, stop
Automatyczne wysuwanie tostów
Wysuwana szuflada na okruchy oraz
schowek na przewód zasilający w podstawie
Moc : 800W
Obudowa ze stali szlachetnej

Ekspres do kawy z funkcją programowania
Coffee maker with digital timer
THCO05606
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PL

EN

Pojemność : 1,5L (od10 do 15 filiżanek)
Programowanie do 24h,
Automatyczne wyłączanie,
Stały filtrSantywapienny,
system ochrony przed kapaniem,
Wyświetlacz cyfrowy
Wskaźnik napełnienia wody
Funkcja podtrzymania temperatury
Moc : 900W
Obudowa ze stali szlachetnej

Capacity 1.5L (about 10-15 cups)
Round the clock, automatic stop
Inner filter, anti drip system
Digit display
Water level indicator
Keep warm
Power : 900W
Stainless steel design

EN

Kod EAN: 3254762005606
Ilość/40’HQ : 2156 szt.

Extra long slot
Adjustable thermostat : 7 positions
Digit buttons, disfreezing, warming, stop
Elevating system
Crumb sliding container and cord container
Power 800W
Stainless steel design
Kod EAN : 3254762005613
Ilość/40’HQ : 3692 szt.
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B lender kielichowy
THBL05729
PL

EN

Kielich szklany o pojemności : 1,3L
2 prędkości obrotów i funkcja Pulse
Pokrywa z dozownikiem i miarką
Nóż czteroramienny ze stali szlachetnej
Moc : 500W
Obudowa ze stali szlachetnej

Glass bowl 1.3L
2 speed + pulse
Lid and top jauge
Stainless steel blade
Power : 500W
Stainless design

Collection

Kod EAN : 3254762005729
Ilość/40’HQ : 1625 szt.

M ikser ręczny
Hand Mixer
THMX07976
PL

5 prędkości obrotów
1 przycisk Turbo
2 końcówki ze stali szlachetnej do mieszania
i ubijania jaj i kremów
2 stabilne haki do mieszania i zagniatania ciasta
Moc : 300W
Obudowa ze stali szlachetnej
EN

5 Speed
1 Turbo switch
2 stainless steel beater for eggs and creams
2 stainless steel hooks for mixing
Power : 300W
Stainless steel design
Kod EAN : 3254762007976
MOQ : 1500 szt.
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bianca

T oster na 1 dużą kromkę / 2 tosty
Long slot toaster
THTO06115
PL

Regulowany termostat : 7 pozycji
3 Funkcje : rozmrażanie, podgrzewanie, stop
System automatycznego wysuwania tostów
Wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 820~980W

Przelewowy ekspres do kawy
Coffee maker
THCO06030
PL

EN

Pojemność : 1,25L
Stały filtr
Zabezpieczenie przed kapaniem
Widoczny wskaźnik wody
Funkcja podtrzymania temperatury
Moc : 915-1080W

Capacity : 1.25L
Permanent filter
Non-drip vale
Visible Water level
Keep warm
Power : 915~1080W

EN

Adjustable thermostat : 7 positions
3 Function : defrost, reheat, cancel
Elevating system
Slide out crumb tray
Power : 820~980W
Kod EAN : 3254762006115
Ilość/40’HQ : 4812 szt.

Kod EAN : 3254762006030
Ilość/40’HQ : 2460 szt.

T oster kompaktowy
Collection

Collection

2 slicer toaster
THTO06047
PL

EN

Regulowany termostat : 7 pozycji
3 Funkcje :
rozmrażanie, podgrzewanie, stop
Funkcja dodatkowego zrumienienia
Wysuwana szuflada na okruchy
Moc : 730-870W

Adjustable thermostat : 7 levels
3 Functions :
defrost, reheat, cancel
Burn warmer
Slide out crumb tray
Power : 730~870W

Kod EAN : 3254762006047
Ilość/40’HQ : 4560 szt.

C zajnik bezprzewodowy
Cordless Kettle
THKE06054
PL

Pojemność : 1,7L
Filtr antywapienny
Obrotowa podstawa 360°
Widoczny wskaźnik wody
Płyta grzejna wbudowana w dno czajnika
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
Moc : 1850-2200W
EN

Capacity : 1.7L
Anti limestone filter
Swiveling base 360°
Visible Water level
Concealed heating element
Automatically turns off when water boils
Power : 1850~2200W

Wyciskarka do soków
Electric Juicer
THJU06061
PL

EN

Pojemność : 1L
Wyjmowany filtr na miąższ
Podwójny stożek (2 rodzaje)
Wskaźnik napełnienia soku
System dwukierunkowej rotacji
Schowek na przewód zasilający
Podstawa antypoślizgowa
Moc : 30W

Capacity : 1L
Adjustable filters for pulp
2 cones (2 sizes)
Juice level indicator
Can rotate in both position
cord storage in the plinth
non slip feet
Power : 30W

Kod EAN : 3254762006061
Ilość/40’HQ : 7254 szt.

Kod EAN : 3254762006054
Ilość/40’HQ : 6600 szt.
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B lender kielichowy

M ikser ręczny

THBL06108

Hand Mixer

PL

THMX06078

Pojemność kielicha 1,5l
3 Prędkości obrotów + funkcja Pulse
4 noże ze stali nierdzewnej
Kielich z tworzywa sztucznego
System bezpiecznego blokowania
Pokrywa z nasadką dozującą
Moc : 500W

PL

5 Prędkości obrotów
1 Przycisk Turbo
2 Końcówki ze stali nierdzewnej
do ubijania i mieszania jajek i kremów
2 stabilne haki do mieszania
i zagniatania ciasta
Moc : 200W

1.5l max capacity
3 Speed + Pulse switch control
4 stainless steel blade
plastic blender jug
Safety Switch and measuring lid
Power : 500W

R obot wielofunkcyjny
Multi function food processor

EN

5 Speed
1 Turbo switch
2 stainless steel beater for
eggs and creams
2 stainless steel hooks for mixing
Power : 200W

THFP06092
PL

EN

Pojemność głównego pojemnika: 1.2l
Pojemność kielicha blendera : 1.8l
2 prędkości obrotów + funkcja Pulse
Przyssawka stabilizująca
Akcesoria : wyciskarka do soków,
płyta do emulsji, ostrze do zagniatania,
płyta z 3 wymiennym ostrzami ze stali szlachetnej
do krojenia i ścierania
Moc : 500W

Main bowl capacity : 1.2l
Blender : 1.8l
2 speeds + pulse
Suction rest
Accessories : Citrus Juicing Plate,
Emulsifying Disc, Kneading Blade,
3 interchangeable
stainless steel insert to slice and shred
Power : 500W

Kod EAN : 3254762006108
Ilość/40’HQ : 3260 szt.

Collection

Collection

EN

Kod EAN : 3254762006078
Ilość/40’HQ : 1625 szt.

B lender ręczny 3 w 1
Hand blender 3 in1

Kod EAN : 325762006092
MOQ : 1500 szt.

THMX06085
PL

R ozdrabniacz elektryczny
Chopper
THMG06207
PL

EN

Pojemność 1,2l
Przycisk włączania/Przycisk
bezpiecznego blokowania
Noże ze stali nierdzewnej
Pojemnik z tworzywa sztucznego
moc : 300W

1.2L max capacity
On/Off button with safety swtich
Stainless steel blade
Plastic jug
Power : 300W

Kod EAN : 3254762006207
Ilość/40’HQ : 6018 szt.

Końcówka miksująca odłączana
z podkładką antypoślizgową
Pojemnik z miarką : 550 ml
Rozdrabniacz : 500ml
Regulator prędkości obrotów
Akcesoria: Końcówka do ubijania, rozdrabniacz
uniwersalny, pojemnik z miarką
Końcówka do ubijania: stal nierdzewna
Moc: 200W
EN

Detachable and anti-spatters foot
Measuring cup : 550ml
Chopper : 500ml
Variable speed control
Accessorie : Whip, bowl, measuring cup
Stainess Steel Whisk
Power : 200W
Kod EAN : 3254762006085
Ilość/40’HQ : 6296 szt.
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www.thomson-sda.eu
Dystrybucja w Polsce: Horn Distribution S.A. ul. Kurantów 34 02-873 Warszawa www.horn.pl
THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A utilisée sous licence par ADMEA - THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A used under license by ADMEA

