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ORGA-LINE-pouzdro
s řezákem na fólie
ORGA-LINE-Folienschneider
Pro potravinové smršťovací fólie
für
Frischhaltefolie
Extra
nadšení:
s perfektním
výsledkem
Ein Extra,
das begeistert:
mit einem
glatten Ergebnis
Nový
ORGA-LINE
řezák na fólie je zvláště
praktický a
Der neue
ORGA-LINE-Folienschneider
ist ein praktisches
neměl
by chybět
v žádné
Manipulace
Extra, das
in der Küche
nichtkuchyni.
fehlen sollte.
Damit ists ním
budí
nadšení a řezání potravinové smršťovací fólie
die Handhabung und das Zuschneiden von Frischhaltefolie

je
obzvlášť jednoduché
- smit
Blum
tyčkoulässt
je
begeisternd
einfach – denn
demkoncovou
Blum-Folienstab
možné
fólii
vytáhnout
bez
mačkání
a
slepování
a
dále
sich die Folie faltenfrei herausziehen und weiterverarbeiten.
jí zpracovávat.

für Aluminiumfolie

Pro potravinové Alufólie-alobal
Pefektní
výsledek:
také auch
s alufólií
(alobalem)
Ein glänzendes
Resultat:
bei Alufolie
Poskytněte
Vašim
zákazníkům
praktické
řešení,
také
Bieten Sie Ihren
Kunden
auch für Alufolie
eine
praktische
pro
alufólie:
s našímAluschneider.
řezákem hliníkových
fólií.Folienrolle
V něm
Lösung:
mit unserem
Darin hat die
má
alobalem
pevné místosorgt
a břitfürřezáku
ihrenrulička
festensPlatz
und diesvoje
Schneide-Einheit
einen
se postará o precizní řez.
präzisen Zuschnitt.

Nachpoužití
der Anwendung
lassen sich die
ORGA-LINE-Folienschneider
mit einem
Griff ordentlich
im Schubkasten
Po
lze ORGA-LINE
pouzdro
na fólie s řezákem
pro pořádek
snadno
a dobře verstauen.
uložit
Daszásuvky.
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Memo ORGA-LINE pouzdro s řezákem na fólie

Naše ORGA-LINE
- pomůcky do
Unsere
ORGA-LINE-Küchenhelfer
kuchyně
v přehledu.
auf
einen
Blick

www.blum.cz

ORGA-LINE-Messerhalter*
držák nožů *
esserhalter
Držák
nožů

držák talířů
ORGA-LINE-Tellerhalter

ZSZ.02M0

ORGA-LINE-Gewürzhalter
držák na kořenky
für Korpusbreite:
Šíře
korpusu: 300 mm

ZFZ.30G0I

171 mm

für Korpusbreite:
Šíře
korpusu: 400 mm

ZFZ.40G0I

Stapelhöhe
Teller: 144 mm
Výška
ulož.der
talířů:

für
Korpusbreite:
Šíře
korpusu: 450 mm

ZFZ.45G0I

Průměr
talířů:
Tellerdurchmesser:

180–320 mm

Celková
výška:
Gesamthöhe:

ZTH.0350

NOVINKA:
ORGA-LINE - řezák na potravinář.
smršťovací fólii *
NEU:
ORGA-LINE-Folienschneider
für Frischhaltefolie*
Pouzdro
s řezákem
na potravinář. smršťovací fólii:
Folienschneider
Frischhaltefolie

**Passend
die ORGA-LINE-Sets
Možnofür
kombinovat
se sety

ORGA-LINE

ZSZ.01F0

NOVINKA:
ORGA-LINE - řezák na alufólii
(alobal) *
NEU:
ORGA-LINE-Folienschneider
für Aluminiumfolie*
Pouzdro
s řezákem
na alufólii (alobal):
Folienschneider
Aluminiumfolie

ZSZ.02F0

