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Naczynia dla zdrowia
i blasku
Doskona e materia y, szczególna dba o

o zdrowie oraz eleganckie wyko czenie

– to cechy charakterystyczne zestawu na-

czy  kuchennych marki Philipiak.

Naczynia Philipiak wykonano z najwy szej

jako ci stali szlachetnej. Zapewnia to trwa-

o  i funkcjonalno  zestawu. Satynowane 

wn trza naczy  s  odporne na zarysowania 

i atwe do utrzymania w czysto ci.

Zewn trzna polerowana pow oka doda bla-

sku wn trzu kuchni.

Unikalna konstrukcja

Naczynia umo liwiaj  zdrowe przyrz dzanie

posi ków – poprzez gotowania na parze lub 

w minimalnej ilo ci wody. Dno patelni 

Philipiak jest tak wyprofilowane, e do sma-

enia niepotrzebny jest t uszcz. Potrawy za-

chowuj  naturalne warto ci od ywcze

i smak, dzi ki czemu ograniczamy stosowa-

nie szkodliwej soli.

Naczynia kuchenne Philipiak wyró nia tak e

grube, pó toracentymetrowe dno. Ma ono 

w a ciwo ci akutermiczne – kumuluje ciep o

i równomiernie rozprowadza je po ca ym

naczyniu. Zapewnia to sta  temperatur

gotowania i znaczn  oszcz dno  energii.

Zestaw przystosowany jest do nowocze-

snych p yt ceramicznych i kuchni indukcyj-

nych. Sprawdza si  tak e w gotowaniu na 

gazie.

Naczynia do zada  specjalnych

Dodatkowym atutem klasycznego zestawu 

Philipiak jest mo liwo  rozszerzenia go 

o funkcjonalne naczynia z serii Deluxe. 

W sk ad serii wchodz : owalna „g siarka”

– doskona a do przyrz dzenia potraw z dro-

biu czy dziczyzny; praktyczne lasagnery 

– przydatne przy pieczeniu w piekarniku 

oraz ma a patelnia z grubym dnem. 

Philipiak Deluxe zawiera tak e nowoczesne 

naczynie do gotowania makaronu, dzi ki

któremu przygotowanie spaghetti czy taglia-

telle jest atwiejsze i przyjemniejsze ni  do-

tychczas.

Klasyczny zestaw naczy  Philipiak 

(18 elementów) – 7000 z .
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