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Konyhai és Háztartási
eszközök

Kiemelt akciós ajánlatunk!



A katalógusunkban olyan prémium minőségű, 
kiváló konyhai, illetve háztartási eszközöket talál, 
amelyeknél nem csak arra ügyelt a tervező, hogy 
könnyen használható, praktikus legyen, hanem, 

hogy kiállja a mindennapok próbáit. 

A HoReCa Center ezen termékek meg-
vásárlásakor bruttó 10.000 Ft-onként, 

egy az alább látható pohárból, 
az Ön által választott készletet 

ajándékba adja.
A megrendelés leadásakor online kérjük tüntes-
se fel a megjegyzés mezőben melyik poharakat 
kérné ajándékba, illetve telefonon is van lehető-

sége ügyintézőinknek jelezni.

Allegra boros kehely 350 m
l

Allegra boros kehely 490 m
l

Grappás pálinkás kehely 90 m
l

Amber boros kehely 295 m
l

Amber boros kehely 365 m
l

Amber boros kehely 460 m
l

6X 6X 6X

6X 6X 6X



Cappuccino díszítő készlet

Cikkszám 62842260 - Kávék, kakaók díszítésére
- 4 fajta mintázattal
- Könnyen kezelhető, és 
tárolható

Használati utasítás:
Tartsa a díszítő hengert pontosan 
a csésze fölé, majd egy határo-
zott mozdulattal fordítsa el a fe-
kete gyűrűt a tetején, hogy pont 
megfelelő mennyiségű adag 
kerüljön az italra a szép minta 
eléréséhez.

Vonalkód 4004094628467

Márka Westmark

Méretek 75 x 75 x 107 mm

Anyag Műanyag, rozsdamentes acél

Egyéb Mosogatógépben mosható,
5 év garancia

ÁR: 5155 Ft + áfa

>>Duplex<< Tojásszeletelő

Cikkszám 10202260 - Kerek, vagy ovális szele-
tekhez
- A hajlított forma kényel-
mes fogást biztosít.
- Kifejezetten tartós az 
egyessével felszerelt vá-
gódrótoknak köszönhető-
en.

Vonalkód 4004094102066

Márka Westmark

Méretek 135 x 79 x 29 mm

Anyag Alumínium, rozsdamentes 
acél

Egyéb Mosogatógépben mosható,
5 év garancia

ÁR: 3035 Ft + áfa

>>Frecher Fritz<< Húsdaráló 

Cikkszám 97042260 - 2 daráló tárcsa, 4mm-es 
és 8 mm.
- Az erős tapadókorong biz-
tosítja a maximális stabili-
tást egyenletes felületen.
- Kiváló minőségű, erős 
műanyagból, a pengék pe-
dig rozsdamentes acélból.

Vonalkód 4004094970467

Márka Westmark

Méretek 240 x 130 x 245 mm

Anyag Műanyag, rozsdamentes acél

Egyéb 5 év garancia

ÁR: 12980 Ft + áfa
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http://poharcenter.hu/hungary/duplex-tojasszeletelo.html
http://poharcenter.hu/hungary/husdaralo.html
http://poharcenter.hu/hungary/termekek/hasznos-eszkozok-a-haztartasba/capuccino-diszito-keszlet-75x75x107mm.html


>>Vario<< Mandoline - Zöldségszeletelő

Cikkszám 11292260 - Több féle penge egy ké-
szülékben
- A gomb forgatásával vá-
lasztható penge
- Állítható vastagság
- Fogó a biztonságos mun-
kához
Tisztítás: Nedves ruhával, enyhén 
szappanos vízzel, tiszta vízes 
öblítéssel. Vigyázzon rá, hogy a 
pengéket állító gombot ne érje 
víz!
Vigyázat: Nagyon éles pengék, 
fokozott óvatossággal kezelje.

Vonalkód 4004094112966

Márka Westmark

Méretek 370 x 175 x 180 mm

Anyag Műanyag, rozsdamentes acél

Egyéb 5 év garancia

ÁR: 8920 Ft + áfa

Ravioli Formázó Készlet (3 darabos)

Cikkszám 61342260 - Készlet 3 formázóval, kü-
lönböző méretben, Ravioli-
hoz, Calzone-hez, stb.
- Apró receptkönyvecskévelVonalkód 4004094613463

Márka Westmark

Méretek -

Anyag Műanyag

Egyéb Mosogatógépben mosható,
5 év garancia

ÁR: 1830 Ft + áfa

>>Multi-Kulti<< Manuális Konyhagép 

Cikkszám 97142260 - Manuális konyhagép 11 
kiegészítővel, 9 funkcióval
- Aprító pengék, turmix, 
reszelő, szeletelő, vágó, 
habverő, tojás szétválasztó, 
tárolórésszel, és kézvedő 
funkcióval
- A tetőt leszámítva, min-
den darabja mosogatógép-
ben mosható.

Vonalkód 4004094971464

Márka Westmark

Méretek 264 x 168 x 244 mm

Anyag Műanyag, rozsdamentes acél

Egyéb Mosogatógépben mosható,
5 év garancia

ÁR: 11740 Ft + áfa
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http://poharcenter.hu/hungary/vario-mandoline-zoldsegszeletelo.html
http://poharcenter.hu/hungary/ravioli-formazo-szett-3-db.html
http://poharcenter.hu/hungary/multifunkcios-manualis-konyhagep.html


>>Deluxe<< Hasábburgonya Szeletelő

Cikkszám 11812260 - 3 féle élezett rács, és fel-
osztás (12x12, 10x10, 9x9)
- Alkalmas zöldségek és 
gyümölcsök vágására is
- Tapadókorongok miatt 
stabil elhelyezés

Vonalkód 4004094118166

Márka Westmark

Méretek 248 x 95 x 128 mm

Anyag Műanyag, rozsdamentes acél, 
acél

Egyéb Mosogatógépben NEM mos-
ható, 5 év garancia

ÁR: 9495 Ft + áfa

Hamburgerprés

Cikkszám 62332260 - Tökéletes húspogácsa for-
ma, autentikus csíkozzással
- Praktikus kiemelővel, a 
könnyű eltávolításhoz
- 11 cm átmérő

Vonalkód 4004094623363

Márka Westmark

Méretek 160 x 148 x 57 mm

Anyag Műanyag

Egyéb Mosogatógépben mosható,
5 év garancia

ÁR: 2140 Ft + áfa

>>Loop<< Almahámozó Gép

ÁR: 5955 Ft + áfa

Cikkszám 97082260 - Szórakozás ezzel a géppel 
az almahámozás
- Másodpercek alatt meg-
hámozható vele egy alma
- Felveszi az alma formáját
- Különösen éles pengével
- Négypontos tapadóko-
ronggal a biztos tartásért
- Jobb és balkezes egya-
ránt

Vonalkód 4004094970863

Márka Westmark

Méretek 245 x 110 x 175 mm

Anyag Műanyag, rozsdamentes acél

Egyéb 5 év garancia
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http://poharcenter.hu/hungary/almahamozo.html
http://poharcenter.hu/hungary/hamburger-pres-4db-krt.html
http://poharcenter.hu/hungary/delux-hasab-szeletelo.html


>>Wien<< 4 Részes Menage Készlet

Cikkszám 65052260 - Sószóró, Borsszóró, Olaj 
és Ecet kiöntő, akasztható 
tartóban
- Űrmértékek: 2x 40 ml, és 
2x 160 ml üveg
- Kis kiöntőnyílások a meg-
felelő adagolhatósághoz

Vonalkód 4004094650567

Márka Westmark

Méretek 123 x 112 x 187 mm

Anyag Üveg, rozsdamentes acél

Egyéb Mosogatógépben mosható

ÁR:  4460 Ft + áfa

>>Deluxe<< Méz és Tejszín Adagoló

Cikkszám 65132260 - Praktikus egykezes  
adagolás
- Űrmérték: 200 ml

Vonalkód 4004094651366

Márka Westmark

Méretek 83 x 83 x 144 mm

Anyag Műanyag, Üveg

Egyéb Mosogatógépben mosható

ÁR: 6325 Ft + áfa

Karaf Infúzióval

Cikkszám 62952260 - 1 liter űrmérték
- Tetővel, és cseppmentes 
kiöntővel
- Kiváló minőségű sziliko-
nüveg ötvözetből, és rozs-
damentes acélból. 

Vonalkód 4004094629563

Márka Westmark

Méretek 320 x 87 x 87 mm

Anyag Üveg, rozsdamentes acél, 
szilikon

Egyéb Mosogatógépben mosható,
5 év garancia

ÁR: 7150 Ft + áfa
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http://poharcenter.hu/hungary/wien-4-reszes-menage.html
http://poharcenter.hu/hungary/delux-mezadagolo-uveg-cseszealjjal-200ml-6db-krt.html
http://poharcenter.hu/hungary/uveg-infuzioval.html


>>Roma<< Méz és Tejszín kiöntő

Cikkszám 65402260 - Praktikus egykezes  
adagolás
- Egyszerű kerek forma
- Könnyű tisztítani
- Űrmérték: 250 ml

Vonalkód 4004094654060

Márka Westmark

Méretek 114 x 86 x 107 mm

Anyag Üveg, rozsdamentes acél

Egyéb Mosogatógépben mosható

ÁR: 2530 Ft + áfa

>>Vita Freund<< Gyümölcscentrifuga

Cikkszám 97062260 - Zöldségekhez, gyümöl-
csökhöz, még fűfélékhez is
- Mechanikus, precíz pré-
selő
- Könnyen tekerhető karral
- Megőrzi a gyümölcsök 
vitaminértékét
- Extra erős tapadókoron-
gokkal

Vonalkód 4004094970665

Márka Westmark

Méretek 335 x 130 x 245 mm

Anyag Műanyag, rozsdamentes acél

Egyéb 5 év garancia

ÁR: 15530 Ft + áfa
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http://poharcenter.hu/hungary/roma-mezkionto-uveg-250ml.html
http://poharcenter.hu/hungary/gyumolcscentrifuga.html


Impex 2000 HoReCa Center Kft.
1086 Budapest, Teleki László tér 10.

Telefon: +36-1-799-1191
+3670-340-9809
+3670-381-8710

iroda@horecacenter.hu


