Informacja prasowa

Teesa wprowadza do oferty garnki i akcesoria kuchenne ze
stali nierdzewnej
Marka Teesa, znana z produkcji wysokiej jakości urządzeń AGD w przystępnych
dla klientów cenach, właśnie poszerzyła swoje portfolio produktowe. Do oferty
wprowadzono sztućce i patelnie, a także zestawy garnków wykonane z wysokiej
jakości stali nierdzewnej.

Do tej pory Teesa oferowała przede wszystkim urządzenia, które pomogą przyrządzić smaczne potrawy i ciasta, czy też utrzymać porządek w domu. Teraz w ofercie pojawiły się także zestawy garnków,
patelnie oraz sztućce, czyli dodatki, bez których trudno wyobrazić sobie codzienność.
Teesa COOK EXPERT MASTER to 6-cio elementowy zestaw, w skład którego wchodzą: garnki ze stali
nierdzewnej o pojemności 6 litrów i 3 litry, 1-litrowy rondel oraz trzy pokrywki. Odpowiednia budowa
garnków z profilowanymi brzegami, wspiera komfort użytkowania, niwelując ryzyko rozlania potraw na
kuchence oraz blatach. Co więcej na wewnętrznych ściankach umieszczona została praktyczna podziałka litrażowa, która ułatwia odmierzanie proporcji wody i innych składników.
Garnki COOK EXPERT MASTER wykonane są stali typu 18/10. Co oznacza, że w swoim składzie mają
18% chromu, który gwarantuje doskonałe właściwości antykorozyjne oraz 10% niklu nadającego jaśniejszej barwy i połysku. Zastosowanie wysokiej jakości stali sprawia, że garnki są odporne na uszkodzenia i działanie wysokiej temperatury i co ważne, można je myć w zmywarce. Z kolei złożona z kilku
warstw konstrukcja dna doskonale przewodzi i akumuluje ciepło. Dzięki temu garnki Teesa szybko się
nagrzewają, dobrze trzymają ciepło i rozprowadzają je po całym naczyniu. Wszystko to sprawia, że
będą one idealne do gotowania na kuchenkach gazowych, elektrycznych, indukcyjnych, halogenowych
oraz na płytach ceramicznych.

Równie doskonałą jakość posiadają dostępne w ofercie
Teesa patelnie o średnicach 20 cm, 24 cm i 28 cm. Te
wykonane ze stali nierdzewnej typu 18/10 produkty zapewniają maksymalny komfort użytkowania, na który
wpływa nieprzywierająca, ceramiczna powłoka oraz grube, wielowarstwowe dno. Odpowiednio zaprojektowana
konstrukcja sprawia, że z patelni można korzystać na
wszystkich rodzajach kuchenek: gazowej, elektrycznej,
ceramicznej i indukcyjnej.

Ostatnią nowością w ofercie Teesa są sztućce niezbędny element wyposażenia każdego domu.
Komplet Teesa składający się z 24 sztućców
zachwyca
prostym,
a
jednocześnie
ponadczasowym designem. Komfort użycia
gwarantuje nie tylko opływowy kształt, ale także
perfekcyjnie
wyważona
konstrukcja
z
charakterystycznym przewężeniem w górnej
części. Dzięki wysokiej jakości stali nierdzewnej,
zestaw sztućców Teesa cechuje trwałość i
odporność na zarysowania. Możliwość mycia w
zmywarce podnosi komfort użytkowania i
utrzymania zestawu.

Produkty dostępne na stronie www.teesa.pl oraz w sieci sklepów Rebel Electro i na
www.rebelelectro.com w cenie: COOK EXPERT MASTER – 259 zł, patelnie od 79 zł, zestaw 24 sztućców
– 179 zł.
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