Čtvercový pekáč
29 cm

MISTROVSKY UPEČENO
A NASERVÍROVÁNO

Ideální na pečení zeleniny,
koláčů a lasagní.
Dvě ucha pro snadnou
manipulaci.

Zapékací mísy
Ideální na pečení, zapékání a servírování.
Vhodné do pečicí i mikrovlnné trouby a do mrazničky.
Skvělý rozvod tepla při pečení.
Glazura odolná teplotě, zašpinění, odštípnutí a poškrábání.
Lze krájet přímo ve formě.
Snadné čistění, lze mýt v myčce.

Obdélníkový pekáč
32 cm

20 NÁLEPEK
+ doplatek 69,90 Kč

+ doplatek 69,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 199,90 Kč

Kulatá koláčová forma
28 cm
Ideální na koláče, dorty a quiche.
Rozšířený okraj pro lepší prezentaci pokrmu.

20 NÁLEPEK

Sbírejte nádobí

+ doplatek 69,90 Kč

10 NÁLEPEK

MasterChef

+ doplatek 199,90 Kč

a vařte jako šéfkuchař.

Kulatá zapékací miska
8,5 cm, 2 ks
20 NÁLEPEK

+ doplatek 199,90 Kč

MISTREM
VE SVÉ
KUCHYNI

20 NÁLEPEK

Ideální pro pečení, zapékání a servírování.
Dvě ucha pro snadnou manipulaci.
V pekáči lze skladovat menší obdélníkový
pekáč 26 cm.

10 NÁLEPEK

Sleva
až 91 %

Vhodné na přípravu a servírování
jednotlivých porcí a drobného občerstvení.
Stohovatelná pro úsporu místa.

+ doplatek 39,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 139,90 Kč

Obdélníkový pekáč
26 cm
20 NÁLEPEK
+ doplatek 59,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 159,90 Kč

Ideální pro pečení, zapékání a servírování.
Vhodné na marinování.
Dvě ucha pro snadnou manipulaci.
Lze uskladnit ve větším obdélníkovém
pekáči 32 cm.
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Malá zapékací miska
19,5 cm, 2 ks
Ideální na tapas, jednotlivé porce nebo přílohy.
Dvě ucha pro snadnou manipulaci.

20 NÁLEPEK
+ doplatek 69,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 199,90 Kč

Pořadatelem je BILLA, spol. s r. o. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabízené druhy výrobků, změnit pravidla této akce
či akci zrušit. Právo na koupi výrobku dle pravidel této akce nelze vymáhat právní cestou ani nelze po pořadateli místo nich vymáhat
finanční hotovost. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podávání nabídek, jde o dokument určený výhradně k marketingovým
a propagačním účelům. BILLA, spol. s r. o., si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných podobných chyb.

Sleva až 91%
Akce trvá od 13. 1. do 30. 3. 2021
nebo do vyprodání zásob.

Sbírejte nálepky a získejte nože
a nádobí MasterChef.
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Nože MasterChef Performance
Dokonalé spojení západního a japonského stylu.
Kónická broušená čepel s ostřejším úhlem pro větší ostrost.
Rukojeť se třemi nýty pro sílu a vyváženost.
Šikmý bolster pro plné využití ostří a precizní ovládání.
Ergonomicky tvarovaná pohodlná rukojeť.

Velký kuchařský nůž
19 cm

13
17

Sleva
až 90 %

20 NÁLEPEK

Malý nůž Santoku
12,5 cm

20 NÁLEPEK
+ doplatek 69,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 199,90 Kč

Všestranný nůž v asijském stylu s rovným ostřím.
Santoku znamená tři druhy řezání:
krájení na plátky, na kostičky a sekání.
Vhodný pro menší ruku.
Velmi oblíbený u šéfkuchařů.

+ doplatek 129,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 329,90 Kč

Loupací nůž
9,5 cm

20 NÁLEPEK
+ doplatek 59,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 159,90 Kč

Nasbírejte dalších 10 nálepek
a získejte ještě větší slevu.
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MISTROVSKY NAKRÁJENO
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Nejvíce používaný nůž v kuchyni.
Nahoru zakřivená špička umožňuje krájení na prkénku.
Široká a těžká čepel je vhodná i k sekání.
Univerzální nůž vhodný i pro větší ruku.

Kuchařský nůž
15 cm

Víceúčelový nůž ke krájení a loupání ovoce a zeleniny.
Vhodný také k nařezávání masa nebo pečiva.
Ostrý hrot pro jemnou práci.

20 NÁLEPEK
+ doplatek 79,90 Kč

10 NÁLEPEK

+ doplatek 199,90 Kč

Jak získat nože a nádobí MasterChef?
1.	Za každých 250 Kč utracených v řetězci prodejen BILLA získáte u pokladny
nálepku.

2. Nasbírejte 10 nebo 20 nálepek a vyberte si jeden z produktů MasterChef.
3.	Sbírací kartu předložte u pokladny, doplaťte odpovídající částku
a produkt je váš.

Nejvíce používaný nůž v kuchyni.
Nahoru zakřivená špička umožňuje krájení na prkénku.
Široká a těžká čepel je vhodná i k sekání.
Univerzální nůž vhodný i pro menší ruku.

4.	Nálepky obdržíte u pokladny v období od 13. 1. do 23. 3. 2021.
5.	Produkty MasterChef si můžete vyzvednout v prodejnách BILLA do 30. 3. 2021.
Produkty MasterChef nelze koupit za běžnou cenu. Platí do vyprodání zásob.
Více na www.billa.cz

