DISCOUNT
10%

NOVINKA - STOPKOVÝ POHÁR "SUBLYM" - CHEF & SOMMELIER - ARC GROUP - FRANCÚZSKO

2,13
1,94
2,03
1,94
1,85

Ceny sú v EUR bez DPH
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Finesse du buvant (1,2 mm)
confort du contact
- Fine rim (1,2 mm)
pleasant feel against the lips
- Feiner Trinkrand (1.2 mm)
angenehmer Lippenkontakt
- Finura de la boca (1.2 mm)
confort al contacto con los labios

NEW
NEW

2,24

NEW

1,94

1,94

NEW

2,13

Stemglass 60
N4742

Stemglass 45
N4743

Multipurpose 35
N5368

L

igne élancée, jambe longue et mince, verre brillant de mille
feux : la collection Sublym de Chef&Sommelier ™ déploie sa
silhouette harmonieuse et délicate au service de toutes les variétés
de vins. À assortir aux gobelets de la collection Primary.

A

slender shape, a long and thin stem, and dazzling glass: the
Sublym collection from Chef&Sommelier™ presents its harmonious and delicate silhouette to be used with all varieties of wines.
Pair with tumblers from the Primary collection.

2,13

Paraison allongée
qui accroit l’élégance du verre
- Tall Narrow bow
to enhance the stemglass elegance
(IVPmRKPMGLI/IPGL
ZIVPIMLXHIQ+PEW^YWmX^PMGL)PIKER^
- El cáliz alargado
acentúa la elegancia de la copa

Cognac 45
N5500

S

chlanke Linien, ein langer, schmaler Stiel und glänzendes
Glas, das wie tausende von kleinen Lichtern strahlt: Die Kollektion Sublym von Chef&Sommelier ™ stellt seine harmonische
und zarte Silhouette zur Schau und eignet sich für die verschiedensten Weine. Sie können mit den Tumblern der Kollektion Primary kombiniert werden.

Finesse au bas du calice
pas d’effet loupe
- Fine bowl bare
no distorting ‘magnifying’ effect
- Feiner Kelchboden
kein Lupeneffekt
- Finura en la parte baja del cáliz
sin efecto lupa

L

Continuité parfaite du proﬁl
- Perfect drawn stem continuity
- Einheitliche Form
)PTIV½PWMKYIYREWTIVJIGXEWPuRIEW
continuas

íneas esbeltas, pata larga y delgada, y cristal brillante con mil
destellos: la colección Sublym de Chef&Sommelier™ pone su
silueta armoniosa y delicada al servicio de todas las variedades de
vinos. Puede combinarlas con los vasos de la colección Primary.

1,94

2,03

1,94
1,85

Délicatesse d’une jambe sans
couture
- Very elegant stem without seam
- Feiner Stiel ohne Naht
- Tallo delicado con unión lisa

Cuvette plate
stabilité et pas de rétention d'eau
au lave-vaisselle
- Flat bases
stable, no depression in which water
can gather after dishwashing
- Flacher Fuß
7XEFMPMXmXYRHOIMRI;EWWIVVGOWXmRHIEQ+PEWMRHIV+IWGLMVVWTPmaschine
- Base plana
Estabilidad, evita la retención de
agua en el lavavajillas

Stemglass 55
N1744
Ceny sú v EUR bez DPH

Stemglass 45
N1739

Stemglass 35
L2761

Stemglass 25
L2609

Flute 21
L2762

détail de la collection / detailed collection /
einzelheiten seite / detalles en pagina - p. 183

Profesionáli v gastronómii potrebujú poháre, ktoré spĺňajú ich
požiadavky na dokonalosť a eleganciu.

Profesionálna požiadavka: dokonale elegantne prestretý stôl s pohármi
ktoré pôsobia decentne,
ľahko, s absolútnou
transparentnosťou.

Profesionálna potreba:
intenzívne používanie v
každodennom živote,
výrobky s vysokou
odolnosťou proti
nárazu a pôsobeniu
čistiacich prostriedkov.

Na splnenie tejto dvojnásobnej
výzvy – excelentného vzhľadu a
vysokej odolnosti vyvinulo
výskumné centrum firmy ARC
novú generáciu krištáľového skla
bez olova:

KRYSTA - kryštál so
špeciálnymi vlastnosťami.

VÄČŠIA ODODLNOSŤ

ÚPLNA

PERFEKTNÝ ZVUK

EXTRÉMNE DLHODOBÝ

TRANSPARENTNOSŤ

VÄČŠIA ODODLNOSŤ
SUPERIOR STRENGTH
GRÖSERER WIDERSTAND

Vďaka technológii Krysta
Arc vývojové centrum
vyvinulo krištáľový materiál,
v ktorom sa vysoká
odolnos kombinuje s
výraznou eleganciou
výrobkov.
Čím váčšia elegancia tým
väčšia odolnos : to prináša
inovácia Krysta.

ÚPLNA TRANSPARENTNOSŤ
COMPLETE TRANSPARENCY
VOLLSTÄNDIGE TRANSPARENZ

PERFEKTNÝ ZVUK
PERFECT ACOUSTICS
PERFEKTER KLANG

Pohár vyrobený
technológiou Krysta s
okrajom ktorý má hrúbku
1 mm Krysta je o 30 %
odolnejší než akékoľvek iné
dostupné poháre na trhu
krištáľových pohárov.
Pohár vyrobený
technológiou Krysta na
extra tenkej stopke asi o
priemere 6 mm zaručuje
dvakrát vyššiu manuálnu
torznú pevnosť.
Úspora v každom

Krysta je najčistejšie a
najtransparentnejšie
kryštálové sklo na trhu.
Perfektné zvládnutie
jeho zloženia, kvalita
použitého piesku a fúzia
pri veľmi vysokej teplote
dávajú výrobkom
vyrobených technológiou
Krysta perfektnú
transparentnos.
Poháre vyrobené

LESK
Vďaka svojmu
exkluzívnemu zloženie sa
poháre vyrobené
technológiou Krysta
začleňujú do tradície
najlepších kryštálov a
vytvárajú jasný a čistý zvuk.
Fascinácia technológie
Krysta: jedinečný vzhľad v
spojení s výnimočným
zvukom prináša exklusívny
zážitok.

technológiou Krysta
svojou transparentnosťou

Krysta sa vyznačuje
extrémne dlhodobým
leskom. Dokonca aj po
2.000 cykloch umývania v
priemyselných
umývačkách sa pohár
vyrobený technológiou
Krysta leskne a je
priehľadný tak ako prvý
deň.
Poháre ktoré dávajú
vašemu stolu jedinečný
vzhľad a lesk.
Dlhodobá služba, ktorá

nechajú dokonale

má dlhodobý lesk.

vyniknúť každé víno.

Všetky poháre CHEF & SOMMELIER ®,so svojím jemným ukončením na príjemnú degustáciu, vyrobené
technológiou KRYSTA sú neporovnateľne odolnejšie ako bežné sklo.

Všetky poháre a karafy CHEF & SOMMELIER ® sú recyklovateľné.

okamihu: menej rozbití
počas prepravy,
ETRÉMNE DLHODOBÝ LESK
LONGLASTING BRILLIANCE
LANG ANHALTENDE BRILLANZ

skladovania, počas
oplachovania a leštenia.

Všetky poháre a karafy CHEF & SOMMELIER ® sú vyrobené technológiou KRYSTA.

