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Garnki Aviator marki Vittore Comforto - gotowanie pod znakiem pasji

Gotowanie jest niezwykłą sztuką. Tajemnica najlepszych szefów kuchni kryje się nie tylko w sprawdzonych
recepturach, ale również w odpowiednim doborze kuchennego wyposażenia. Eleganckie i funkcjonalne garnki z
kolekcji Aviator marki Vittore Comforto sprawią, że przygotowywanie potraw stanie się nie tylko obowiązkiem, ale i
prawdziwą przyjemnością. Z garnkami Aviator z łatwością wyczarujemy wykwintne dania i poczujemy się jak
prawdziwi mistrzowie kuchni.

Elegancja w służbie funkcjonalności

W kuchni liczy się przede wszystkim funkcjonalność i praktyczne rozwiązania. Ważne jednak, aby użyteczność szła w
parze z gustownym, nowoczesnym designem. Dotyczy to nie tylko mebli, czy tradycyjnych sprzętów takich jak
kuchenka lub lodówka, ale także garnków. Eleganckie naczynia kuchenne z kolekcji Aviator marki Vittore Comforto,
dzięki połączeniu stylowego wyglądu z niezwykłą wytrzymałością i komfortem użytkowania, pomogą nam nie tylko
szybko i łatwo przygotować wyśmienite potrawy, ale również staną się prawdziwą ozdobą kuchni. W kolekcji Aviator
odnajdziemy pięć różnego typu i wielkości garnków, rondel oraz patelnię, czyli zestaw niezbędny w każdej
nowoczesnej kuchni. Największy garnek, o średnicy 28 cm i pojemności 13,5 litra, doskonale nadaje się do gotowania
niedzielnego rosołu lub też tradycyjnego polskiego bigosu. Mniejsze garnki, o średnicy 18, 20 i 24 cm, sprawdzą się
natomiast podczas przyrządzania wykwintnej zupy-kremu, pikantnego gulaszu czy potrawki z kurczaka na kameralne
przyjęcie lub kolację we dwoje. Garnek do gotowania na parze ułatwi z kolei przygotowanie zdrowego,
niskokalorycznego dania, pełnego witamin, soli mineralnych i mikroelementów. Bez względu na to, jak bardzo
wyrafinowaną potrawę zapragniemy przyrządzić, garnki Aviator marki Vittore Comforto ułatwią nam to zadanie.
Szlachectwo zobowiązuje
Garnki z linii Aviator marki Vittore Comforto wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej #202 o grubości 0,6
mm, dzięki czemu są niezwykle trwałe oraz odporne na zarysowania. Możemy mieć zatem pewność, że garnki marki
Vittore Comforto będą nam służyć przez wiele lat. Co więcej, wnętrze patelni i rondla dodatkowo wzmocnione zostało
również powłoką TeflonClassic. Warstwa teflonu zapobiega przywieraniu i przypalaniu potraw oraz znacznie ułatwia
mycie naczyń. Pokrywy z bardzo wytrzymałego i odpornego na zarysowania hartowanego szkła wyposażone zostały
natomiast w ujście pary, które zapobiega kipieniu potraw.
Warto podkreślić, że stal nierdzewna, z której wykonane zostały garnki Aviator, jest bardzo odporna, higieniczna oraz
łatwa do utrzymana w czystości. Przyjemne w dotyku i nienagrzewające się silikonowe rączki i uchwyty umożliwiają z
kolei wygodne przenoszenie naczyń, bez ryzyka poparzenia dłoni. Pięciowarstwowe dno kapslowane pozwala
natomiast szybko i równomiernie rozprowadzić oraz utrzymać ciepło wewnątrz garnka, co powala nam zaoszczędzić
czas i energię.
Kuchnia to miejsce, które pozwala nam tworzyć niepowtarzalne kompozycje smakowe, doprawione szczyptą
wyjątkowego aromatu i nutą fantazji. Tutaj każdy z nas może poczuć się jak mistrz, a uczucie to będzie tym
przyjemniejsze im lepsze będą potrawy, które uda nam się wyczarować.
Z garnkami Aviator każdy z nas podoła kulinarnym wyzwaniom a gotowanie stanie się nie tylko obowiązkiem ale i
pasją.
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Kolekcja Aviator marka Vittore Comforto
Garnek nierdzewny z pokrywą 18 x 10 cm
Cena brutto: 55 zł
Garnek nierdzewny z pokrywą 20 x 11 cm
Cena brutto: 65 zł
Garnek nierdzewny z pokrywą 24 x 18 cm
Cena brutto: 95 zł
Garnek nierdzewny z pokrywą 28 x 22 cm
Cena brutto: 120 zł
Garnek do gotowania na parze nierdzewny z pokrywą 20 x 9,5 + 9,5 cm
Cena brutto: 90 zł
Rondel nierdzewny z pokrywą 26 x 11 cm
Cena brutto: 100 zł
Patelnia nierdzewna z pokrywą 24 x 6,5 cm
Cena brutto: 80 zł
Wyłączny dystrybutor: Altom
Kolekcja garnków Aviator marki Vittore Comforto dostępna jest m.in. w sklepie internetowym www.pieknowdomu.pl
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