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Un parteneriat care ne face mândri 
Printre numeroasele motive pentru un parteneriat, împărtășim 
cu BODUM® anul înființării noastre în 1944, pasiunea pentru design, 
inovația orientată spre funcționalitate și valorile legate de durabilitate 
și respect uman.  

Istoria BODUM® începe în Copenhaga, Danemarca. În primii ani, Peter 
Bodum intră pentru prima dată în contact cu o mașină de cafea cu vid. 
Impresionat de gustul cafelei, el decide să îmbunătățească designul 
și să fabrice un produs accesibil tuturor, punând bazele succesului 
mărcii.  

Astăzi, povestea continuă să fie scrisă de urmașii săi, conform 
acelorași valori și asigurându-se că grupul rămâne o afacere de familie 
100%. 

Istoria și reputația BODUM®, a fost construită prin modele iconice 
și revoluționare în panorama soluțiilor pentru casă. În prezent, brandul 
are o unitate de design internă, responsabilă pentru crearea tuturor 
produselor și pentru a le păstra fidelitatea față de principiile sale. 

În prezent, compania are sediul în Triengen, Elveția, și dispune de o 
unitate industrială situată în orașul Tondela din Portugalia, unde 
produce o mare parte din produsele sale. 

Este cu cea mai mare mândrie că vă prezentăm colecția 
rezultată din acest nou parteneriat, total Made in Europe.



Ecologică 
A trăi în mod durabil și a insufla 
obiceiuri ecologice în viața 
noastră de zi cu zi nu a fost 
niciodată mai important. Aceste 
produse reprezintă o alternativă 
la articolele de unică folosință. 
Prin filtre și containere 

reutilizabile, este posibil 
să reducem impactul deșeurilor 
și să ne facem obiceiurile 
mai sustenabile. Menținerea 
temperaturilor dorite reprezintă 
și o economie de energie care 
ar trebui luată în considerare. 

Atunci când sunt realizate 
de toată lumea, angajamentul 
personal și schimbarea 
obiceiurilor mici pot face 
o diferență uriașă în imaginea 
de ansamblu colectivă.
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Coffee

Cafea 
În 1958, anul lansării aparatului 
de cafea Santos, BODUM® s-a impus la nivel 
internațional ca un nume cunoscut pentru 
produse de cafea de înaltă calitate. Motto-ul 
„fă gust, nu risipă” nu a fost niciodată mai 
relevant. BODUM® reprezintă o alternativă 
ecologică pentru prepararea unei cafele clasice, 
pline de aromă, în mod tradițional.
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Chambord 350 — 34809

107

107 117 157

Cel mai pur mod 
de a bea cafea 

De la lansare, presa franceză a fost 
cel mai popular produs BODUM®. 
Procesul simplu iti permite sa extragi 
uleiurile esentiale din boabele 
macinate si dupa 4 minute de infuzie 
cu apa intre 92°C - 96°C cafeaua 
este gata de servit. Coborâți 
pistonul încet, deșurubați capacul 
pentru a deschide gura și puteți 
turna ceașca delicioasă. Un produs 
care va incanta iubitorii de cafea!

Presă franceză cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. Sticla este rezistentă 
la căldură și nu alterează aroma naturală a cafelei. Pistonul integral din oțel inoxidabil 
împiedică boabele să cadă din cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Cadrul și capacul din 
crom au un finisaj lucios durabil și atractiv, în timp ce mânerul mat din PP oferă o prindere 
confortabilă care accentuează calitatea designului. Sistemul de presare franceză este 
apreciat de pasionații de cafea din întreaga lume pentru simplitatea preparării și puritatea 
aromei. Aparatul de cafea Chambord are un design atemporal și este produs cu măiestria 
superioară la care se așteaptă adepții săi. Are o capacitate de până la 350 ml. Se livrează 
într-o cutie de cadou.

 � 111 x 168 x 80 mm
 # LSR – 25 x 7 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-350-34809?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Chambord 500 — 34810

107 117 157

117

Presă franceză cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. Sticla este rezistentă 
la căldură și nu alterează aroma naturală a cafelei. Pistonul integral din oțel inoxidabil 
împiedică boabele să cadă din cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Cadrul și capacul din 
crom au un finisaj lucios durabil și atractiv, în timp ce mânerul mat din PP oferă o prindere 
confortabilă care accentuează calitatea designului. Sistemul de presare franceză este 
apreciat de pasionații de cafea din întreaga lume pentru simplitatea preparării și puritatea 
aromei. Aparatul de cafea Chambord are un design atemporal și este produs cu măiestria 
superioară la care se așteaptă adepții săi. Are o capacitate de până la 500 ml. Se livrează 
într-o cutie de cadou.

 � 166 x 190 x 105 mm
 # LSR – 25 x 7 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-500-34810?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Chambord 1L — 34811

106

107 117 157 106 103

Presă franceză cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. Sticla este rezistentă 
la căldură și nu alterează aroma naturală a cafelei. Pistonul integral din oțel inoxidabil 
împiedică boabele să cadă din cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Cadrul și capacul din 
crom au un finisaj lucios durabil și atractiv, în timp ce mânerul mat din PP oferă o prindere 
confortabilă care accentuează calitatea designului. Sistemul de presare franceză este 
apreciat de pasionații de cafea din întreaga lume pentru simplitatea preparării și puritatea 
aromei. Aparatul de cafea Chambord are un design atemporal și este produs cu măiestria 
superioară la care se așteaptă adepții săi. Are o capacitate de până la 1 L. Se livrează 
într-o cutie de cadou.

 � 141 x 230 x 107 mm
 # LSR – 25 x 10 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-1l-34811?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Pavina 100  
34814

 � .34

Travel 
Mug 
Cork  
34849

 � .52

Pavina 350  
34815

 � .34

Travel 
Press 
Cork  
34850

 � .54

Cu capac de plută
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Chambord Cork 1L — 34817

Chambord Cork 350 — 34816

160

160

Presă franceză cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate și capac 
din plută. Sticla este rezistentă la căldură și nu alterează sau afectează aroma 
naturală a cafelei. Pistonul integral din oțel inoxidabil împiedică boabele 
să cadă din cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Cadrul și capacul 
cromat au un finisaj lucios durabil și atractiv. Mânerul din PP mat oferă 
o prindere confortabilă care accentuează calitatea designului. Sistemul 
French press este apreciat de către pasionații de cafea din întreaga lume 
pentru simplitatea preparării și puritatea aromei. Cafetiera Chambord are 
un design atemporal și este produs cu expertiza și calitatea superioară la care 
se așteaptă pasionații. Are o capacitate de până la 1 L. Se livrează într-o husă 
de carton cadou.

 � 141 x 230 x 107 mm
 # LSR – 25 x 12 mm

Presă franceză cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate și capac 
din plută. Sticla este rezistentă la căldură și nu alterează sau afectează aroma 
naturală a cafelei. Pistonul integral din oțel inoxidabil împiedică boabele 
să cadă din cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Cadrul și capacul cromat 
au un finisaj lucios durabil și atractiv. Mânerul din PP mat oferă o prindere 
confortabilă care accentuează calitatea designului. Sistemul French press 
este apreciat de către pasionații de cafea din întreaga lume pentru simplitatea 
preparării și puritatea aromei. Cafetiera Chambord are un design atemporal 
și este produs cu expertiza și calitatea superioară la care se așteaptă 
pasionații. Are o capacitate de până la 350 ml. Se livrează într-o husă 
de carton cadou.

 � 111 x 168 x 80 mm
 # LSR – 25 x 6 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-1l-34817?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-cork-350-34816?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Caffettiera 1L — 34808

Caffettiera 350 — 34807

103

103

105

105

105

106

106

106

Presă franceză cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. 
Sticla este rezistentă la căldură și nu alterează aroma naturală 
a cafelei. Are un piston și un filtru reutilizabil, din oțel inoxidabil, care 
extrage toate uleiurile din boabele de cafea, pentru a lăsa sedimente 
minime. Cadrul din oțel inoxidabil cromat protejează carafa de sticlă, 
în timp ce capacul și mânerul din plastic permit o utilizare sigură 
și comodă. Caffettiera combină ușurința și rapiditatea preparării 
cu puritatea aromei unui aparat de cafea cu presă. Are o capacitate 
până la 1L. Se livrează în cutie de cadou.

 � 171 x 242 x 106 mm
 # LSR – 30 x 10 mm

Presă franceză cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. 
Sticla este rezistentă la căldură și nu alterează aroma naturală 
a cafelei. Are un piston și un filtru reutilizabil, din oțel inoxidabil, care 
extrage toate uleiurile din boabele de cafea, pentru a lăsa sedimente 
minime. Cadrul din oțel inoxidabil cromat protejează carafa de sticlă, 
în timp ce capacul și mânerul din plastic permit o utilizare sigură 
și comodă. Caffettiera combină ușurința și rapiditatea preparării 
cu puritatea aromei unui aparat de cafea cu presă. Are o capacitate 
până la 350 ml. Se livrează în cutie de cadou.

 � 132 x 195 x 75 mm
 # LSR – 25 x 7 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-1l-34808?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/caffettiera-350-34807?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Java 1L — 34806

Java 350 — 34805

103

103

103

105
105

105

106

106

Presă franceză cu recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. 
Sticla este rezistentă la căldură și nu modifică gustul natural 
al cafelei. Are un piston, din oțel inoxidabil, care impiedică căderea 
boabelor din cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Sticla este 
încadrată cu un material rezistent și ușor pentru protecție, permițând 
o utilizare în siguranță. Cafetiera are un design iconic în stil retro, 
cu toate calitățile avangardiste necesare pentru a produce o băutură 
bogată și aromată. Fără a folosi filtre de hârtie sau capsule, devine 
o alternativă durabilă la produsele tradiționale. Toate piesele se pot 
spăla în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 1 L. 
Se livrează într-o husă de carton cadou.

 � 167 x 245 x 90 mm
 # STI – 40 x 80 mm

Presă franceză cu recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. 
Sticla este rezistentă la căldură și nu modifică gustul natural 
al cafelei. Are un piston, din oțel inoxidabil, care impiedică căderea 
boabelor din cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Sticla este 
încadrată cu un material rezistent și ușor pentru protecție, permițând 
o utilizare în siguranță. Cafetiera are un design iconic în stil retro, 
cu toate calitățile avangardiste necesare pentru a produce o băutură 
bogată și aromată. Fără a folosi filtre de hârtie sau capsule, devine 
o alternativă durabilă la produsele tradiționale. Toate piesele se pot 
spăla în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 350 ml. 
Se livrează într-o husă de carton cadou.

 � 131 x 189 x 70 mm
 # STI – 20 x 50 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-1l-34806?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/java-350-34805?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Brazil 1L — 34804

Brazil 350 — 34803

103

103

Presă franceză cu recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. 
Sticla este rezistentă la căldură și nu modifică gustul natural al cafelei. 
Are un piston și un filtru reutilizabil din oțel inoxidabil care extrag cea 
mai bună aromă din boabele de cafea, lăsând un minim de sedimente. 
Structura, mânerul și capacul sunt foarte ușoare și realizate 
dintr-un material fără BPA. Cafetiera Brazilia, dezvoltată în anii 1980, 
este unul dintre modelele clasice care a rezistat cu succes nevoilor 
diferitelor generații. Se poate spăla în mașina de spălat vase. Are 
o capacitate de pana la 1 L. Se livreaza in cutie cadou.

 � 141 x 230 x 107 mm
 # STI – 60 x 60 mm

Presă franceză cu recipient din sticlă borosilicată de înaltă calitate. 
Sticla este rezistentă la căldură și nu modifică gustul natural al cafelei. 
Are un piston și un filtru reutilizabil din oțel inoxidabil care extrag cea 
mai bună aromă din boabele de cafea, lăsând un minim de sedimente. 
Structura, mânerul și capacul sunt foarte ușoare și realizate 
dintr-un material fără BPA. Cafetiera Brazilia, dezvoltat în anii 80, 
este unul dintre modelele clasice care a rezistat cu succes nevoilor 
diferitelor generații. Se poate spăla în mașina de spălat vase. Are 
o capacitate de până la 350 ml. Se livrează în cutie de cadou.

 � 111 x 168 x 80 mm
 # STI – 50 x 60 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-1l-34804?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/brazil-350-34803?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Mocca 500 — 34813

160

Un strop de magie 

Un set all-in-one pentru a vă oferi o experiență 
cu adevărat palpită! Aparatul de cafea cu vid 
Mocca vă permite să urmăriți în detaliu întreaga 
experiență de preparare a cafelei și să 
produceți o ceașcă de cafea absolut delicioasă.

Cafetieră în vid, cu bază din oțel inoxidabil și mâner din plută. Atât pâlnia, cât și carafa sunt 
din sticlă, ceea ce permite să observi procesul intrigant de preparare, extrăgând cea mai bună 
aromă din boabele de cafea. Cafetiera este alimentată de un arzător pe gaz care funcționează 
cu lichid de brichetă obișnuit (70 ml), menținând consumul de energie la un nivel scăzut. 
Filtrul din oțel inoxidabil asigură faptul că este un mod sustenabil de a prepara cafeaua. Este 
acționat de un buton accesibil de pe arzătorul cu gaz. Cafetiera cu vid Mocca, proiectat în anii 
1950, păstrează stilul retro al originalului și este îmbunătățit cu materiale mai progresiste, 
cum ar fi carafa și filtrul din sticlă borosilicată de înaltă calitate (care nu alterează aroma 
naturală a cafelei) și un mâner din plută elegant și mai sustenabil. Majoritatea pieselor pot 
fi spălate în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 500 ml. Se livrează într-o cutie 
de cadou.

 � 140 x 400 x 200 mm
 # LSR – 30 x 7 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/mocca-500-34813?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Cu mâner de plută
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Un proces simplu 
cu filtrare perfectă 

Pour Over este o opțiune simplă, cu o 
metodă simplă care garantează rezultate 
excelente și o cafea plină de aromă.
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Pour Over 1L — 34819

Pour Over 500 — 34818

160

160

Cafetieră cu filtru, cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă 
calitate. Sticla este rezistentă la căldură și nu alterează aroma 
naturală a cafelei. Carafa este echipată cu un filtru permanent 
din oțel inoxidabil pentru o preparare durabilă și conține o bandă 
de silicon pentru o utilizare confortabilă și sigură. Cafetiera 
Pour Over este ideală pentru a obține o cafea mai bogată și mai 
corpolentă în viața de zi cu zi. Se poate spăla în mașina de spălat 
vase. Are o capacitate de până la 1 L. Fabricat în Europa. 
Se livrează într-o cutie de cadou.

 � 160 x 217 x 136 mm
 # LSR – 25 x 5 mm

Cafetieră cu filtru, cu un recipient din sticlă borosilicată de înaltă 
calitate. Sticla este rezistentă la căldură și nu alterează aroma 
naturală a cafelei. Carafa este echipată cu un filtru permanent 
din oțel inoxidabil pentru o preparare durabilă și conține o bandă 
de silicon pentru o utilizare confortabilă și sigură. Cafetiera 
Pour Over este ideală pentru a obține o cafea mai bogată și mai 
corpolentă în viața de zi cu zi. Se poate spăla în mașina de spălat 
vase. Are o capacitate de până la 500 ml. Fabricat în Europa. 
Se livrează într-o cutie de cadou.

 � 115 x 154 x 138 mm
 # LSR – 25 x 5 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-1l-34819?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/pour-over-500-34818?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Bistro Set — 34847

103

Set de cafetieră cu presă Bistro și 2 cești Pavina Outdoor. Presa este fabricată 
din oțel inoxidabil și material durabil, rezistent la rugină. Paharele sunt 
fabricate din sticlă borosilicată de înaltă calitate. Sticla este rezistentă 
la căldură și nu alterează sau afectează aroma naturală a cafelei. Are 
un piston din oțel inoxidabil, care reține sedimentele în timp ce cafeaua este 
servită. Setul Bistro este ideal pentru prepararea unei cafele simple, gustoase 
și ecologice. Aparatul de cafea are o capacitate de până la 1 L, iar ceștile 
de până la 250 ml. Se livrează într-o cutie de cadou.

 � 141 x 214 x 100 mm
 # LSR – 25 x 5 mm

Seturi de cafea 
Seturi perfecte pentru a vă bucura de cafea! 
Alegeți modelele și elementele suplimentare 
care vă completează stilul și nevoile.

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-set-34847?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Chambord Set — 34848

107

Set de cafetieră cu presă Chambord și 4 căni de cafea Bistro. Cănile sunt 
fabricate din sticlă durabilă temperată. Recipientul de presare este fabricat 
din sticlă borosilicată rezistentă la căldură și nu alterează sau afectează 
gustul natural al cafelei. De asemenea, are un piston și un filtru care 
reține sedimentele în cafetieră în timp ce cafeaua este servită. Adorat 
de cunoscătorii de cafea, setul Chambord este tot ce ai nevoie pentru 
a stăpâni arta preparării perfecte. Se poate spăla în mașina de spălat vase. 
Cafetiera are o capacitate de până la 1 l. Cănile au o capacitate de până 
la 350 ml. Livrat în cutie de cadou.

 � 141 x 230 x 107 mm
 # LSR – 35 x 10 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-set-34848?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Tea

Ceai 
Dă viață ceaiului tău cu oferta noastră 
de ceainice și ceainice de înaltă calitate! 
Modelele, bazate pe sistemul francez 
de preparare prin presa, au fost dezvoltate 
în colaborare cu English Tea Council 
și oferă ceaiului o aromă pură, nealterată. 
Sticla borosilicata, rezistenta la caldura 
si transparenta, iti permite de asemenea 
sa alegi intensitatea dorita in fiecare preparat 
cu o mai mare precizie.
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1 2 43

Prese de ceai 

Tehnologia presei franceze s-a adaptat 
acum la ceai. Când ceaiul ajunge la puterea 
dorită, pur și simplu apăsați pistonul pentru 
a opri procesul de preparare și voilà! Tot 
ce rămâne este să servești și să te bucuri.



27

Assam Steel 1.5L — 34829Assam Steel 1L — 34828

Assam Steel 500 — 34827

107

107

107

Ceainic din sticlă cu infuzor. Are un sistem patentat care oprește 
prepararea ceaiului atunci când este apăsat pistonul, pentru a nu 
face ceaiul amar. Sticla borosilicată este rezistentă la căldură și nu 
alterează sau afectează aroma băuturii. Filtrul și capacul sunt 
fabricate din oțel inoxidabil durabil, capabil să reziste la mulți ani 
de utilizare. Acesta include o jantă din silicon care rămâne rece 
la atingere și menține filtrul în ceainic pentru a vă turna ceaiul mai 
precis și mai sigur. Assam este un ceainic din sticlă inovator, bazat 
pe sistemul de preparare a ceaiului prin presare franceză, pentru 
a asigura o aromă excepțional de pură și răcoritoare. Se poate spăla 
în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 1,5 L. Livrat 
într-o cutie de cadou.

 � 211 x 171 x 164 mm
 # LSR – 35 x 7 mm

Ceainic din sticlă cu infuzor. Are un sistem patentat care oprește 
prepararea ceaiului atunci când este apăsat pistonul, pentru a nu 
face ceaiul amar. Sticla borosilicată este rezistentă la căldură și nu 
alterează sau afectează aroma băuturii. Filtrul și capacul sunt 
fabricate din oțel inoxidabil durabil, capabil să reziste la mulți ani 
de utilizare. Acesta include o jantă din silicon care rămâne rece 
la atingere și menține filtrul în ceainic pentru a vă turna ceaiul mai 
precis și mai sigur. Assam este un ceainic din sticlă inovator, bazat 
pe sistemul de preparare a ceaiului prin presare franceză, pentru 
a asigura o aromă excepțional de pură și răcoritoare. Se poate spăla 
în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 1 L. Livrat 
într-o cutie de cadou.

 � 190 x 158 x 140 mm
 # LSR – 35 x 7 mm

Ceainic din sticlă cu infuzor. Are un sistem patentat care oprește 
prepararea ceaiului atunci când este apăsat pistonul, pentru a nu 
face ceaiul amar. Sticla borosilicată este rezistentă la căldură și nu 
alterează sau afectează aroma băuturii. Filtrul și capacul sunt 
fabricate din oțel inoxidabil durabil, capabil să reziste la mulți ani 
de utilizare. Acesta include o jantă din silicon care rămâne rece 
la atingere și menține filtrul în ceainic pentru a vă turna ceaiul mai 
precis și mai sigur. Assam este un ceainic din sticlă inovator, bazat 
pe sistemul de preparare a ceaiului prin presare franceză, pentru 
a asigura o aromă excepțional de pură și răcoritoare. Se poate spăla 
în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 500 ml. Livrat 
într-o cutie de cadou.

 � 166 x 120 x 120 mm
 # LSR – 30 x 6 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/assam-steel-1.5l-34829?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/assam-steel-1.5l-34829?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Bistro Nouveau — 34824

1 2 43

103

Ibrice de sticlă 

Pregătiți ceai de înaltă calitate cu ceainice 
cu filtru de sticlă. Infuzorul permite frunzelor 
să circule liber și să-și dezvolte aroma deplină!

Ceainic din sticlă borosilicată rezistentă la căldură. Are un filtru mare, 
fără BPA (fără alterarea gustului), care oferă frunzelor de ceai spațiu 
suplimentar pentru a se dezvolta și a-și disipa și mai bine aroma. Acest 
proces de infuzare poate fi întrerupt prin îndepărtarea filtrului integrat 
din ceainic. Ceainicul Bistro Nouveau combină un design plăcut cu o 
funcționalitate optimă. Are o capacitate de până la 1 L. Fabricat 
în Europa. Livrat în cutie de cadou.

 � 181 x 137 x 134 mm
 # LSR – 35 x 15 mm
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Chambord Tea — 34830
107

Ceainic din sticlă borosilicată cu infuzor. Ceainicul din sticlă 
borosilicată este rezistent la căldură și nu alterează aroma băuturii. 
Are un filtru din oțel inoxidabil care permite frunzelor să se dezvolte 
și să-și disipeze și mai bine aroma. Ceainicul este protejat de un cadru 
din oțel inoxidabil pentru a preveni accidentele. De asemenea, are 
un capac și un mâner ergonomic pentru o mai mare siguranță atunci 
când manipulați lichide fierbinți. Ceainicul Chambord este aliatul 
tău perfect pentru a prepara un ceai delicios. Potrivit pentru mașina 
de spălat vase. Are o capacitate de până la 500 ml. Livrat într-o cutie 
de cadou.

 � 185 x 136 x 127 mm
 # LSR – 25 x 8 mm

Cadru din oțel inoxidabil cu picioare rezistente pentru a preveni răsturnarea
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Assam 1L — 34826

Assam 500 — 34825

103

103

Ceainic din sticlă borosilicată rezistentă la căldură. Dispune de un filtru 
fără BPA (nu alterează gustul) și de un piston din silicon care menține 
frunzele în partea de jos a filtrului până la finalizarea preparării. Include 
o jantă din silicon care rămâne rece la atingere și ține filtrul în ceainic 
pentru a turna ceaiul cu mai multă precizie și siguranță. Ceainicul 
Assam clasic folosește același sistem de infuzie ca și un aparat 
de cafea, permițându-vă să controlați mai bine procesul de infuzare 
a ceaiului. Are o capacitate de până la 1 L. Fabricat în Europa. Livrat 
într-o cutie de cadou. 

 � 194 x 155 x 148 mm
 # STI – 60 x 60 mm

Ceainic din sticlă borosilicată rezistentă la căldură. Dispune de un filtru 
fără BPA (nu alterează gustul) și de un piston din silicon care menține 
frunzele în partea de jos a filtrului până la finalizarea preparării. Include 
o jantă din silicon care rămâne rece la atingere și ține filtrul în ceainic 
pentru a turna ceaiul cu mai multă precizie și siguranță. Ceainicul 
Assam clasic folosește același sistem de infuzie ca și un aparat 
de cafea, permițându-vă să controlați mai bine procesul de infuzare 
a ceaiului. Are o capacitate de până la 500 mL. Fabricat în Europa. 
Livrat într-o cutie de cadou. 

 � 176 x 133 x 118 mm
 # STI – 60 x 60 mm
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Pavina 350  
34815

 � .34
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Drinkware

Vase de băut 
O colecție cu un stil clasic potrivit oricărui 
mediu, fie că este de familie sau de serviciu. 
Materialele durabile și rezistente la temperatură 
le fac ideale pentru viața de zi cu zi. 
Explorați toate detaliile și caracteristicile care 
ne deosebesc produsele.
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Pavina 100 — 34814

Pavina 350 — 34815

160

160

Chambord 
Cork 350  
34816

 � .11

Travel 
Mug 
Cork  
34849

 � .52

Chambord 
Cork 1L  
34817

 � .11

Travel 
Press 
Cork  
34850

 � .54

Stiluri clasice 
și atemporale 
Accesorii din sticla rezistenta la caldura, 
care ramane rece la atingere si nu altereaza 
gustul bauturilor. Explorați aceste 
și alte proprietăți ale colecției noastre!

Set de 2 căni din sticlă borosilicată de înaltă 
calitate. Sticla este rezistentă la căldură 
și nu alterează gustul natural al cafelei. 
Ceștile au, de asemenea, o bandă de plută 
pentru control și siguranță în manipularea 
lichidelor fierbinți. Potrivite pentru băuturi 
calde și reci. Designul curbat este marca 
înregistrată a liniei Pavina. Are o capacitate 
de până la 100 ml. Se livrează într-o husă 
de carton cadou.

 � 63 x 62 x 63 mm
 # LSR – 7 x 25 mm

Set de 2 căni din sticlă borosilicată de înaltă 
calitate. Sticla este rezistentă la căldură 
și nu alterează gustul natural al cafelei. 
Ceștile au, de asemenea, o bandă de plută 
pentru control și siguranță în manipularea 
lichidelor fierbinți. Potrivite pentru băuturi 
calde și reci. Designul curbat este marca 
înregistrată a liniei Pavina. Are o capacitate 
de până la 350 ml. Se livrează într-o husă 
de carton cadou.

 � 87 x 88 x 80 mm
 # LSR – 9 x 35 mm
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Chambord  300 — 34812

107

107

117 157

Set de 2 căni din sticlă borosilicată de înaltă calitate. Sticla 
este rezistentă la căldură și nu alterează sau afectează aroma 
naturală a băuturilor. Designul clasic al ceștilor Chambord 
va completa orice mediu și se va potrivi cu ceainicul sau cafetiera 
actuală. Are o capacitate de până la 300 ml. Se livrează 
într-o cutie de cadou.

 � 100 x 130 x 75 mm
 # LSR – 20 x 6 mm
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Pour Over — 34822

110

Set de cafetieră compus din filtru cu pereți 
dubli și cană. Folosește un filtru reutilizabil 
din oțel inoxidabil în formă de con. Cafetiera 
cu filtru și cană Pour Over sunt mecanismul 
ideal pentru prepararea unei singure cești 
de cafea cu aromă maximă și fără deșeuri. 
Cana este potrivită pentru cuptorul 
cu microunde. Atât filtrul de cafea cu filtru, 
cât și cana pot fi spălate în mașina de spălat 
vase. Are o capacitate de până la 350 ml. 
Se livrează într-o cutie de cadou.

 � 140 x 175 x 118 mm
 # PDP – 25 x 20 mm
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Tea For One — 34831

103 106

Pahar din sticlă borosilicată de înaltă calitate 
cu perete dublu și filtru din nailon. Capacul 
păstrează ceaiul cald în timpul procesului 
de preparare și acționează, de asemenea, 
ca o bază pentru a evita scurgerea. Setul 
Tea For One permite frunzelor de ceai să își 
elibereze întreaga aromă și oferă o ceașcă 
de ceai delicioasă. Potrivit pentru mașina 
de spălat vase. Capacitate de până la 350 ml. 
Livrat în cutie de cadou.

 � 96 x 125 x 96 mm
 # PDP – 20 x 15 mm

Capacul menține ceaiul fierbinte în timpul preparării și acționează ca bază pentru a preveni picurarea

https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/tea-for-one-34831?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Pour Over 1L  
34819

 � .21



39

Bistro 600 — 34853

Bistro 300 — 34852

Bistro 170 — 34851

160

160

160

Set 2 căni din porțelan de calitate superioară. Cănile 
Bistro au un manșon cu bandă de plută pentru 
un control mai mare și siguranță la manipularea 
lichidelor fierbinți. Sunt potrivite pentru congelator, 
cuptor cu microunde și mașină de spălat vase, 
cu excepția manșonului din plută. Are o capacitate 
de până la 600 ml. Furnizat în cutie cadou.

 � 65 x 146 x 99 mm
 # LSR – 20 x 80 mm

Set 2 căni din porțelan de calitate superioară. Cănile 
Bistro au un manșon cu bandă de plută pentru 
un control mai mare și siguranță la manipularea 
lichidelor fierbinți. Sunt potrivite pentru congelator, 
cuptor cu microunde și mașină de spălat vase, 
cu excepția manșonului din plută. Are o capacitate 
de până la 300 ml. Furnizat în cutie cadou.

 � 64 x 100 x 87 mm
 # LSR – 20 x 55 mm

Set 2 căni din porțelan de calitate superioară. Cănile 
Bistro au un manșon cu bandă de plută pentru 
un control mai mare și siguranță la manipularea 
lichidelor fierbinți. Sunt potrivite pentru congelator, 
cuptor cu microunde și mașină de spălat vase, 
cu excepția manșonului din plută. Are o capacitate 
de până la 170 ml. Furnizat în cutie cadou.

 � 55 x 80 x 74 mm
 # LSR – 15 x 45 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-600-34853?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-600-34853?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-600-34853?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-600-34853?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-600-34853?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-600-34853?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-600-34853?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-300-34852?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-300-34852?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-300-34852?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-300-34852?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-300-34852?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-300-34852?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-300-34852?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-170-34851?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-170-34851?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-170-34851?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-170-34851?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-170-34851?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-170-34851?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-170-34851?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum


40

Bistro Thermal — 34833

103 106 128 121 129 134 164 152

129

Borcane 
și Termosuri 
Servește băuturile tale preferate 
cu mai multă eficiență și eleganță 
în orice împrejurare! Economisirea 
energiei este, de asemenea, 
ceva de luat în considerare 
la termosurile, care mențin 
temperaturile dorite mai mult timp.

Termos din oțel inoxidabil izolat în vid. Capacul se închide automat după 
fiecare utilizare pentru a menține temperatura dorită și a economisi energie. 
O apăsare ușoară pe capac deschide ulciorul și lasă lichidele să curgă. 
Designul elegant al termosului Bistro îl face ideal pentru a bea ceai cu gheață 
sau pur și simplu pentru a menține cald ceaiul din plante. Are o capacitate 
de până la 1,1 l.

 � 158 x 300 x 134 mm
 # STI – 60 x 60 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-thermal-34833?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-thermal-34833?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-thermal-34833?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-thermal-34833?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-thermal-34833?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-thermal-34833?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Bistro 1.1L — 34834

107 127

Termos cu izolație în vid. Interiorul ulciorului este fabricat din oțel 
inoxidabil fără BPA (nu alterează gustul). Capacul se închide automat 
după fiecare utilizare, astfel încât temperatura dorită este menținută 
pentru mai mult timp. De asemenea, are un buton în partea de sus 
care permite să deschizi capacul atunci când servești cu o singură 
mână. Designul elegant al termosului Bistro îl face ideal pentru a bea 
ceai cu gheață sau pur și simplu pentru a păstra cald ceaiul din plante. 
Are o capacitate de până la 1,1 l.

 � 140 x 295 x 120 mm
 # LSR – 30 x 50 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-1.1l-34834?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Chambord Thermal 1L — 34832

103

113

106

131

Carafă termică izolată în vid cu pereți dubli. Interiorul este din 
oțel inoxidabil fără BPA (care nu alterează gustul), iar exteriorul 
este îmbrăcat într-o carcasă din plastic rezistent, cu un mâner 
adecvat. Rămâne rece la atingere în cazul lichidelor fierbinți și nu 
se condensează în cazul lichidelor reci. Capacul este rezistent 
la vărsare (se rotește pentru a se deschide) și are, de asemenea, o gură 
de scurgere pentru a turna lichidul în siguranță. Ulciorul Chambord 
este elementul perfect atât pentru întâlnirile de familie, cât și pentru 
cele de lucru. Acesta poate conține până la 1 litru.

 � 175 x 240 x 125 mm
 # STI – 60 x 60 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/chambord-thermal-1l-34832?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Melior 1.2L — 34845

102

102

121 103 134 109

Carafă cilindrică transparentă, de capacitate mare, cu capac de protecție. Gura 
de scurgere a ulciorului, proiectată cu pricepere, și mânerul convenabil facilitează 
turnarea băuturilor, în timp ce capacul protejează împotriva stropilor și vărsării. Ideal 
pentru servirea băuturilor răcoritoare, dar poate fi folosit și pentru servirea băuturilor 
calde. Foarte versatil și cu o dimensiune considerabilă, Melior este carafa perfectă 
pentru evenimente sociale. Are o capacitate de până la 1,2 l. Livrat în cutie de cadou.

 � 100 x 237 x 147 mm
 # PDP – 20 x 30 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-1.2l-34845?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-1.2l-34845?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-1.2l-34845?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-1.2l-34845?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-1.2l-34845?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-1.2l-34845?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Kitchen

Bucătărie 
Bucătăria este din ce în ce mai mult un spațiu 
convivial. Cu oferta noastră, puteți crea 
o atmosferă luminoasă, cu design armonios 
și culori atemporale, de care să se bucure 
oaspeții dvs.!
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Bistro Bread S — 34820

103105

105

106

Cutii pentru paine 
O soluție elegantă și multifuncțională 
pentru bucătăria ta. Păstrează 
prospețimea și aroma pâinii 
pentru mai mult timp cu Bread Boxes!

Cutie de pâine realizată din material fără BPA, cu capac din bambus. 
Capacul are caneluri pentru a prinde firimiturile și poate servi și ca 
placă de tăiat sau tavă de servire pentru pâine. Cutia de pâine Bistro 
este o piesă versatilă și elegantă, care oferă o soluție practică pentru 
depozitarea pâinii și a altor alimente. Doar cutia poate fi spălată 
în mașina de spălat vase. Mărimea S. Se livrează într-o husă 
de carton cadou.

 � 294 x 107 x 194 mm
 # LSR – 120 x 120 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-s-34820?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-s-34820?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-s-34820?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-s-34820?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-s-34820?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-s-34820?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-s-34820?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Bistro Bread L — 34821

103
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105 106

Cutie de pâine realizată din material fără BPA, cu capac din bambus. 
Capacul are caneluri pentru a prinde firimiturile și poate servi și ca 
placă de tăiat sau tavă de servire pentru pâine. Cutia de pâine Bistro 
este o piesă versatilă și elegantă, care oferă o soluție practică pentru 
depozitarea pâinii și a altor alimente. Doar cutia poate fi spălată 
în mașina de spălat vase. Mărimea L. Se livrează într-o husă 
de carton cadou.

 � 365 x 138 x 237 mm
 # LSR – 120 x 120 mm

Capacul din bambus servește și ca placă de tăiat, 
cu canal pentru a prinde firimiturile

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-l-34821?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-l-34821?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-l-34821?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-l-34821?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-l-34821?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-l-34821?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-bread-l-34821?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum


Joycup 
Breakfast  
34841

 � .64

Pour Over  
34822

 � .36
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Outdoor

În aer liber 
Din ce în ce mai mult, articolele de unică folosință 
reprezintă o amenințare pentru mediu, chiar 
și atunci când le aruncăm în mod corect. Unele 
pahare de hârtie, de exemplu, au acoperiri 
de plastic pentru a preveni scurgerile. Aceste 
amestecuri fac procesul de reciclare foarte dificil. 
Potrivit Grupului de Recuperare și Reciclare 
a Paharelor de hârtie (PCRRG), doar 6% din 
paharele de hârtie sunt reciclate. Această ofertă 
de articole „în mișcare”, în afară de faptul că este 
o alternativă ecologică, menține băuturile la rece 
mai mult timp (ceea ce economisește și costurile 
cu energia) și permite un transport mai confortabil.
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Travel Mug Steel — 34839Travel Mug Cork — 34849

117
160

Travel 
Press 
Cork  
34850

 � .54

Căni de călătorie 
Cea mai bună alternativă 
la paharele de unică folosință. Aceste căni 
de călătorie sunt reutilizabile, practice 
și îți vor începe ziua în cel mai bun mod!

Pahar de călătorie cu izolație din oțel inoxidabil cu perete 
dublu. Designul cu pereți dubli menține temperaturile pentru 
mai mult timp. Conține o bandă de silicon pentru o purtare 
mai confortabilă și un capac sigur cu gura de scurgere. Aceste 
caracteristici fac din cana de călătorie partenerul ideal 
pentru orice aventură. Acesta poate conține până la 350 ml. 
Se livrează într-o husă de carton cadou.

 � 89 x 184 x 91 mm
 # SCR – 130 x 45 mm

Pahar de voiaj din oțel inoxidabil cu pereți dubli, cu bandă 
de plută anti-alunecare pentru un mai mare control 
și siguranță la manipularea lichidelor fierbinți. Paharul oferă 
o alternativă la sticlele și paharele de unică folosință și va 
fi însoțitorul ideal pentru călătoriile de zi cu zi. Se poate spăla 
în mașina de spălat vase. Capacitate de până la 350 ml. 
Furnizat într-o husă de carton.

 � 93 x 184 x 87 mm
 # LSR – 25 x 50 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-steel-34839?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-steel-34839?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-steel-34839?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-steel-34839?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-steel-34839?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-steel-34839?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-steel-34839?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-cork-34849?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-cork-34849?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-cork-34849?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-cork-34849?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-cork-34849?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-cork-34849?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-cork-34849?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Travel Mug 600 — 34835

103 106

Pahar de călătorie izolat din oțel inoxidabil cu pereți dubli. 
Designul cu pereți dubli menține temperatura mai mult 
timp. Dispune de o bandă de silicon pentru o purtare mai 
confortabilă și de un capac sigur cu gura de scurgere. Aceste 
caracteristici fac din cana de călătorie toaleta de călătorie 
partenerul ideal pentru orice aventură. Are o capacitate 
de până la 600 ml. Se livrează într-o cutie de cadou.

 � 88 x 266 x 88 mm
 # LSR – 30 x 100 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-600-34835?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-600-34835?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-600-34835?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-600-34835?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-600-34835?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-600-34835?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-600-34835?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Travel Mug 450 — 34802

106

160

103

Travel Press Cork — 34850

Travel 
Mug 
Cork  
34849

 � .52

Presă franceză izolată în vid, cu pereți dubli, fabricată din 
material fără BPA. Dispunând de o plasă, un piston din silicon 
și o bandă de silicon anti-alunecare pentru o manipulare 
ușoară și confortabilă. Capacul este rezistent la vărsare, dar 
nu este etanș, pentru a preveni o posibilă suprapresiune. Presa 
de călătorie versatilă îți permite să prepari cafeaua sau ceaiul din 
mers sau chiar de acasă. Presa combină ingenios proprietățile 
izolației cu beneficiile suplimentare ale sistemului de presare 
franceză, păstrând cafeaua caldă sau rece la atingere, în funcție 
de preferință. Toate piesele pot fi spălate în mașina de spălat 
vase. Capacitate de până la 450 ml. Furnizat într-o husă 
de cadou din carton.

 � 190 x 190 x 24 mm
 # SCR – 140 x 40 mm

Presă franceză cu perete dublu din oțel inoxidabil și bandă 
de plută anti-alunecare pentru un control mai mare 
și siguranță la manipularea lichidelor fierbinți. Conține o plasă 
și un piston din silicon care previne căderea boabelor în timp 
ce cafeaua este servită și o bază de cauciuc antiderapant. 
Presa vă permite să vă preparați cafeaua din mers. 
Umpleți-l cu cafea preparată în casă sau chiar preparați 
un ceai din frunze vrac. Combină beneficiile sistemului 
de presă francez cu cele ale unui recipient izolat într-un singur 
dispozitiv, păstrând cafeaua caldă și rece la atingere, 
în funcție de preferință. Capacitate de până la 450 ml. 
Furnizat într-o husă de carton.

 � 95 x 183 x 89 mm
 # LSR – 25 x 50 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-450-34802?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-press-cork-34850?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Travel Mug 350 — 34801
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102

134 105 109

109

121 106 103

Pahar de călătorie transparent cu perete dublu izolant, din material 
fără BPA, cu bandă de silicon antiderapant asortată cu culoarea 
capacului. Banda de silicon permite un transport mai confortabil 
și un capac de siguranță care se deschide. Cana de călătorie este 
o alternativă la sticlele și paharele de unică folosință și va fi însoțitorul 
ideal pentru călătoriile tale de zi cu zi. Se poate spăla în mașina 
de spălat vase. Are o capacitate de până la 350 ml. Se livrează în husă 
de cadou din carton.

 � 80 x 170 x 80 mm
 # SCR – 140 x 30 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/travel-mug-350-34801?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Joycup 250 — 34837

Joycup Double 250 — 34823
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Cană de călătorie izolată cu pereți dubli, fabricată din material fără 
BPA, cu corp transparent, bandă de silicon pentru confort și capac 
antiderapant de culoare asortată. Designul izolat inovator al Joycups 
păstrează băuturile calde și reci la temperatura ideală pentru mai mult 
timp, ceea ce o face o alternativă ideală la paharele de unică folosință. 
Se poate spăla în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până 
la 250 ml. Se livrează într-o husă de carton cadou.

 � 96 x 136 x 89 mm
 # PDP – 15 x 10 mm

Cană de călătorie izolată cu pereți dubli, fabricată din material fără 
BPA, cu corp transparent, bandă de silicon pentru confort și capac 
antiderapant de culoare asortată. Designul izolat inovator al Joycups 
păstrează băuturile calde și reci la temperatura ideală pentru mai mult 
timp, ceea ce o face o alternativă ideală la paharele de unică folosință. 
Se poate spăla în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până 
la 250 ml. Se livrează într-o husă de carton cadou.

 � 95 x 133 x 85 mm
 # PDP – 15 x 10 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-250-34837?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-250-34837?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-double-250-34823?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-double-250-34823?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-double-250-34823?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-double-250-34823?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-double-250-34823?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-double-250-34823?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-double-250-34823?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Sticle 
Pereți dubli și proiectat pentru agitația 
activităților tale zilnice. Rămâneți hidratat din 
mers și spuneți nu sticlelor de unică folosință!
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Melior — 34842

134

103 106 121134 102 109

109

Sticlă din Tritan™ de înaltă calitate. Dispune de un capac etanș, cu șurub, cu garnitură 
de silicon pentru a preveni vărsarea. Pentru un transport ușor, conține, de asemenea, o bază 
detașabilă din silicon care protejează împotriva deteriorării în caz de cădere și un mâner 
atașat la capac. Melior este sticla ideală pentru a completa un stil de viață activ. Se poate 
spăla în mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 500 ml.

 � 68 x 262 x 68 mm
 # PDP – 20 x 20 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-34842?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-34842?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-34842?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-34842?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-34842?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Bistro 450 — 34844

103 106

Sticlă transparentă cu pereți dubli din Tritan™ de înaltă calitate. Izolația cu pereți 
dubli (fără BPA) este rezistentă la rupere și nu pătează și nu are gust. Banda de silicon 
face ca aceasta să fie confortabilă și sigură pentru transport, iar capacul cu filet 
cu deschidere ușoară în partea de sus asigură un flux bun de apă pentru a preveni 
accidentele. Sticla de apă Bistro este ușor de transportat, iar închiderea inovatoare 
vă protejează împotriva vărsării în rucsac. Este partenerul ideal pentru viața de zi cu zi. 
Potrivită pentru mașina de spălat vase. Are o capacitate de până la 450 ml.

 � 89 x 253 x 71 mm
 # PDP – 20 x 30 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-450-34844?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-450-34844?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-450-34844?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-450-34844?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-450-34844?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-450-34844?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-450-34844?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Melior Steel — 34843

103 117

Sticlă de apă cu perete dublu. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil 
care nu pătează și nu lasă niciun gust. Capacul cu șurub este rezistent 
la scurgeri și este întărit cu fibră de sticlă și garnitură de silicon. 
Are o curea din silicon atașată la capac pentru a fi transportată 
cu ușurință. Melior este o modalitate excelentă de a elimina deșeurile 
asociate cu sticlele de unică folosință, iar dacă va trebui vreodată 
înlocuit, este complet reciclabil. Poate fi folosit în mașina de spălat 
vase. Are o capacitate de până la 500 ml.

 � 70 x 270 x 70 mm
 # SCR – 140 x 140 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-steel-34843?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-steel-34843?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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https://www.hideagifts.com/ro-ro/melior-steel-34843?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Joycup Breakfast — 34841

134 102 109 121

Pahar transparent cu pereți dubli și compartiment etanș. Materialul 
compartimentului (fără BPA) este de înaltă calitate și ușor de curățat. 
Include lingură cu clips, capac cu șurub și inel de silicon pentru 
a preveni vărsarea. Joycup Breakfast este paharul ideal pentru gustări, 
datorită cupolei sale, pentru a păstra mâncarea proaspătă și crocantă. 
Se poate spăla în mașina de spălat vase. Furnizat într-o husă 
de carton cadou.

 � 102 x 183 x 97 mm
 # PDP – 20 x 10 mm

Cutii ermetice 
Joycup Breakfast și Bistro Lunch Box sunt 
ideale pentru a vă transporta alimentele 
și pentru a le păstra proaspete. Materialele 
nu conțin BPA și sunt foarte ușor de curățat!

https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-breakfast-34841?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-breakfast-34841?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-breakfast-34841?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-breakfast-34841?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-breakfast-34841?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-breakfast-34841?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/joycup-breakfast-34841?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Bistro Lunch Box — 34840
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Cutie etanșă din Tritan™ și silicon cu tacâmuri (incluse), tavă și mâner 
texturat. Materialele (fără BPA) sunt de înaltă calitate și ușor 
de întreținut. Bistro este o opțiune elegantă și o alternativă ecologică 
la recipientele de unică folosință. Se poate spăla în mașina de spălat 
vase. Furnizat într-o husă de carton cadou.

 � 208 x 86 x 135 mm
 # SCR – 120 x 120 mm

https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-lunch-box-34840?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-lunch-box-34840?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-lunch-box-34840?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-lunch-box-34840?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
https://www.hideagifts.com/ro-ro/bistro-lunch-box-34840?utm_source=bodumcatalogue&utm_medium=digitalcatalogue&utm_campaign=hideaxbodum
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Bistro 
Thermal  
34833
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SCR 
PDP 
LSR 
FIR 
STI  

Dimensiunile produselor și zonele de personalizare recomandate respective sunt orientative și se pot modifica fără notificare prealabilă.
Avertizăm că reproducerea grafică a fotografiilor poate provoca diferențe de nuanțe în raport cu culoarea produselor.

Coduri de culori

Servicii de personalizare de calitate

Index de pictograme

Oțel inoxidabil 

Potrivit pentru băuturi reci 

Potrivit pentru băuturi calde 

Potrivit pentru alimente 

Protectie termala 

Made in EU

Roz 
Negru 
Roșu 
Alb 
Argintiu 
Verde 
Transparent 
Gri 
Auriu 
Maro inchis 
Albastru deschis 

Argintiu satinat 
Portocaliu 
Verde inchis 
Bej 
Violet 
Albastru marin 
Roz pastelat 
Cupru 
Natural 
Albastru pastelat

Serigrafie 

Tampografie 

Laser 

Decalcomanie 

Autocolante
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