Szklanki Latte GEO + łyżeczki koktajlowe kpl.6+6szt

Kawa to napój, bez którego niejednemu trudno się jest w życiu obejść. Towarzyszy nam zarówno podczas ospałych poranków, jak i miłych popołudniowych momentów w gronie najbliższych. Jej aromat
przywodzi na myśl najpiękniejsze chwile, dlatego tak ważne jest, aby dobór szklanek do kawy był perfekcyjny. Szklanki Latte GEO z pewnością sprostają tym wymaganiom i sprawią, że przyjemności
płynące z picia kawy dotykać będą wszystkie nasze zmysły.

Szklanki wykonane są z najwyższej jakości szkła, eleganckie, ładnie
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prezentują się na stole.

Skład zestawu:
- Komplet 6 szklanek latte GEO o pojemności 330ml
- Zestaw 6 długich łyżeczek koktajlowych "latte"
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Szklanka Geo to nowatorskie podejście do tematu projektowania, przejawiające się
w połączeniu dwóch kształtów w jednej szklance – kwadratu u podstawy, który
płynnie przechodzi w okrąg w najwyższej partii szklanki.Idealnie przezroczyste szkło
uwypukla barwy podanego w nim napoju. Wygodne, ergonomiczne ucho pozwala z
przyjemnością delektować się kawą czy herbatą.

Szklanki idealnie nadają się do kawy, kawy latte, cappuccino, frappuccino, koktajli, herbaty, gorącej czekolady oraz lodów i deserów z bitą śmietaną.

Charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na uderzenia. Wysoka jakość użytego materiału zapewnia absolutną przejrzystość i doskonałość.

Cena dotyczy kompletu 6 szklanek + 6 łyżeczek.

Dodatkowe informacje:

- Pojemność szklanki 330ml

- Wysokość 15,8cm
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- Średnica górnej ścianki 7,4cm

Łyżeczki koktajlowe - całkowita długość 19cm
Łyżeczki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Szklanki i łyżeczki są przystosowane do mycia w zmywarkach.

Produkcja szklanek odbywa się w Europie, w słoweńskiej hucie z długimi tradycjami.
Wieloletnie doświadczenie i dbałość o najwyższy standard, sprawiło, że firma
Steklarna Hrastnik zdobyła zaufanie na całym świecie, a produkty sygnowane jej
logo stały się synonimem najwyższej jakości oraz oryginalnego designu. Co więcej,
szklane wyroby wyprodukowane hucie Steklarna Hrastnik są gwarancją
bezpieczeństwa i odporności na zużycie.

Komplet jest zapakowany w fabrycznym kartoniku, idealnie nadaje się na prezent
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lub do własnego użytku.

Przepis na pyszną kawę latte ---kliknij>>>
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Użyte zdjęcia przedstawiają realny przedmiot. Kopiowanie i przetwarzanie zabronione.
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