
nowość wiosna

2021
Naczynia 

BORDEAUX 

od 169,-

https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=bordeaux&f=typ:176%7C190%7C183


Zestaw do 
sprzątania 
ProfiMATE

249,-
Duży zestaw do 
sprzątania
ProfiMATE

319,-

Zestaw do sprzątania ProfiMATE 
zawiera: 

1. Mop ze spryskiwaczem z nakładką  
    Universal
2. Uniwersalny kij teleskopowy
3. Szczotkę z adapterem
4. Zmiotkę z szufelką
5. Wieszak, z 3 haczykami

Duży zestaw do sprzątania ProfiMATE 
zawiera: 

1. Mop ze spryskiwaczem z nakładką  
    Universal
2. Uniwersalny kij teleskopowy
3. Szczotkę z adapterem
4. Szczotkę do szorowania,  
    z adapterem
5. Zmiotkę z łopatką
6. Elastyczną miotełkę do kurzu
7. Wieszak z 4 haczykami i uchwytem

ProfiMATE
nowość

Linia została 
wyróżniona 
nagrodą

Wielofunkcyjne zestawy 
 
Podstawowe wyposażenie do małego i dużego 
sprzątania - to zestawy ProfiMATE, które możesz 
według potrzeb rozszerzać o kolejne produkty.  
Na wieszaku będziesz mógł przechowywać wszystko 
w przejrzysty sposób i zawsze mieć zestawy pod 
ręką. Uniwersalny kij teleskopowy jest odpowiedni 
do wszystkich adapterów, miotełek do kurzu  
i szczotek ProfiMATE. Produkty zostały wykonane 
z wytrzymałego metalu oraz solidnego tworzywa 
sztucznego.

1.

1.

4.

4.

5.

5.

7.

6.

2.

2.

3.

3.
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https://www.tescomapolska.pl/duzy-zestaw-do-sprzatania-profimate
https://www.tescomapolska.pl/zestaw-do-sprzatania-profimate


Mop ProfiMATE, 
z uniwersalnym 
kijem 
teleskopowym

69,90
Mop ze spryskiwaczem
ProfiMATE

129,-

Mop z wyciskaczem
ProfiMATE

99,90

3 rodzaje mopa z wymiennymi nakładkami
Mop teleskopowy z regulowaną długością kija, nowoczesny mop ze 
spryskiwaczem do szybkiego wycierania podłogi lub mop z wyjątkowym 
systemem wyciskania - który podoba Ci się najbardziej? Wszystkie trzy 
mopy zostały przemyślane co do szczegółu, dzięki przegubowi 3D łatwo 
wyczyścisz z nimi podłogę pod meblami i w rogach. Oparte o ścianę 
pozostaną w pionowej pozycji, ich zakończenia nie ześlizgują się po ścianie. 
Możesz przechowywać je na haczyku, uchwycie lub wieszaku ProfiMATE.

Wszystkie mopy zostały wyposażone w nakładkę Universal. Ofertę 
innych typów nakładek, które możesz wygodnie zmieniać dzięki 
wysokiej jakości rzepowi, znajdziesz na str. 6.

Sterowanie 
spryskiwaczem  
w uchwycie

Dzięki przegubowi 3D łatwo 
wyczyścisz podłogę pod meblami

Pojemnik 
rozpylający 
na środki 
czystości 
280 ml

Efektywny 
system 
wyciskający

przegub 3D

przegub 3D

przegub 3D

Kij 
teleskopowy 
z szybką 
regulacją 
długości

Wodę 
wygodnie 

wyciśniesz za 
pomocą systemu 
wyciskającego w 
uchwycie mopa.

Nie potrzebu-
jesz wiadra z wodą, 

łatwo napełnisz pojemnik 
na uchwycie mopa, 

spryskasz podłogę i zetrzesz. 
Pojemnik na wodę ze 

środkiem czystości można 
zdjąć, woda nie kapie z 

pojemnika.
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https://www.tescomapolska.pl/mop-profimate-z-uniwersalnym-kijem-teleskopowym
https://www.tescomapolska.pl/mop-z-wyciskaczem-profimate
https://www.tescomapolska.pl/mop-ze-spryskiwaczem-profimate


Uniwersalny kij 
teleskopowy 
ProfiMATE

34,90

Na co komu w mieszkaniu góra akcesoriów, jeśli 
wystarczy Ci wielofunkcyjny zestaw ProfiMATE. 
Uniwersalnego kija teleskopowego można użyć 
z wszystkimi adapterami, miotełkami do kurzu 
i szczotką ProfiMATE. Została wykonana z 
solidnego metalu oraz wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Sprytnie zaprojektowane zakończenie 
nie ślizga się po ścianie.

Mop ProfiMATE,
adapter z nakładką

42,90
Podstawowy adapter z przegubem 3D 
i nakładką z mikrowłókna 
Universal 40 x 13 cm. 

Ofertę innych typów nakładek 
znajdziesz na stronie 6.

Szczotka do szorowania 
ProfiMATE, adapter

26,90

Szczotka  
ProfiMATE, adapter

31,90

Mop z przegubem  
przesuwnym ProfiMATE,
adapter z nakładką

68,90
Adapter z przegubem przesuwnym 3D łatwo wytrze 
podłogę nawet w trudno dostępnych miejscach pod 
meblami i w rogach. 
Częścią opakowania jest nakładka z mikrowłókna 
Universal 53 x 12 cm. 

Ofertę innych typów nakładek znajdziesz na stronie 6.

1

2

4
3

Kij 
teleskopowy 
z szybką 
regulacją 
długości

Łatwa wymiana 
adaptera

Mop z przegubem przesuwnym 
umożliwia wygodne wycieranie 
podłogi pod meblami

1 kij i 7 dodatków
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https://www.tescomapolska.pl/uniwersalny-kij-teleskopowy-profimate
https://www.tescomapolska.pl/uniwersalny-kij-teleskopowy-profimate
https://www.tescomapolska.pl/mop-profimate-adapter-z-nakladka
https://www.tescomapolska.pl/mop-z-przegubem-przesuwnym-profimate-adapter-z-nakladka
https://www.tescomapolska.pl/szczotka-profimate-adapter
https://www.tescomapolska.pl/szczotka-do-szorowania-profimate-adapter


Już nie musisz wchodzić na meble 
podczas sprzątania! Z elastyczną 
miotełką uda Ci się zetrzeć kurz 
nawet z wysokich szaf, ścian, żaluzji, 
dekoracji w mieszkaniu itp. Nakładkę 
z mikrowłókna (48 x 7 cm) z gładką, 
szenilową powierzchnią można 
zdjąć i wyprać w pralce.

Uniwersalna 
miotełka do  
kurzu
ProfiMATE

24,90

Nakładka do Uniwersalnej 
miotełki do kurzu ProfiMATE 
3 rodzaje

Elastyczna 
miotełka do 
kurzu
ProfiMATE

42,90

Ściągaczka  
do szyb
ProfiMATE

16,90

Dry Clean
10,-

Chenille
16,90

5

6

7

System Velcro:
nakładki można 
łatwo wymieniać 
dzięki rzepowi

Pokochasz Uniwersalną 
miotełkę do kurzu podczas 
czyszczenia i ścierania kurzu 
nawet w trudno dostępnych 
miejscach. Możesz jej 
używać osobno lub z kijem 
teleskopowym, który pomoże 
Ci dotrzeć tam, gdzie Twoja 
ręka zwykle nie dosięga.

W podstawowym opakowaniu 
znajdziesz uniwersalną 
nakładkę z wysokiej jakości 
mikrowłókna Dry Clean 
odpowiednią do wszystkich 
typów powierzchni. Możesz 
dokupić także delikatną 
szenilową nakładkę 
Chenille przeznaczoną do 
delikatnego ścierania kurzu z 
mebli, dekoracji w mieszkaniu 
itp. Z intensywniejszym 
czyszczeniem i zaschniętymi 
zabrudzeniami poradzi sobie 
nakładka Power, która 
łączy miękkie mikrowłókna 
z twardszymi. Z miotełką 
do kurzu ProfiMATE i trzema 
rodzajami nakładki po kurzu 
nie będzie ani śladu!

Używaj osobno lub  
z Uniwersalnym kijem 
teleskopowym ProfiMATE.

Power
11,90
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https://www.tescomapolska.pl/elastyczna-miotelka-do-kurzu-profimate
https://www.tescomapolska.pl/uniwersalna-miotelka-do-kurzu-profimate
https://www.tescomapolska.pl/nakladka-do-uniwersalnej-miotelki-do-kurzu-profimate-power
https://www.tescomapolska.pl/nakladka-do-uniwersalnej-miotelki-do-kurzu-profimate-dry-clean
https://www.tescomapolska.pl/nakladka-do-uniwersalnej-miotelki-do-kurzu-profimate-chenille
https://www.tescomapolska.pl/sciagaczka-do-szyb-profimate


Wiadro  
ProfiMATE 12 l

69,90

Owal jest bardziej praktyczny
Owalny kształt wiadra docenisz zwłaszcza podczas pracy  
z mopem. Wiadro ProfiMATE posiada także komfortowy składany 
uchwyt, podpórkę do odkładania mopa, miarkę do środków czystości oraz 
miarkę do wody.

1. Wieszak ProfiMATE, 4 haczyki i uchwyt. 26,90 
2. Wieszak ProfiMATE, 3 haczyki. 16,90
3. Haczyk ProfiMATE, 2 szt. 11,90
4. Uchwyt ProfiMATE, 2 szt. 11,90

Universal

Power

Pet Expert

• Pojemność 12 l
• Łatwe wylewanie
• Miarka do wody
• Miarka do środków czystości
• Podpórka do odkładania mopa

Zmiotka z szufelką 
ProfiMATE

32,90

Zmiotkę z szufelką można 
zawiesić na wieszaku ProfiMATE

Genialne nakładki
Nakładki ProfiMATE z wysokiej jakości mikrowłókna są 
przeznaczone do mycia podłóg na mokro i na sucho. Dzięki 
rzepowi można je zdjąć i prać w pralce, dlatego zawsze 
będą czyste. Twardsze mikrowłókna nakładki Power usuną 
także zaschnięte zabrudzenia. Do pomieszczeń, w których 
przebywają zwierzęta domowe idealna będzie nakładka 
Pet Expert, która przy pomocy trzech różnych rodzajów 
mikrowłókien poradzi sobie nie tylko z zabrudzeniami  
i kurzem, ale także sierścią zwierząt.

Nakładka 
do mopa 
ProfiMATE
3 rodzaje
od 19,90

Nakładka 
do mopa z 
wyciskaczem 
ProfiMATE
2 rodzaje
14,90

Nakładka do mopa 
z przegubem 
przesuwnym
ProfiMATE
3 rodzaje
od 19,90

Wszystkie nakładki i miotełki 
do kurzu łatwo wymienisz przy 
pomocy rzepa

UchwytHaczyk

1.

2. 3. 4.

Podczas 
sprzątania 
docenisz 
praktyczną 
podpórkę do 
odkładania 
mopa
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https://www.tescomapolska.pl/wiadro-profimate-12-l
https://www.tescomapolska.pl/zmiotka-z-szufelka-profimate
https://www.tescomapolska.pl/wieszak-profimate-3-haczyki
https://www.tescomapolska.pl/wieszak-profimate-4-haczyki-i-uchwyt
https://www.tescomapolska.pl/haczyk-profimate-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/uchwyt-profimate-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/haczyk-profimate-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/uchwyt-profimate-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/wieszak-profimate-3-haczyki
https://www.tescomapolska.pl/wieszak-profimate-4-haczyki-i-uchwyt
https://www.tescomapolska.pl/nakladka-do-mopa-profimate-universal
https://www.tescomapolska.pl/nakladka-do-mopa-profimate-pet-expert
https://www.tescomapolska.pl/nakladka-do-mopa-profimate-power
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=profimate&f=przeznaczenie:10324;typ:10315


nowość

nowość

Kubek 
myCOFFEE,  
4 szt., Pastels

149,-
Filiżanka do espresso 
z podstawką myCOFFEE,  
6 szt., Pastels

169,-

Są zabawne, są wesołe, w sam raz na chwile relaksu  
i wypoczynku. Filiżanki i kubki myCOFFEE, Pastels 
dodadzą kolorów Twoim dniom.

Pastels

Luksusowy prezent,
który na pewno zrobi  
wrażenie!

https://www.tescomapolska.pl/kubek-mycoffee-4-szt-pastels
https://www.tescomapolska.pl/filizanka-do-espresso-z-podstawka-mycoffee-6-szt-pastels


Praktyczną i elegancką organizację kuchennego blatu zapewni zintegrowany zestaw PURO.
Nawet powierzchnia pracy może być przejrzysta i czysta. Produkty PURO zachwycą Cię nie tylko nowoczesnym designem, ale 
także antypoślizgowym dnem oraz wyjmowaną wkładką wewnętrzną, która ułatwia czyszczenie i przyśpiesza schnięcie.

Zawiera:
1. Długą podstawkę

2. Dozownik płynu do mycia naczyń 400 ml 
3. Pojemnik na szczotki

4. Pojemnik na ściereczkę kuchenną i gąbkę

Złóż najodpowiedniejszy  
dla siebie zestaw.

Łatwe napełnianie  
i dawkowanie płynu 
do mycia naczyń

Podstawka PURO 
15,90

Długa podstawka 
PURO
17,90

Zestaw do 
mycia naczyń 
PURO

69,90

Duży zestaw do 
mycia naczyń
PURO

95,90

nowość

Dozownik płynu do 
mycia naczyń PURO
400 ml

34,90

Pojemnik na 
szczotki PURO

25,90

Pojemnik na 
gąbkę PURO

13,90

Pojemnik na ściereczkę 
kuchenną i gąbkę
PURO

19,90

Proste linie na czystym blacie

Wkrótce w sprzedaży

Zawiera:
1. Podstawkę

2. Pojemnik na ściereczkę kuchenną i gąbkę
3. Dozownik płynu do mycia naczyń 400 ml

1.
1.

2.

2.

3.

4.

3.
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Pochłaniacz  
wilgoci  
CLEAN KIT

49,90

Tabletka do  
pochłaniacza wilgoci 
CLEAN KIT, 2 szt.
24,90

Stop wilgoci w pomieszczeniu
Męczy Cię zbytnia wilgotność powietrza w łazience lub 
piwnicy? Pozbądź się jej za pomocą Pochłaniacza wilgoci 
CLEAN KIT. Niezawodnie pracuje w pomieszczeniu  
o powierzchni do 20 m², gęsta perforacja wieczka umożliwia 
wolny przepływ powietrza i wspiera wyższą efektywność 
tabletki. Tabletka jest częścią opakowania, jest 
nieperfumowana i zapewni intensywne działanie na okres  
aż 3 miesięcy. Zapasowe tabletki można dokupić osobno.

Kosz na śmieci
CLEAN KIT 21 l
2 kolory
92,90

69,-

Na małe i duże odpady
Samozamykająca się pokrywa wieka kosza 
jest niezastąpiona podczas wyrzucania małych 
odpadów, aby wrzucić do kosza również większe 
odpady wystarczy zdjąć pokrywę. 
Na worki o pojemności 40 l.

Zielone światło dla aloesu!
Środki czystości ProfiMATE są ekologiczne, wykonane 
z biodegradowalnych substancji na bazie roślinnych i 
mineralnych składników. Usuną z Twojego domu zabrudzenia  
i wypełnią mieszkanie przyjemnym zapachem Aloe Vera. 

Środek czystości  
ProfiMATE
500 ml, 5 rodzajów

od 19,90

Wilgotnościomierz 
z termometrem 
ACCURA

59,90

Szczotka  
mechaniczna  
CLEANKIT
36,90

26,90

Dokładnie i szybko usunie 
okruszki i pyłki z gładkich oraz 

tekstylnych powierzchni. 

1. Uniwersalny płyn do czyszczenia kuchni 
2. Środek czyszczący do szyb, luster i glazury 
3. Środek czyszczący do naczyń ze stali nierdzewnej
4. Środek czyszczący do płyt indukcyjnych i szklano-ceramicznych 
5. Środek czyszczący do piekarników, kuchenek i grillów 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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https://www.tescomapolska.pl/pochlaniacz-wilgoci-clean-kit
https://www.tescomapolska.pl/tabletka-do-pochlaniacza-wilgoci-clean-kit-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/wilgotnosciomierz-z-termometrem-accura
https://www.tescomapolska.pl/kosz-na-smieci-clean-kit-21-l
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=czyszcz&f=product-line:9011;typ:302
https://www.tescomapolska.pl/szczotka-mechaniczna-clean-kit


Pojedyncze pojemniki możesz do siebie przymocować za 
pomocą dołączonych łączników, na krawędziach pojemników 
umieść antypoślizgowe nóżki. Pojemniki nie „podróżują” po 
szufladzie przy otwieraniu i trzymają się razem. 

Dyscyplina
w szufladzie

Antypoślizgowa 
nóżka

Łącznik

Zamienne łączniki  
i nóżki, 8 + 8 szt.  
15,90

FlexiSPACE 
1. Pojemnik na sztućce 370 x 222 mm. 52,90
2. Pojemnik na noże 370 x 148 mm, na 9 noży. 51,90
3. Pojemnik 370 x 222 mm. 45,90
4. Pojemnik 370 x 148 mm. 35,90
5. Pojemnik 370 x 74 mm. 26,90
6. Pojemnik 222 x 74 mm. 21,90
7. Pojemnik 296 x 148 mm. 29,90
8. Pojemnik 296 x 74 mm. 24,90

Przywołaj do swojej kuchni japońskie 
poczucie porządku i organizacji nawet tych 
najmniejszych drobiazgów. FlexiSPACE 
doskonale się do Ciebie dopasuje. Z licznych 
pojemników i przegródek łatwo stworzysz 
doskonały system na miarę Twoich potrzeb. 
Dzięki temu będziesz mieć w porządek w 
swoich rzeczach i, co więcej, wykorzystasz 
przestrzeń do przechowywania do 
maksimum. 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

Linia została 
wyróżniona 

nagrodą

https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-na-sztucce-flexispace-370x222-mm
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-na-noze-flexispace-370-x-148-mm-na-9-nozy
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-flexispace-370x148-mm
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-flexispace-370x222-mm
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-flexispace-370x74-mm
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-flexispace-222x74-mm
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-flexispace-296x148-mm
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-flexispace-296x74-mm
https://www.tescomapolska.pl/zamienne-laczniki-i-nozki-flexispace-8-8-szt-


Dozownik folii 
FlexiSPACE

53,90

Organizer na pokrywki 
FlexiSPACE 370 x 148 mm

49,90

Organizer na patelnie 
FlexiSPACE 370 x 148 mm

49,90

Organizer na 
plastikowe wieczka 
FlexiSPACE  
185 x 148 mm

26,90

Mata antypoślizgowa 
FlexiSPACE 150 x 50 cm
2 kolory
42,90

Mata 
antybakteryjna 
do lodówki 
FlexiSPACE
150 x 50 cm

36,90

Półka regulowana 
FlexiSPACE
420 - 600 mm

67,90

Szerokość 42–60 cm

Wysokość
13 lub 15,5 cm

Łatwo przytniesz do 
potrzebnego wymiaru

Odpowiedni do folii 
spożywczej  
i aluminiowej

Głębokość 
25 cm

Utrzyma czystość w Twojej lodówce!
Przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i bakteriami ochroni 
Twoją półkę w lodówce mata antybakteryjna FlexiSPACE. 
Została wykonana przy użyciu rewolucyjnej technologii 
nanoCARE™, dlatego nie absorbuje zapachów, nie zabarwia 
się i łatwo ją wyczyścić. Powierzchnia maty umożliwia 
cyrkulację powietrza pod żywnością i możesz  
ją przyciąć do potrzebnej wielkości. 

Zamienne łączniki  
i nóżki, 8 + 8 szt.  
15,90

Przedłużacz organizera 
na pokrywki FlexiSPACE
46 x 148 mm, 2 szt.

19,90

Przedłużacz organizera 
na patelnie FlexiSPACE
92 x 148 mm

19,90

11

https://www.tescomapolska.pl/organizer-na-pokrywki-flexispace-370-x-148-mm
https://www.tescomapolska.pl/organizer-na-patelnie-flexispace-370-x-148-mm
https://www.tescomapolska.pl/przedluzacz-organizera-na-patelnie-flexispace-92-x-148-mm
https://www.tescomapolska.pl/przedluzacz-organizera-na-pokrywki-flexispace-46-x-148-mm-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/organizer-na-plastikowe-wieczka-flexispace-185-x-148-mm
https://www.tescomapolska.pl/dozownik-folii-flexispace
https://www.tescomapolska.pl/polka-regulowana-flexispace-420-600-mm
https://www.tescomapolska.pl/mata-antyposlizgowa-flexispace-150-x-50-cm
https://www.tescomapolska.pl/mata-antybakteryjna-do-lodowki-flexispace-150-x-50-cm


Spakuj walizki zimowej odzieży, czas przywitać 
świeże, kolorowe, wiosenne sztuki! Tak, także 
sezonowe segregowanie odzieży w szafie jest 
częścią wielkiego sprzątania. I dlatego czas 
obudzić wiosenne i letnie ubrania z zimowego 
snu, a schować ciepłe swetry, płaszcze oraz koce.
Przejrzyście przechowane w pudełkach na odzież 
i pokrowcach FANCY HOME poczekają na Ciebie 
wygodnie aż do przyszłej jesieni. 

Przeciąg
w szafie?
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https://www.tescomapolska.pl/przechowywanie-ubran-i-poscieli


Pudełko otwarte  
FANCY HOME
40 x 18 x 10 cm

21,90

Pudełka na odzież
FANCY HOME
40 x 18 x 20 cm. 34,90
40 x 35 x 20 cm. 49,90
40 x 52 x 25 cm. 58,90

Pokrowiec na  
pościel
FANCY HOME
40 x 52 x 20 cm

23,90

Pokrowiec na kołdry
FANCY HOME
80 x 52 x 20 cm 

28,90

Pokrowiec na garnitur
FANCY HOME
100 × 60 cm

24,90

Pokrowiec na sukienkę
FANCY HOME
150 x 60 cm
33,90

25,90

Torba na pranie
FANCY HOME
88,90

66,-

Szykowny kosz na pranie
I czyste, i brudne pranie zasługuje na stylowe przechowywanie - 
w Torbie na pranie FANCY HOME. Dwie wersje kolorystyczne, 

biała i jasnobrązowa, czekają na eleganckie wykorzystanie 
do segregowania białego oraz kolorowego prania, zawartość 

kosza łatwo ukryjesz za pomocą magnetycznego zapięcia. Duża 
powierzchnia przechowywania 50 l pomieści do 8 kg prania, 

przenoszenie ułatwią Ci mocne bawełniane uchwyty.

Wszystko pod kontrolą
Pudełka do przechowywania oraz pokrowce 
elegancko, a przy tym efektywnie 
wykorzystują całą przestrzeń na półkach, 
w szufladach oraz pod łóżkiem. Nie brakuje 
na nich także praktycznych etykietek oraz 
przejrzystych okienek, dlatego od razu 
będziesz wiedzieć, co jest skryte wewnątrz.  
I zawsze będziesz  wiedzieć, co gdzie znaleźć.

Każda część odzieży ma swoje miejsce
Nawet, jeśli chowasz pranie do szuflady, możesz mieć 
w niej porządek. Pudełka otwarte w elegancki sposób 

sprawdzą się jako organizery, które podczas ubierania 
się oszczędzą Ci zaciekłych poszukiwań, np. skarpetek 

albo ulubionego szalika. Od teraz będziesz od razu 
wiedzieć, gdzie sięgnąć. 

Pod łóżkiem, w szafie  
i w przedpokoju...
Wyglądają świetnie wszędzie. Wśród 
wszystkich pudełek i pokrowców 
możesz wybrać między dwoma 
kolorami - białym i jasnobrązowym.  
Te przyjemne naturalne barwy wraz z 
delikatnym wzorem pnączy dyskretnie 
wpasują się w wystrój, gdziekolwiek 
je umieścisz.
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https://www.tescomapolska.pl/pokrowiec-na-koldry-fancy-home-80-x-52-x-20-cm
https://www.tescomapolska.pl/pokrowiec-na-posciel-fancy-home-40-x-52-x-20-cm
https://www.tescomapolska.pl/pudelko-otwarte-fancy-home-40-x-18-x-10-cm
https://www.tescomapolska.pl/pokrowiec-na-garnitur-fancy-home-100-x-60-cm
https://www.tescomapolska.pl/pokrowiec-na-sukienke-fancy-home-150-x-60-cm
https://www.tescomapolska.pl/torba-na-pranie-fancy-home
https://www.tescomapolska.pl/pudelko-na-odziez-fancy-home-40-x-18-x-20-cm
https://www.tescomapolska.pl/pudelko-na-odziez-fancy-home-40-x-35-x-20-cm
https://www.tescomapolska.pl/pudelko-na-odziez-fancy-home-40-x-52-x-20-cm


Ceramiczna ultradźwiękowa 
aromalampa 
FANCY HOME, Sphere

339,-
nowość

Kruche piękno
Schowaj się za delikatną zasłoną 
urzekających zapachów z Ceramiczną 
ultradźwiękową aromalampą 
Sphere. Aromalampa tworzy zimną 
parę, która wraz z ulubionym olejkiem 
zapachowym przyjemnie Cię rozpieści. 
Ceramiczny abażur w kształcie kuli 
ozdabia deszcz drobnych otworów, 
przez które wniesie do Twojego 
pomieszczenia powiew romantyzmu 
i delikatności. Aby lampa doskonale 
harmonizowała z pomieszczeniem, 
oferuje 7 wariantów kolorystycznych 
podświetlenia. 

Dom jak z obrazka zasługuje nie tylko na pochwałę, 
zasługuje na nagrodę! Wejdź do barwnego świata FANCY 
HOME i spraw radość sobie oraz swojemu troskliwie 
wysprzątanemu salonowi. Luksusowa aromalampa 
Sphere będzie się w nim pięknie wyróżniać! Witaj w oazie 
spokoju i relaksacji - pozwól sobie na wytęsknioną chwilę 
dla siebie. Romantyczna i przyjemna atmosfera będzie 
doskonałym podsumowaniem wielkich porządków. 

Video z produktem znajdziesz na
www.tescoma.pl

Zrób sobie
pachnący prezent
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https://www.tescomapolska.pl/ceramiczna-ultradzwiekowa-aromalampa-fancy-home-sphere


Z relaksacyjnym podświetleniem w 7 delikatnych 
barwach. Kolory mogą się zmieniać w subtelny sposób, 
możesz też wybrać jeden lub całkowicie wyłączyć 
podświetlenie.

Olejek zapachowy 
FANCY HOME 15 ml
6 zapachów
39,90

29,90

Wanilia i paczula Pomarańcza i cynamon

Lotos i bursztyn Lawenda

Różowe kwiaty Świeża bawełna

Do pojemnika należy wlać wodę, 
dodać trzy krople olejku zapachowego 
i zamknąć ceramicznym abażurem.

Wybierz z szerokiej palety 
zapachów o wysokiej zawartości 

naturalnych esencji, 
które oddziałują delikatnie 
i nie drażnią. Doskonałe do 

wszystkich typów aromalamp. 
Wazon 
FANCY HOME Stones
3 wielkości
2 kolory
od 23,90
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https://www.tescomapolska.pl/olejek-zapachowy-fancy-home-15-ml-wanilia-i-paczula
https://www.tescomapolska.pl/olejek-zapachowy-fancy-home-15-ml-lotos-i-bursztyn
https://www.tescomapolska.pl/olejek-zapachowy-fancy-home-15-ml-rozowe-kwiaty
https://www.tescomapolska.pl/olejek-zapachowy-fancy-home-15-ml-swieza-bawelna
https://www.tescomapolska.pl/olejek-zapachowy-fancy-home-15-ml-lawenda
https://www.tescomapolska.pl/olejek-zapachowy-fancy-home-15-ml-pomarancza-i-cynamon
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=olejek+zapachowy&f=product-line:7579;typ:8605
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=wazon


Osłonki na doniczkę
FANCY HOME Stones
2 kolory

mała  

24,90
duża   

59,90 
owalna niska

99,90

WEWNĘTRZNY SPOKÓJ. COŚ NIEOSIĄGALNEGO, ZA CZYM KAŻDY TĘSKNI. DODATKI DO WNĘTRZ FANCY 
HOME STONES TO GŁADKIE KAMIENIE NA TWOJEJ DRODZE DO RÓWNOWAGI ZEN. WYSTARCZY, ŻE 
NA NIE SPOJRZYSZ, A WYWOŁAJĄ W TOBIE UCZUCIE SPOKOJU. KTÓRĄ KOLEKCJĘ WYBIERZESZ DO 
SWOJEGO DOMU, BIURA, NA TARAS? 

Sprezentuj swoim kwiatom elegancki 
płaszcz, który podkreśli ich piękno 
i pozwoli rozwinąć się w każdej 
przestrzeni. Ceramiczne osłonki 
na doniczki FANCY HOME Stones 
nawet ze zwykłej rośliny zrobią 
luksusową dekorację.

INSPIROWANE HARMONIĄ I RÓWNOWAGĄ 
JAPOŃSKICH OGRODÓW ZEN

nowość

StonesFANCY HOME

Linia wyróżniona 
nagrodą 
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https://www.tescomapolska.pl/oslonka-na-duza-doniczke-fancy-home-stones
https://www.tescomapolska.pl/owalna-niska-doniczka-fancy-home-stones
https://www.tescomapolska.pl/oslonka-na-mala-doniczke-fancy-home-stones
https://www.tescomapolska.pl/wystroj-wnetrz?f=typ:10182%7C10181


Ceramiczny  
odświeżacz  
powietrza FANCY  
HOME, Stones
2 kolory

49,90

Wkład do odświeżacza 
powietrza 
FANCY HOME
500 ml. 8 zapachów
75,90

57,90

Patyczki do 
odświeżaczy 
powietrza
FANCY HOME

białe, 6 szt. 6,50

czarne, 6 szt. 6,50

kwiat, 1 szt. 8,-

gniazdka, 2 szt. 6,50

spirale, 3 szt. 6,50

kuleczki, 3 szt. 6,50

Ratanowe patyczki 
do odświeżacza 
powietrza
FANCY HOME
14 szt. 16,90

Ozdobne ratanowe 
patyczki
FANCY HOME

fale, 6 szt. 8,-

Połączenie nowoczesnego designu  
z tradycją ogrodów zen oraz gładkich 
kamieni lawowych towarzyszy całej kolekcji 
FANCY HOME Stones. Odświeżaczy 
powietrza możesz użyć jako stylowej 
dekoracji, którą doskonale podkreślą 
ratanowe patyczki o różnych kształtach. 
Zadbają o stopniowe uwalnianie zapachu  
w pomieszczeniu.

Produkty FANCY 
HOME Stones zostały 
wykonane z wysokiej 
jakości ceramiki z 
wytrzymałą glazurą, dlatego 
możesz ich używać codziennie. 
Wazony w nowoczesnym 
wykończeniu są prawdziwą 
ozdobą same w sobie, ale nie 
bój się włożyć do nich kwiatów.
Zostały zaprojektowane tak, aby 
nie przyćmiły ich piękna, ale 
przeciwnie, podkreśliły wdzięk 
natury. 

Wdzięczne połączenie eterycznych 
zapachów, gorącego płomienia oraz 
dopracowanej do ostatniego detalu 
ceramicznej aromalampy w parę 

chwil jest w stanie zmienić atmosferę w 
pomieszczeniu. Wosk zapachowy szybko 

podgrzeje się do optymalnej temperatury 
w aromalampie Stones, zapach płynnie 

wypełni pomieszczenie i zachowa 
swoją intensywność do 16 godzin.

Świecznik na tealight
FANCY HOME Stones 
2 szt. 

40,90

Wazon
FANCY HOME
Stones
2 kolory 
11 cm. 23,90
17 cm. 59,90
23 cm. 94,90

Aromalampa na wosk 
zapachowy
FANCY HOME Stones
2 kolory 
89,90

69,90

Wosk zapachowy 
FANCY HOME
3 x 25 g, 8 
zapachów
19,90 14,90
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https://www.tescomapolska.pl/ceramiczny-odswiezacz-powietrza-fancy-home-stones
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=wazon
https://www.tescomapolska.pl/wazon-fancy-home-stones-11-cm
https://www.tescomapolska.pl/wazon-fancy-home-stones-17-cm
https://www.tescomapolska.pl/wazon-fancy-home-stones-23-cm
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=wk%C5%82ad&f=product-line:7579;typ:7206
https://www.tescomapolska.pl/ratanowe-patyczki-do-odswiezacza-do-powietrza-fancy-home-14-szt-
https://www.tescomapolska.pl/ozdobne-ratanowe-patyczki-fancy-home-6-szt-fale
https://www.tescomapolska.pl/ozdobne-ratanowe-patyczki-fancy-home-3-szt-spirale
https://www.tescomapolska.pl/ozdobne-ratanowe-patyczki-fancy-home-3-szt-kuleczki
https://www.tescomapolska.pl/ozdobne-ratanowe-patyczki-fancy-home-2-szt-gniazdka
https://www.tescomapolska.pl/ozdobny-ratanowy-patyczek-fancy-home-kwiat
https://www.tescomapolska.pl/patyczki-do-odswiezaczy-powietrza-fancy-home-6-szt-biale
https://www.tescomapolska.pl/patyczki-do-odswiezaczy-powietrza-fancy-home-6-szt-czarne
https://www.tescomapolska.pl/swiecznik-na-tealight-fancy-home-stones-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/aromalampa-na-wosk-zapachowy-fancy-home-stones
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=wosk&f=typ:9539


Strączki

Szybkowar ULTIMA

4 l

619,-
6 l

649,-
7,5 l

689,-

Szybkowar oszczędza czas i energię
Abyś mógł ugotować strączki jak najszybciej, 
przywołaj na pomoc szybkowar. Szybkowary 
ULTIMA i BIO EXCLUSIVE+ mogą się pochwalić 
bardzo prostą regulacją ciśnienia, wygodnym 
otwieraniem, trzywarstwowym dnem  
i czterema zabezpieczeniami. Nie brakuje  
im także praktycznej miarki.

Częścią każdego szybkowaru ULTIMA jest sito 
do gotowania potraw na parze.

Komplet BIO EXCLUSIVE+ zawiera garnki 
o pojemności 4 i 6l. Oba szybkowary 

możesz kupić także osobno.

Jedno słowo, a tak wiele powodów, by je 
jeść. Są bardzo cennym źródłem białka, 
niektóre gatunki zawierają nawet więcej 
białka niż mięso wołowe. Dodadzą ciału 
także cały szereg minerałów od potasu 
po żelazo i mogą się pochwalić niskim 
indeksem glikemicznym, dlatego nasycą 
Cię na długi czas. W sklepie nie mają 
takiej ceny, jaką odgrywają dla Twojego 
organizmu, szczególnie jeśli wyrzuciłeś ze 
swojego jadłospisu mięso.

I nie musisz poprzestać na jednym rodzaju - do 
wybory, do koloru. Stare znajome, brązową i zieloną 
soczewicę, możesz jeść zamiennie z czarną lub 
czerwoną. Spróbuj fasoli białej, czerwonej, Mung lub 
Adzuki. Do strączków należy także soja, orzeszki 
arachidowe oraz soczewica. I to właśnie przy 
soczewicy zatrzymamy się najpierw. 

Soczewica
Po soi i fasoli jest trzecią najczęściej hodowaną 
rośliną strączkową na świecie i w porównaniu z 
pozostałymi nawet trochę zdrowsza. Skrywa w 
sobie większą ilość niezbędnych aminokwasów, 
zawiera także pożyteczne nienasycone kwasy 
tłuszczowe, witaminy B1, B2, B3, B9, beta-karoten, 
nie mówiąc już o ważnych minerałach. Znana jest 
przede wszystkim w postaci tradycyjnego arabskiego 
hummusu - pod tą nazwą ukrywa się przepyszna 
pasta do smarowania. Domowy hummus jest 
zawsze lepszy niż kupny, dlatego mamy dla Ciebie 
przetestowany na własnych podniebieniach przepis.

Hummus z pieczoną papryką
• 200 g soczewicy  • 60 g pasty tahini
• 40 ml oliwy z oliwek  • 20 ml soku z cytryny 
• 2 upieczone i oczyszczone czerwone papryki   
• czosnek do smaku • wędzona papryka do smaku   
• sól   • pieprz cayenne

Ciecierzycę namocz przez 90 minut w zimnej wodzie, 
następnie odcedź ją i znów dolej czystej wody (na 100 
g ciecierzycy zalecamy użyć 2 kubków wody). Gotuj w 
szybkowarze około 20 minut, po ugotowaniu pozostaw 
jeszcze na 10 minut. Dopiero po tym czasie wypuść parę, 
odcedź ciecierzycę, a wodę odstaw na bok. Za pomocą 
blendera rozmiksuj ciecierzycę, tahini, pieczoną paprykę, 
oliwę, sok z cytryny, czosnek i przyprawy. Gęstość możesz 
zredukować poprzez dodanie wody, którą odłożyłeś 
podczas gotowania.
WSKAZÓWKA: Jeżeli nie masz czasu moczyć ciecierzycy, 
możesz ja ugotować jedynie opłukaną. W takim przypadku 
czas gotowania będzie wynosił 35-40 minut. Przy długo 
moczonej ciecierzycy (przez noc) wystarczy 10-15 minut 
gotowania. 

Szybkowar  
BIO EXCLUSIVE+ 
DUO 4,0 i 6,0 l
699,-

549,-

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą
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https://www.tescomapolska.pl/szybkowar-ultima-7-5-l-
https://www.tescomapolska.pl/szybkowar-ultima-6-0-l-2
https://www.tescomapolska.pl/szybkowar-ultima-4-0-l
https://www.tescomapolska.pl/szybkowar-bio-exclusive-duo-4-0l-i-6-0l


Wyblenduj sobie eliksir zdrowia
Praktyczny Blender PRESIDENT z regulacją obrotów, funkcją 
miksowania pulsacyjnego, pojemnikiem do blendowania, 
pojemnikiem do siekania oraz ubijakiem stanie się ulubieńcem 
w Twojej kuchni. Z mocą 800 W oraz 16 000 obrotów na minutę 
świetnie poradzi sobie również z twardymi składnikami.

W pojemniku do siekania wygodnie posiekasz mięso, cebulę, 
twarde pieczywo, orzechy, sery, owoce, warzywa oraz zioła. 
Doskonały hummus lub ulubione pesto będzie gotowe  
w parę chwil. Do zblendowania sosów, zup, przygotowania 
purée, majonezu lub dressingu doskonały będzie pojemnik do 
blendowania o pojemności 800 ml. Z nałożonym ubijakiem raz 
dwa wyczarujesz w nim także puszyste kremy, pasty do pieczywa 
i ciasta. Po wszystkim możesz szczelnie zamknąć pojemnik przy 
pomocy wielofunkcyjnego wieczka, które działa również jako 
antypoślizgowe dno.

Blender 
PRESIDENT

z wyposażeniem

349,-
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https://www.tescomapolska.pl/blender-president-z-wyposazeniem


Brytfanna z pokrywą 
PREMIUM 39 x 22 cm
289,-

219,-

Nóż do porcjowania 
GrandCHEF
15 cm

72,90

Deska do 
krojenia
BAMBOO
4 wielkości
od 47,90

Wyciskacz do czosnku
PRESIDENT,
z wkładką do 
czyszczenia 

72,90

Rolada z soczewicy
• 125 g zielonej francuskiej soczewicy
• 125 g mixu kolorowych soczewic
• 125 ml wody z ciecierzycy
• czerwona papryka - pokrojona w kostkę
• 90 g marchwi - pokrojonej w kostkę
• 60 g płatków owsianych
• 20 g zmielonego siemienia lnianego
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 1 łodyga selera naciowego
• 1 łyżeczka tymianku
• 1/2 łyżeczki suszonej cebuli w proszku
• 1/2 łyżeczki suszonego czosnku w proszku
• papryczka chili do smaku
• sól, pieprz

Glazura:
• 3 łyżki ketchupu
• 1 łyżka octu balsamicznego
• 1 łyżka miodu

Soczewicę ugotuj zgodnie z instrukcjami na 
opakowaniu, odcedź i odłóż na bok. Jedną trzecią 
ugotowanej zielonej soczewicy zblenduj z odrobiną 
wody, w której soczewica się gotowała (około 4 
łyżki), pozostałą wodę z soczewicy (około 120 
ml) zalej siemię lniane i pozostaw do zgęstnienia. 
Na oleju podsmaż pokrojone w kostkę paprykę, 
marchew i seler, dopraw solą i pieprzem, dodaj 
tymianek oraz czosnek z cebulą. Ugotowaną 
soczewicę, zblendowaną soczewicę, podsmażone 
warzywa oraz płatki owsiane wymieszaj razem i 
dopraw solą i pieprzem.

Przygotuj glazurę mieszając wszystkie składniki. 
Z mieszanki soczewicowej przy pomocy papieru 
do pieczenia uformuj dwie rolady, natrzyj je 
glazurą, zapakuj do papieru do pieczenia, 
następnie w folię aluminiową (wspaniale utrzymają 
kształt). Piecz w temperaturze 180°C przez około 
40 minut.

Głęboka brytfanna na kuchenkę i do piekarnika
Brytfannę PREMIUM polubisz z pięciu powodów. Jest głęboka i przestronna, 
dlatego bez problemu zdołasz w niej upiec nawet dwie rolady z soczewicy na raz. 
Naczynie ma specjalnie szlifowane dno gwarantujące doskonały kontakt  
z płytą grzewczą, dlatego składniki możesz najpierw podsmażyć na kuchence,  
a potem upiec w piekarniku. Dzięki powłoce antyadhezyjnej zawartość brytfanny 
nie przypali się nawet w wyższych temperaturach. Praktycznym dodatkiem jest 
szklana pokrywa, przez którą możesz zawsze sprawdzić stan potrawy wewnątrz,  
a której możesz użyć również jako osobne naczynie do pieczenia.

Elektryczny młynek  
do pieprzu/soli
PRESIDENT
99,90

74,90
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https://www.tescomapolska.pl/noz-do-porcjowania-grandchef-15-cm
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=bamboo&f=typ:205
https://www.tescomapolska.pl/wyciskacz-czosnku-president-z-wkladka-do-czyszczenia
https://www.tescomapolska.pl/elektryczny-mlynek-do-pieprzu-soli-president
https://www.tescomapolska.pl/brytfanna-z-pokrywka-premium-39-x-22-cm


Zabawę z grillowaniem czas zacząć
Rozpocznij z Grillem kontaktowym PRESIDENT pierwsze 
w tym roku burger party. Swoją wielką powierzchnię 
grillowania oraz Twoje kubki smakowe rozgrzeje w kilka 
chwil, zadbają o to zintegrowane spirale grzewcze oraz silna 
moc 2000 W. Płytę grzewczą możesz ustawić w 5 pozycjach, 
dlatego łatwo przygotujesz także mniejsze kawałki warzyw 
oraz wyjątkowo wysokie burgery. Grill możesz także 
całkowicie rozłożyć, w ten sposób otrzymasz podwójną 
powierzchnię do grillowania. Termostat z płynną regulacją 
oraz minutnik z funkcją automatycznego wyłączenia zadbają 
o to, aby grillowane specjały za każdym razem wyszły 
perfekcyjne. 

Grill kontaktowy
PRESIDENT

599,-

Fasolowe burgery
• 250 g konserwowej fasoli czerwonej  • 3 pomidory   
• 50 g bułki tartej • 1 czerwona papryka • 1 marchew  
• 1 cebula • 50 ml oliwy z oliwek • 4 ząbki czosnku  
• 1 jajko • tabasco • oregano • sól, pieprz

Na oleju podsmaż drobno pokrojone cebulę, marchew  
i paprykę, dodaj pokrojone w kostkę pomidory  
i oregano. Dodaj zblendowaną na gładko fasolę, 
przeciśnięty przez praskę czosnek, jajko, bułkę tartą 
i tabasco, dopraw solą, pieprzem i pozostaw do 
ostygnięcia. Po wystygnięciu uformuj burgery, natrzyj 
je oliwą i grilluj przez 2 minuty z każdej strony.
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Naczynia

BORDEAUX 

od 169,-

Talerze LEGEND 

od 15,90

Naczynia BORDEAUX
Garnek z pokrywą ø 16, 20, 24, 28 cm. od 169,-
Patelnia głęboka z pokrywą ø 28 cm. 299,-
Brytfanna z pokrywą 32 x 26 cm. 339,-

Nowe naczynia BORDEUX - musisz je mieć!
Zachwycą Cię kolorem, kultowym designem oraz całkowicie metalowym wykonaniem, dzięki 

czemu możesz ich użyć zarówno na kuchence, jak i w piekarniku. Wysokiej jakości powłoka 
antyadhezyjna to już oczywisty dodatek, nowością są elastyczne silikonowe uchwyty do 
bezpiecznego przenoszenia gorących naczyń. Specjalnie ukształtowana pokrywa zapewnia 

równomierne ściekanie odparowanej wody z powrotem na naczynia, potrawy nie 
wysychają i pozostają soczyste.

Spróbuj przepysznej zupy soczewicowo-pomidorowej. 
Przepis znajdziesz na naszym blogu
tescoma.pl/przepisy.

nowość
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https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=legend
https://www.tescomapolska.pl/patelnia-gleboka-z-pokrywa-bordeaux-28-cm
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=bordeaux&f=typ:190
https://www.tescomapolska.pl/brytfanna-z-pokrywka-bordeaux-32-x-26-cm
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=bordeaux&f=typ:176%7C190%7C183
https://tescoma.pl/przepisy.


Patelnia 
TitanPOWER 

od 179,-

ø 20 cm. 179,-
ø 24 cm. 199,-
ø 26 cm. 229,-
ø 28 cm. 259,-

Przetrwają wiele
O tytanie napisano już wiele dobrych rzeczy, czas 

wykorzystać jego zalety także w Twoim domu. Luksusowa 
patelnia tytanowa TitanPOWER może się poszczycić maksymalną 

wytrzymałością oraz odpornością na zarysowania, dlatego bez obaw 
możesz na niej używać również metalowych akcesoriów. Powłoka 

nieprzywierająca zachwyci Cię podczas smażenia z minimalną ilością 
tłuszczu, zaletą patelni jest także długotrwałe podtrzymywanie ciepła. 

Indukcyjne dno oraz rękojeść ze stali nierdzewnej sprawiają, że patelnia 
TitanPOWER jest pomocnikiem w smażeniu na kuchence oraz pieczeniu 

w piekarniku.

Groch
Zielone kulki groszku są doskonałym wyborem żywieniowym dla wegan, wegetarian oraz 
cukrzyków. Oprócz tego, że dostarczą organizmowi białka, wapnia czy fosforu, pomogą obniżyć 
poziom cukru we krwi. Co więcej, działają korzystnie na nerki oraz serce, uspokoją zszargane 
nerwy.

Groszkowe quiche ze szpinakiem
• 400 g liści szpinaku • 3 łyżki groszku • 275 g ciasta francuskiego • 250 ml śmietany 33% • 120 g 
sera • 6 jajek • 4 ząbki czosnku • 2 cebule • 2 łyżki oleju kokosowego • gałka muszkatołowa do 
smaku • sól, pieprz

Cebulę i czosnek drobno posiekaj i podsmaż na oleju kokosowym. Dodaj szpinak, dopraw solą  
i pieprzem, startą gałką muszkatołową i znów krótko podsmażaj, aż szpinak zwiędnie. Odłóż na 
bok. Ciasto francuskie rozwałkuj na wielkość patelni z delikatnym nadmiarem na brzegach  
i włóż do patelni wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto wypełnij mieszanką groszku  
i szpinaku, posyp startym serem, zalej jajkami rozbełtanymi ze śmietaną, dopraw solą  
i pieprzem. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 30 minut lub do 
momentu, aż ciasto przybierze złoty odcień. 
WSKAZÓWKA: Jeśli użyjesz zamrożonych liści szpinaku, odciśnij z nich nadmiar wody.
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https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=titan
https://www.tescomapolska.pl/patelnia-titanpower-20-cm
https://www.tescomapolska.pl/patelnia-titanpower-24-cm
https://www.tescomapolska.pl/patelnia-titanpower-26-cm
https://www.tescomapolska.pl/patelnia-titanpower-28-cm


Drewniane akcesoria 
FEELWOOD, 30 cm
od 16,90/szt.

Komplet garnków 
OPTIMA, 8 części

699,-

1. Warząchew owalna FEELWOOD 30 cm / 2. Warząchew z rogiem FEELWOOD 30 cm / 3. Łopatka wąska 
FEELWOOD 30 cm / 4. Łopatka FEELWOOD 30 cm / 5. Łopatka z otworami FEELWOOD 30 cm / 6. Widelec 

FEELWOOD 30 cm / 7. Łyżka do spaghetti FEELWOOD 30 cm / 8. Pęseta FEELWOOD 30 cm

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pojemnik na 
akcesoria 
kuchenne ONLINE

47,90

Nie wypuścisz ich z ręki!
Luksusowe drewniane akcesoria kuchenne FEELWOOD 

zachwycają na pierwszy rzut oka obłymi kształtami i wykonaniem 
z naturalnego drewna. Idealnie leżą w dłoni, mają długą 

żywotność i nie uszkodzą żadnej powierzchni. Wykonane 
z drewna kauczukowca brazylijskiego, które jest bardzo 
wytrzymałe i odpowiednie do codziennej pracy w kuchni.

Miej wszystko pod kontrolą
Nowoczesne garnki OPTIMA to nie tylko trójwarstwowe dno zapewniające 
lepszą termoregulację, praktyczna miarka, ale także wytrzymała szklana 
pokrywa, dzięki której zawsze będziesz mieć kontrolę nad gotowaniem. 
Dodatkowo pokrywka ze szkła i stali nierdzewnej wyposażona jest w otwór 
do odprowadzania pary oraz, podobnie jak same garnki OPTIMA, w wygodny 
uchwyt.

nowość

nowość

Zestaw zawiera:
Garnek z pokrywką ø 20 cm, 4,0 l / Garnek z pokrywką ø 20 cm, 3,0 l  
Garnek z pokrywką ø 18 cm, 2,0 l / Rondelek z pokrywką ø 16 cm, 1,5 l 

Wkrótce  
w sprzedaży
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https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-na-akcesoria-kuchenne-online
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=feelwood&f=typ:241%7C243%7C323%7C249%7C250


Tekstylna podkładka  
z kieszonką na sztućce FLAIR 
Lounge, 45 x 32 cm, 3 kolory

29,90

Sztućce CLASSIC, 
zestaw 24 szt.

269,-

Sztućce 
VICTORIA,  
zestaw 24 szt.
279,-

199,-

Talerze OPUS STRIPES 
Deserowy  ø 20 cm. 22,90
Płytki  ø 27 cm. 37,90
Głęboki ø 22 cm. 29,90 

Z eleganckim dekorem  
na obwodzie

Być razem - to jest najważniejsze
Widzieć się, spędzać razem czas. Chwile, których nie da się niczym zastąpić. Nauczcie 
się jeść razem, a lepiej się zrozumiecie. Eksperci twierdzą nawet, że wspólne jedzenie 
synchronizuje glikemię wszystkich członków rodziny, uczucie głodu, a tym samym nastrój. 

Nakryte jak  
w restauracji  

Nowa, drobno tkana i jednocześnie bardzo wytrzymała podkładka FLAIR LOUNGE  
z oddzielną, wyjmowaną kieszonką na sztućce stanie się gustowną ozdobą Twojego stołu w jadalni. Sztućce 

subtelnie ukryte w dołączonej kieszeni w tym samym odcieniu koloru nadadzą zestawowi odrobinę luksusu.

nowość

Świecznik na tealight 
FANCY HOME Stones 
2 szt.
białe lub szare
40,90
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https://www.tescomapolska.pl/swiecznik-na-tealight-fancy-home-stones-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/talerz-deserowy-opus-stripes-20-cm
https://www.tescomapolska.pl/talerz-plytki-opus-stripes-27-cm
https://www.tescomapolska.pl/talerz-gleboki-opus-stripes-22-cm
https://www.tescomapolska.pl/komplet-sztuccow-classic-24-szt-
https://www.tescomapolska.pl/sztucce-victoria-zestaw-24-szt
https://www.tescomapolska.pl/tekstylna-podkladka-z-kieszonka-na-sztucce-flair-lounge-45-x-32-cm


Smoothie - energia na cały dzień
Ciesz się przypływem energii w każdym łyku dzięki Mikserowi do 
smoothie PRESIDENT. Funkcja miksowania pulsacyjnego oraz 
specjalnie naostrzone nożyki przemienią kawałki owoców i warzyw w 
gęstą miksturę pełną witamin, którą możesz zabrać ze sobą wszędzie. 
Częścią zestawu oprócz wytrzymałego szklanego naczynia o objętości 
600 ml, jest także praktyczna butelka podróżna, w której możesz 
bezpośrednio przygotować zdrowy koktajl.

Do wyboru w kolorze antracytowym lub kremowym.

Mikser do smoothie 
PRESIDENT 0,6 l
2 kolory
279,-

219,-
Butelka podróżna o objętości 600 ml 
jest częścią zestawu.

Jedna butelka to za mało?
Dokup kolejną:

Butelka do smoothie  
PRESIDENT 0,6 l. 2 kolory
49,90

Na zdrowej fali

Wyciskarka do 
cytrusów VITAMINO, 
wielofunkcyjna

37,90
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https://www.tescomapolska.pl/mikser-do-smoothie-president-0-6-l
https://www.tescomapolska.pl/butelka-do-smoothie-president-0-6-l
https://www.tescomapolska.pl/wyciskarka-do-cytrusow-vitamino-wielofunkcyjna


Młynek do soli  
VITAMINO 

Młynek do pieprzu 
VITAMINO 

15 cm 

69,90
18 cm 

77,90

nowość

Młynek na medal
Nastawienie grubości mielenia  
w 5 stopniach, brak okruchów na 
stole, obie zalety odnajdziesz w nowych 
młynkach VITAMINO. Ich ceramiczny 
mechanizm mielący został umieszczony  
w górnej części, więc po odłożeniu 
młynka na stół, nie pozostaną na nim 
żadne resztki soli czy pieprzu. Grubość 
mielenia można w łatwy sposób ustawić 
na korpusie młynka.

Krajarka  
do awokado 
HANDY

21,90

Rozpylacz do 
oleju/octu CLUB

38,90

Pokroi awokado jednym pociągnięciem
Krajarka do awokado sprawi radość każdemu, kto lubi zdrowe 
przekąski. Plastikowym nożykiem bezpiecznie rozkroisz 
awokado, przy pomocy rowka w rękojeści łatwo wyjmiesz 
pestkę i jednym pociągnięciem wykroisz miąższ w całości 
lub pokroisz na równe plasterki. 

Za pomocą 
krajarki łatwo 
przekroisz 
awokado,

wyjmiesz 
pestkę,

i wykroisz 
miąższ.
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https://www.tescomapolska.pl/rozpylacz-do-oleju-ocetu-club
https://www.tescomapolska.pl/krajarka-do-awokado-handy
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=vitamino&f=d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87+(cm):%7C15;typ:133


nasz powszedni Chleb
Chleb towarzyszy nam od ponad dziesięciu tysięcy lat. Z biegiem 
czasu nabrał wielu form i wielu smaków, można powiedzieć, 
że co region, to inne obyczaje i chleb. Jednak jedna zasada 
obowiązuje u wszystkich - ten najlepszy jest domowy.

Forma na tostowy chleb 
jest uzupełnieniem linii masywnych 
ceramicznych form DELÍCIA. Wieko 
zapewni równomierne wypieczenie i 
odciśnie na cieście wgłębienia ułatwiające 
krojenie cienkich tostów. Podobnie jak w 
przypadku wszystkich form ceramicznych 
DELÍCIA, możesz polegać na bardzo 
wytrzymałej glazurze, dzięki której po 
upieczeniu z łatwością wyjmiesz chleb.

Ceramiczna forma 
na chleb tostowy 
DELÍCIA

119,-

Nóż do chleba 
FEELWOOD 21 cm

99,90

nowość

Przepis na chleb tostowy 
jest częścią opakowania
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https://www.tescomapolska.pl/ceramiczna-forma-na-chleb-tostowy-delicia
https://www.tescomapolska.pl/noz-do-chleba-feelwood-21-cm


Jak z piekarni
Idealny duet koszyka i miski z uwielbianej linii DELLA 
CASA ułatwi wyrastanie domowego chleba i nada 
mu idealny kształt bochenka.

Koszyk z miską 
na domowy chleb 
TESCOMA DELLA CASA
56,90

39,-

Dlaczego witamy chlebem i solą? 
Jest to stary słowiański zwyczaj, który 
zachował się po dziś dzień. Chleb był 
nagrodą za ciężką pracę ludzką, więc w 
domu zawsze okazywało się mu szacunek. 
Powitanie gości chlebem i solą było 
odświętne, był to przejaw gościnności, 
serdeczności i pokoju. Według podejścia, 
jakie człowiek miał do chleba, oceniano 
stosunek, jaki miał do życia i ludzi. 
Odmowę uznawano za zniewagę. Po 
dziś dzień chleb stanowi podstawową 
żywność wszystkich narodów 
kulturowych. 

Chlebak 
ONLINE  
42 x 24 cm

159,-

Designerski chlebak inny niż wszystkie
Maksimum miejsca, zdejmowane miejsce na nóż 
oraz bambusowe wieko z funkcją deski do krojenia  
i serwowania - dodaj do siebie te wszystkie zalety,  
a otrzymasz nowoczesny chlebak ONLINE. Za pomocą 
regulowanych otworów wentylacyjnych chleb będzie 
swobodnie „oddychał”.

Maselniczka stołowa 
FreshZONE

39,90
Idzie jak po maśle
Rozsmarowanie twardego masła, wyjętego  
z lodówki to czasem nie lada wyzwanie, zwłaszcza 
na świeżym, miękkim pieczywie. W maselniczce 
stołowej FreshZONE już nie trzeba przechowywać 
masła w lodówce, pozostanie świeże nawet 
na stole aż do 7 dni. Zadba o to pojemnik na 
wodę umieszczony w jej dnie. Maselniczka została 
wykonana w technologii nanoCARE™, co oznacza, 
że nie pochłania zapachów, jest antybakteryjna 
i ekologiczna. Nie trzeba jej myć w zmywarce, 
wystarczy opłukać pod bieżącą wodą.

nowość
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https://www.tescomapolska.pl/koszyk-z-miska-na-domowy-chleb-della-casa
https://www.tescomapolska.pl/chlebak-online-42-x-24-cm
https://www.tescomapolska.pl/maselniczka-stolowa-freshzone


Tradycyjny baranek wielkanocny
• 200 g cukru • 2 jajka • 4 żółtka • 1 opakowanie cukru waniliowego • 1 łyżka soku  
z cytryny •  skórka otarta z 1 cytryny •  piana ubita z 4 białek •  240 g mąki • masło 
do wysmarowania formy

Cukier, jajka, żółtka, cukier waniliowy, sok i skórkę z cytryny należy zmiksować na 
puszystą masę, do której następnie należy dodać pianę z białek i mąkę. Formę dokładnie 
wysmarować jadalnym tłuszczem i posypać mąką. Ciasto należy przelać do formy i piec 
ok. 45 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180°C. Gotowego baranka należy 
wyjąć, a kiedy wystygnie, posypać cukrem pudrem.

O czym myślisz kiedy słyszysz słowo „Wielkanoc”?
Nam na myśl przychodzi baranek, najróżniejsze słodkości  
i jajka. Na wszystko jesteśmy przygotowani. 
Przywitaj wspólnie z nami wiosnę :-) 

Słodka
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Forma ceramiczna  
baranek DELÍCIA
109,-

86,90

Nietradycyjne pszczele ule 
Sprytne foremki ułatwią przygotowywanie oryginalnych 
wielkanocnych słodkości w rodzaju pszczelich uli. Zestaw 
zawiera 3 otwierane foremki z wiosennymi motywami oraz 
foremkę do robienia otworu z wykrawaczem.

Niestarzejąca się ceramika
Poczciwa forma ceramiczna jest ponadczasowa. 
Wcześniej taka forma była przekazywana z 
pokolenia na pokolenie. Co Ty na to, żeby taką 
tradycję wprowadzić także w Twojej rodzinie? 
Masywna forma z linii DELÍCIA z wysokiej 
jakości glazurą gwarantuje, że ciasto będzie 
równomiernie wypieczone, baranka będzie 
można łatwo z niej wyjąć, a każdy jego detal 
będzie idealnie dopracowany. Forma dzięki 
atrakcyjnej, dwukolorowej glazurze będzie także 
idealna jako stylowa dekoracja. 

Stolnica z klipsem 
DELÍCIA Silicon-
PRIME
50 × 40 cm. 74,90
60 × 50 cm. 106,-

Piękne,  
równe ciasto 

Silikonowa stolnica nie ślizga się po 
stole, a ciasto bardzo łatwo na niej 

rozwałkować.

Kieliszek na jajko ALL FIT 
ONE, 2 szt.

23,90

nowość

Uniwersalny  
spodek  
ALL FIT ONE

12,90

Olej do form do pieczenia 
DELÍCIA 300 ml

27,90
Wielkanocne śniadanie

Idealne jajko podasz w nowym kieliszku ALL FIT ONE. 
Kieliszek uzupełnia porcelanową linię ALL FIT ONE 

(więcej na str. 37), pasuje do podstawki 
 i idealnie dopełni świąteczne śniadanie. 

Pieczątka do ciastek  
DELÍCIA, 6 motywów 
wielkanocnych 
54,90

39,90

Produkt wyróżniony 
nagrodą

Foremki na ciasteczka 
nadziewane  
DELÍCIA, 3 wzory 
wielkanocne
24,90

17,40
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https://www.tescomapolska.pl/forma-ceramiczna-baranek-delicia
https://www.tescomapolska.pl/olej-do-form-do-pieczenia-delicia-300-ml
https://www.tescomapolska.pl/pieczatka-do-ciastek-delicia-6-motywow-wielkanocnych
https://www.tescomapolska.pl/kieliszek-na-jajko-all-fit-one-2-szt
https://www.tescomapolska.pl/uniwersalny-talerzyk-all-fit-one
https://www.tescomapolska.pl/foremki-na-ciasteczka-nadziewane-delicia-3-wzory-wielkanocne
https://www.tescomapolska.pl/stolnica-z-klipsem-delicia-siliconprime-60x50-cm
https://www.tescomapolska.pl/stolnica-z-klipsem-delicia-siliconprime-50x40-cm
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=stolnica


Czekasz już na świąteczne odwiedziny krewnych 
i znajomych? Z pewnością nikt z nich nie 

odmówi przepysznej babki idealnej do 
kawy. Szczególnie, gdy wygląda tak 

zachwycająco, jak babka z nowej 
formy DELÍCIA. Który z trzech 
pięknych kształtów upieczesz 
jako pierwszy? Ozdobą stołu  
są wszystkie trzy!
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róża diament rozetaForma na babkę 
wysoka DELÍCIA  
ø 24 cm

149,-

Maszynka do 
maku HANDY 

165,-

Produkt wyróżniony 
nagrodą

Młynek  
do orzechów 
DELÍCIA

56,90

Pomocnik do posypek  
i orzechowych ciast
Młynek zmieli wszystkie 
orzechy, da sobie radę także 
z herbatnikami, drażami i 
czekoladą. Grubość mielenia 
możesz wybrać obracając 
rękojeścią - do siebie na grubo, 
w kierunku przeciwnym na 
drobno. 

Specjalista od maku
Unikatowy ceramiczny mechanizm 
mielący młynka HANDY zmieli mak, 
ziarna sezamu, kolendry i kaszy 
jaglanej. Z regulowaną grubością 
mielenia, stanie się nieodzownym 
pomocnikiem podczas pieczenia 
makowca.

Ubijak- 
dekorator 
DELÍCIA

72,90

Ubije i ozdobi
Ubitej śmietany nie musisz już 

przekładać do woreczków zdobiących, 
nałóż na ubijak jedną z 3 dyszy 

zdobiących lub dyszę do nadziewania 
i ozdabiaj prosto z ubijaka. Pozostałą 

śmietanę można przechowywać  
w ubijaku.
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https://www.tescomapolska.pl/maszynka-do-maku-handy
https://www.tescomapolska.pl/ubijak-dekorujacy-delicia
https://www.tescomapolska.pl/mlynek-do-orzechow-delicia
https://www.tescomapolska.pl/forma-na-babke-wysoka-delicia-24-cm-roza
https://www.tescomapolska.pl/forma-na-babke-wysoka-delicia-24-cm-diament
https://www.tescomapolska.pl/forma-na-babke-wysoka-delicia-24-cm-rozeta


Idealna do pieczenia wypieków  
z ciasta ptysiowego i bezowego

Mata do pieczenia DELÍCIA 
SiliconPRIME 40 x 30 cm, perforowana

52,90

Na jednej macie przygotujesz ciasto,  
uformujesz je i upieczesz.

Mata do pieczenia DELÍCIA SiliconPRIME  
40 x 30 cm, uniwersalna

58,90

Podczas pieczenia mięsa, ziemniaków i zapiekanek 
dno oraz ścianki blachy pozostaną czyste. 

Mata do pieczenia DELICIA SiliconPRIME  
40 x 34 cm, do głębokich brytfann

52,90

Pieczenie z SiliconPRIME to sama radość
Wypróbowałeś już nowe silikonowe maty do pieczenia 
siliconePRIME? Pomogą Ci z przygotowaniem ciast oraz z pieczeniem 
w piekarniku bez przywierania i przypalania. Wszystkie trzy typy - 
uniwersalna, perforowana i do głębokich blach - są żaroodporne, 
odporne do 230°C, efektywnie zastąpią papier do pieczenia, można 
ich także użyć jako podstawki pod gorące naczynia.

Mísy plastové  
DELÍCIA, sada 3 szt.
žlutá, bílá

199,- Misa na ciasto drożdżowe 
z ogrzewaczem DELÍCIA  
ø 26 cm
89,90

69,90

Forma do pieczenia, 
keksówka DELÍCIA 
26 × 11 cm. 33,90
31 × 11 cm. 36,90 

Ciasto drożdżowe 2x szybciej 
Wiadomo, że ciasto drożdżowe potrzebuje czasu i ciepła, aby 
odpowiednio wyrosło. Jeśli należysz do osób, które zniechęca 
pieczenie smakołyków z drożdżowego ciasta, pomocna będzie 
Misa DELÍCIA ze szczelnym wieczkiem i ogrzewaczem, 
która zdecydowanie skróci czas przygotowywania wypieków. 
Wystarczy umieścić w misce składniki, wymieszać, nałożyć 
wieczko i potrząsnąć całą miską. Później wystarczy położyć ją 
na ogrzanym żelowym ogrzewaczu, który przyspieszy proces 
wyrastania ciasta. To, że ciasto jest gotowe, można  
rozpoznać po wypukłym wieczku. Gotowe.

Na chleb i chlebek
Na bananowy, marchewkowy i ulubiony biskupi, 
chlebek o typowym podłużnym prostokątnym 
kształcie. Właśnie taki upieczesz w keksówce 
DELÍCIA z wysoce wytrzymałą powierzchnią 
antyadhezyjną chroniącą przed przypalaniem. 
Forma jest odpowiednia także do pieczenie 
tradycyjnego domowego chleba.

Produkt wyróżniony 
nagrodą
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https://www.tescomapolska.pl/forma-podluzna-delicia-26x11-cm
https://www.tescomapolska.pl/forma-podluzna-delicia-31x11-cm
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=keks%C3%B3wka&f=product-line:3114
https://www.tescomapolska.pl/misa-na-ciasto-drozdzowe-z-ogrzewaczem-delicia-26-cm
https://www.tescomapolska.pl/mata-do-pieczenia-delicia-siliconprime-40-x-30-cm-uniwersalna
https://www.tescomapolska.pl/mata-do-pieczenia-delicia-siliconprime-40-x-30-cm-perforowana
https://www.tescomapolska.pl/mata-do-pieczenia-delicia-siliconprime-40-x-34-cm-do-glebokich-brytfann


Garnek do mleka 
dwuwarstwowy PRESTO z 
pokrywką ø 16 cm, 2.0 l
199,-

159,-

Miska do rozpuszczania produktów  
w kąpieli wodnej DELÍCIA

57,10

Torty na każdą okazję
Kiedy masz urodziny, kiedy planujecie ślub, kiedy świętujecie... Wiesz, 
co jest wisienką na torcie każdego przyjęcia? Sam tort. Torty towarzyszą 
wszystkim ważnym momentom naszego życia, dlatego zadbaliśmy o to, 
aby w tortownicach DELÍCIA powstawały tylko te perfekcyjne.

Lekki deser uprzyjemni 
popołudniową kawę
Zmień zwykły budyń w wyjątkowo 
atrakcyjny deser lub podaj delikatnie 
śmietankową panna cottę.  
Z foremkami z linii DELÍCIA nadasz 
deserom wspaniały kształt, możesz 
przygotować je także w różnych 
wariantach kolorystycznych.

Tortownica 
rozkładana DELÍCIA  
Ø 12, 18, 20, 22, 24, 
26, 28 cm

od 33,90

Foremki na deser panna 
cotta DELÍCIA, 4 szt.
28,90

21,60
Foremki na budyń  
DELÍCIA, 4 szt.
28,90

21,60
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https://www.tescomapolska.pl/garnek-do-mleka-dwuwarstwowy-presto-z-pokrywka-16-cm-2-0-l
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=rozk%C5%82adana&f=typ:119
https://www.tescomapolska.pl/miska-do-rozpuszczania-produktow-w-kapieli-wodnej-delicia
https://www.tescomapolska.pl/foremki-na-deser-panna-cotta-delicia-4-szt-
https://www.tescomapolska.pl/foremki-na-budyn-delicia-4-szt-


Dzbanek do 
przygotowywania 
kawy i herbaty na 
zimno TEO 1,0 l

159,-

Nastała nowa era, teraz w modzie jest zimna kawa!  
I nie mamy przez to na myśli mrożonego frappé. 
Chodzi o cold brew, a więc kawę przygotowaną 
w całkowicie inny sposób - na zimno, bez kropli 
gorącej wody. Zamiast gorącą wodą, zalej zimną 
świeżo zmieloną kawę i pozostaw do zaparzenia 
najlepiej na 12-14 godzin. Poprzez powolne 
wydobywanie się esencji w zimnej wodzie pozyskasz  
z kawy to, co najlepsze w jej smaku i zapachu. 
Kawa cold brew jest wyraźnie słodsza, z 
czekoladowymi oraz owocowymi nutami oraz niższą 
kwaśnością. Na taki efekt zdecydowanie warto 
poczekać!

Brew
Cold

Jak zrobić kawę lub herbatę cold brew?
Z nowym Dzbankiem do przygotowywania kawy i herbaty 
na zimno TEO ich przygotowanie to pestka! Jego częścią jest 
niezwykle drobne sitko ze stali nierdzewnej, do którego należy 
nasypać mieloną kawę, herbatę liściastą czy zioła, zalać zimną 
wodą i pozostawić w lodówce do zaparzenia. Wąski kształt dzbanka 
idealnie pasuje na drzwi lodówki. Dzięki żaroodpornemu szkłu 
borosilikatowemu, z którego został wykonany dzbanek, możesz go 
użyć także do przygotowywania gorących napojów. 

Zawsze wyjątkowy, zawsze Twój
Luksusowy ręczny młynek GrandCHEF z 
ceramicznym mechanizmem mielącym zmieli 
kawę na 6 różnych grubości, które można łatwo 
nastawić według rodzaju przygotowywanej 
kawy. Wyjmowana miarka jest przejrzysta - 
łatwo sprawdzisz, ile kawy zostało zmielone.

Jeden młynek, sześć rodzajów kawy:
•  ekstra drobno mielona kawa orientalna

•  Espresso

•  Mokka

•  Kawa z ekspresu przelewowego

•  Kawa po turecku

•  French press z grubo zmielonych ziaren 

Delektuj się swoją ulubioną kawą zmieloną tak, 
jak trzeba.

Młynek do kawy 
GrandCHEF 
129,-

96,-

Wyjątkowo 
drobne sitko ze 
stali nierdzewnej

Skosztuj portugalskiego 
mazagranu
Lubisz próbować nowych smaków? 
Przygotuj kawę z cytryną. Brzmi jak nic 
nadzwyczajnego, jednak w rzeczywistości 
jest to zaskakująco pyszny i orzeźwiający 
napój. Nazywa się mazagran i jest głównie 
znany w Portugalii, jednak spotkać się  
z nim można także Austrii i Francji. 
Legenda głosi, że wymyślili go francuscy 
żołnierze w twierdzy Mazagran w Algierii  
w czasie wojny w roku 1840.  
Sposób podawania jest różny, ale zawsze 
jest to mieszanka słodzonej kawy 
przygotowanej na zimno i świeżego 
soku cytrynowego. W oryginalnej wersji 
napój podaje się z rumem.

Przygotowaną kawę można 
przechowywać w lodówce 
przez 7 dni.
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https://www.tescomapolska.pl/dzbanek-do-przygotowywania-kawy-i-herbaty-na-zimno-teo-1-0-l
https://www.tescomapolska.pl/dzbanek-do-przygotowywania-kawy-i-herbaty-na-zimno-teo-1-0-l
https://www.tescomapolska.pl/mlynek-do-kawy-grandchef


Podkładka  
FLAIR SHINE  
45x32 cm,  
6 kolorów
18,90/szt.

13,90/ szt.

Filiżanka i podstawka = nierozłączny duet
Niech nie martw Cię już szukanie prawidłowej podstawki do filiżanki do kawy, do kubka na 
cappuccino lub herbatę. Wszystkie pięć filiżanek i kubków z linii ALL FIT ONE, Belly 
pasują do tej samej podstawki. Ten patent docenisz nie tylko podczas przechowywania, 
ale także podczas zakupów - kupisz tylko tyle podstawek, ile używasz i zaoszczędzisz 
miejsce oraz pieniądze. Dzięki obłym kształtom filiżanki i kubki dobrze leżą w dłoniach  
i zachęcają do chwili relaksu.

ALL FIT ONE, Belly
Filiżanka do espresso 10,-
Filiżanka do cappuccino 14,90
Filiżanka do herbaty 18,90
Kubek 18,90 
Kubek do latte 25,90
Uniwersalny spodek 12,90

Dzbanuszek 
GrandCHEF 0,5 l

79,90
Dzbanuszek 
z wieczkiem 
GrandCHEF 0,5 l

99,90

Kawiarka PALOMA,  
5 rozmiarów

od 55,90

Tace  
FANCY HOME  
44 x 30 cm,  
3 kolory

49,90
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https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=paloma&f=typ:157
https://www.tescomapolska.pl/dzbanuszek-z-wieczkiem-grandchef-0-5-l
https://www.tescomapolska.pl/dzbanuszek-grandchef-0-5-l
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=podk%C5%82adka&f=product-line:5138
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=taca&f=product-line:7579
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=belly
https://www.tescomapolska.pl/filizanka-do-espresso-all-fit-one-belly
https://www.tescomapolska.pl/filizanka-do-cappuccino-all-fit-one-belly
https://www.tescomapolska.pl/kubek-all-fit-one-belly
https://www.tescomapolska.pl/filizanka-do-herbaty-all-fit-one-belly
https://www.tescomapolska.pl/uniwersalny-talerzyk-all-fit-one
https://www.tescomapolska.pl/kubek-do-latte-all-fit-one-belly


SALONY SPRZEDAŻY TESCOMA:

/tescomapolska

/tescoma_polska

Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11, Kraków tel. 32 721 07 68  
M1 Kraków al. Pokoju 67, Kraków tel. 32 508 60 55  
Galeria Północna ul. Światowida 17, Warszawa tel. 32 508 60 57  
Galeria Rzeszów al. Piłsudskiego 44, Rzeszów tel. 32 721 07 69  
Millenium Hall al. Majora Wacława Kopisto 1, Rzeszów tel. 32 721 07 69  
Europa Centralna ul. Pszczyńska 315, Gliwice tel. 32 721 07 66  
Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30, Katowice tel. 32 721 07 67  
M1 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, Zabrze tel. 32 508 60 58   
Galeria Sfera ul. Mostowa 5, Bielsko-Biała tel. 32 508 60 50   
Gemini Park ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała tel. 32 508 60 56   
Galeria Jurajska al. Wojska Polskiego 207, Częstochowa tel. 32 508 60 51  
Park Handlowy Bielany ul. Czekoladowa 9, Bielany Wrocławskie tel. 32 508 60 52 
Pasaż Grunwaldzki Plac Grunwaldzki 22, Wrocław tel. 32 721 07 50  
Salon sprzedaży Tescoma ul. Mickiewicza 7, Racibórz tel. 32 451 50 39

Oferta prezentowana w katalogu obowiązuje do 30.04.2021. Ceny są podawane w zł.  
Za ewentualne błędy w druku nie odpowiadamy. 

MARKOWY SKLEP INTERNETOWY TESCOMA

www.tescomapolska.pl
Darmowa dostawa od 239 zł

nowość

Pojemnik na akcesoria 
kuchenne ONLINE

47,90 

Rękawice do 
sprzątania 
ProfiMATE
rozm. S, M, L
10,-

7,-

Ściereczki domowe 
CLEAN KIT, zestaw 3 szt.
23,90

17,90

Szczotki CLEAN KIT Bamboo

od 21,90
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https://www.tescomapolska.pl/sciereczki-domowe-clean-kit-zestaw-3-szt-
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=szczotka&f=product-line:9729
https://www.tescomapolska.pl/pojemnik-na-akcesoria-kuchenne-online
https://www.tescomapolska.pl/wyszukiwanie?term=r%C4%99kawice&f=typ:8938
https://www.tescomapolska.pl/
https://www.tescoma.pl/sklepy
https://pl-pl.facebook.com/tescomapolska/
https://www.instagram.com/tescoma_polska/


Opiekacz PRESIDENT 
z trzema wymiennymi płytami przygotuje 
gofry, zapiekane panini, tosty, a także grillowane 
warzywa, mięso i ryby. Płyty można łatwo 
wyjąć za pomocą jednego przycisku. Dzięki 
powłoce nieprzywierającej nic się nie przypali. 
Wielofunkcyjny opiekacz, gofrownica i grill w jednym, 
niezastąpiony podczas przygotowywania śniadania, 
podwieczorku i kolacji.

Opiekacz  
PRESIDENT 3 w 1

249,-

3 kroki
do luksusowego śniadania

Woreczki tost & grill 
DELÍCIA GOLD, 2+1 szt. 
30,90

https://www.tescomapolska.pl/opiekacz-president-3-w-1
https://www.tescomapolska.pl/woreczki-tost-amp-grill-delicia-gold-2-1-szt


Toster  
PRESIDENT

249,-

Kratka do 
rozmrażania 
pieczywa 
PRESIDENT
17,90

Toster PRESIDENT
• 6 stopni opiekania
• Program do opiekania zamrożonych tostów
• Program dopiekania
• Funkcja szybkiego wyłączania
• Pojemnik na okruchy

Chrupiące.
Upieczone na złoto.
Gotowe w minutę.

https://www.tescomapolska.pl/toster-president
https://www.tescomapolska.pl/kratka-do-rozmrazania-pieczywa-president

