ZĽAVA

Univerzálny nôž

80
VYSKLADAJTE
%

STAŇTE SA KULINÁROM
S PRÉMIOVÝMI NOŽMI VIVO

▯ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
▯ dĺžka čepele 13,2 cm
▯ moderná ergonomická rukoväť
▯ vhodný najmä na krájanie a sekanie
ovocia a zeleniny, ako aj malé kusy
pečiva a bagiet
▯ pre zachovanie ostrosti čepele
odporúčame umývať ručne

SI KVALITNÚ
SADU NOŽOV
+ 4,99 €

10 nálepiek

ZNAČKA VIVO VÁM PRINÁŠA TRADIČNÚ
KVALITU V KOMBINÁCII S FUNKČNÝM DIZAJNOM

Bežná cena (s DPH): 24,95 €

ZĽAVA

Nôž na ovocie

80

%

▯ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
▯ dĺžka čepele 8,5 cm
▯ moderná ergonomická rukoväť
▯ vhodný na čistenie a krájanie ovocia
a zeleniny
▯ pre zachovanie ostrosti čepele
odporúčame umývať ručne

10 nálepiek

+ 3,99 €
ZĽAVA AŽ DO

Bežná cena (s DPH): 19,95 €

83

%

ZĽAVA

Nôž na chlieb a pečivo

80

%

billaslovensko

10 nálepiek

+ 6,99 €

▯ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
▯ dĺžka čepele 20,3 cm
▯ moderná ergonomická rukoväť
▯ hrubé ryhovanie umožňuje presný,
čistý rez bez potreby vyvinutia
neprimeraného tlaku na bochník
▯ vhodný na krájanie potravín s tvrdou
kôrkou/šupkou a mäkkým vnútrom
billa_sk
▯ pre zachovanie ostrosti čepele
odporúčame umývať ručne

Vďaka svojim vlastnostiam je ich údržba maximálne jednoduchá
a stačí ich ručne oplachovať s malým množstvom prostriedku na riad.

Viac na www.billa.sk

Bežná cena (s DPH): 34,95 €

ZĽAVA
ZĽAVA

ZĽAVA
ZĽAVA

Šéfkuchársky nôž

80

%

10 nálepiek

Nehrdzavejúca oceľ s modernou ergonomickou rukoväťou
- to sú špičkové nože, ktoré vytvoria spolu so stojanom na nože
vo vašej kuchyni estetický a funkčný doplnok.

80

▯
▯ vyrobený
vyrobený zz nehrdzavejúcej
nehrdzavejúcej ocele
ocele
▯
▯ dĺžka
dĺžka čepele
čepele 20,3
20,3 cm
cm
▯
▯ moderná
moderná ergonomická
ergonomická rukoväť
rukoväť
▯
▯ vhodný
vhodný na
na každodennú
každodennú prípravu
prípravu
zeleniny,
zeleniny, rezanie
rezanie mäsa
mäsa aa sekanie
sekanie
byliniek
byliniek
▯
▯ pre
pre zachovanie
zachovanie ostrosti
ostrosti čepele
čepele
odporúčame
odporúčame umývať
umývať ručne
ručne

+ 8,99 €

10 nálepiek

Bežná
Bežná cena
cena (s
(s DPH):
DPH): 44,95
44,95 €€

80

Stojan na nože

66

%

▯
▯ vyrobený
vyrobený zz nehrdzavejúcej
nehrdzavejúcej ocele
ocele
▯
▯ dĺžka
dĺžka čepele
čepele 20,3
20,3 cm
cm
▯
▯ moderná
moderná ergonomická
ergonomická rukoväť
rukoväť
▯
▯ vhodný
vhodný na
na porciovanie
porciovanie pečeného
pečeného mäsa
mäsa
aa hydiny
hydiny
▯
▯ pre
pre zachovanie
zachovanie ostrosti
ostrosti čepele
čepele
odporúčame
odporúčame umývať
umývať ručne
ručne

+ 6,99 €

10 nálepiek

Bežná
Bežná cena
cena (s
(s DPH):
DPH): 34,95
34,95 €€

+ 11,99 €

▯
▯ vonkajší
vonkajší materiál
materiál drevo,
drevo, vnútro
vnútro je
je
vyplnené
vyplnené plastovými
plastovými štetinami
štetinami
▯
▯ rozmer
rozmer 26,7
26,7 xx 14
14 xx 10
10 cm
cm
▯
▯ vv stojane
stojane budú
budú čepele
čepele nožov
nožov chránené
chránené
pred
pred poškodením
poškodením aa budú
budú zároveň
zároveň pri
pri
varení
varení vždy
vždy vv ponuke
ponuke
▯
▯ stojan
stojan umiestnite
umiestnite vždy
vždy na
na vodorovný
vodorovný
povrch
povrch
▯
▯ uchovávajte
uchovávajte mimo
mimo dosahu
dosahu plameňov
plameňov
alebo
alebo iného
iného zdroja
zdroja tepla
tepla

Bežná
Bežná cena
cena (s
(s DPH):
DPH): 34,95
34,95 €€

ZĽAVA
ZĽAVA

Steakový nôž – set 2 ks

83

%

▯
▯ vyrobený
vyrobený zz nehrdzavejúcej
nehrdzavejúcej ocele
ocele
▯
▯ dĺžka
dĺžka čepele
čepele 11,5
11,5 cm
cm
▯
▯ moderná
moderná ergonomická
ergonomická rukoväť
rukoväť
▯
▯ nôž
nôž je
je vhodný
vhodný najmä
najmä na
na krájanie
krájanie
šťavnatých
šťavnatých steakov,
steakov, ale
ale aj
aj na
na krájanie
krájanie
paradajok
paradajok aa podobných
podobných mäkkých
mäkkých
druhov
druhov zeleniny
zeleniny
▯
▯ pre
pre zachovanie
zachovanie ostrosti
ostrosti čepele
čepele
odporúčame
odporúčame umývať
umývať ručne
ručne
▯
▯ balenie
balenie obsahuje
obsahuje set
set 22 kusov
kusov

+ 6,99 €

Bežná
Bežná cena
cena (s
(s DPH):
DPH): 39,95
39,95 €€

ZĽAVA
ZĽAVA

Sada dosiek na krájanie
– set 5 ks

75

%

10 nálepiek

+ 9,99 €

▯
▯ materiál
materiál plast
plast
▯
▯ rozmery
rozmery od
od 36
36 xx 25
25 cm
cm do
do 39,7
39,7 xx 29
29 cm
cm
▯
▯ protišmykové
protišmykové
▯
▯ šetrné
šetrné kk čepeliam
čepeliam nožov
nožov
▯
▯ vhodné
vhodné do
do umývačky
umývačky riadov
riadov
▯
▯ uchovávajte
uchovávajte mimo
mimo dosahu
dosahu plameňov
plameňov
alebo
alebo iného
iného zdroja
zdroja tepla
tepla
▯
▯ balenie
balenie obsahuje
obsahuje set
set 55 kusov
kusov

Bežná
Bežná cena
cena (s
(s DPH):
DPH): 39,95
39,95 €€

ZĽAVA

ZBIERAJTE NÁLEPKY

Univerzálny nôž

80

%

10 NÁLEPIEK = 1 PRODUKT VIVO
1. PRODUKT

+ 8,99 €

ZĽAVA
ZĽAVA

Porciovací nôž

%

10 nálepiek

▯
▯ vyrobený
vyrobený zz nehrdzavejúcej
nehrdzavejúcej ocele
ocele
▯
▯ dĺžka
dĺžka čepele
čepele 18
18 cm
cm
▯
▯ moderná
moderná ergonomická
ergonomická rukoväť
rukoväť
▯
▯ vhodný
vhodný najmä
najmä na
na krájanie
krájanie surového
surového
mäsa,
mäsa, rýb
rýb aa zeleniny
zeleniny
▯
▯ pre
pre zachovanie
zachovanie ostrosti
ostrosti čepele
čepele
odporúčame
odporúčame umývať
umývať ručne
ručne

Bežná
Bežná cena
cena (s
(s DPH):
DPH): 44,95
44,95 €€

ZĽAVA
ZĽAVA

10 nálepiek

Nôž Santoku

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 nálepiek

+ 4,99 €

▯ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
▯ dĺžka čepele 13,2 cm
▯ moderná ergonomická rukoväť
▯ vhodný najmä na krájanie a sekanie
ovocia a zeleniny, ako aj malé kusy
pečiva a bagiet
▯ pre zachovanie ostrosti čepele
odporúčame umývať ručne

Bežná cena (s DPH): 24,95 €

2. PRODUKT

ZĽAVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nôž na ovocie

80

%

10 nálepiek

POSTUP ZÍSKANIA NOŽOV:

▯ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
▯ dĺžka čepele 8,5 cm
▯ moderná ergonomická rukoväť
▯ vhodný na čistenie a krájanie ovocia
a zeleniny
▯ pre zachovanie ostrosti čepele
odporúčame umývať ručne

+ 3,99 €

Bežná cena (s DPH): 19,95 €

Za každých 10 € nákupu v BILLE získate 1 nálepku.
Za 10 nálepiek si môžete vybrať jeden konkrétny
výrobok za akciovú cenu.

12 34 -5 67

ZĽAVA

8

Nôž na chlieb a pečivo

80

%

Nálepky môžete zbierať od 28. 10. 2020 do 16. 2. 2021
a vymeniť za produkty Vivo do 2. 3. 2021 alebo
do vyčerpania zásob.
Bežná cena bez zbierania nálepiek umožňuje kúpu tovaru
bez účasti na promo akcii.

10 nálepiek

+ 6,99 €

Bežná cena (s DPH): 34,95 €

▯ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
▯ dĺžka čepele 20,3 cm
▯ moderná ergonomická rukoväť
▯ hrubé ryhovanie umožňuje presný,
čistý rez bez potreby vyvinutia
neprimeraného tlaku na bochník
▯ vhodný na krájanie potravín s tvrdou
kôrkou/šupkou a mäkkým vnútrom
▯ pre zachovanie ostrosti čepele
odporúčame umývať ručne

