
 
Geniet in je eigen keuken van de meest malse, heerlijke maaltijden

De Tefal TRATTORIA stoofpan: houdt uitstekend warmte vast

Perfect aangebraden en heerlijk malse gerechten worden binnen handbereik gebracht met
de Tefal Trattoria stoofpan. De Trattoria laat smaken perfect tot hun recht komen. Maak
van elke doordeweekse maaltijd een feestmaal! Ervaar het verschil van de dikkere bodem
van gegoten aluminium: hierdoor wordt warmte beter vastgehouden, zodat je ingrediënten
perfect kunt aanbraden. Ervaar keer op keer dezelfde gelijkmatige bereiding. De Titanium
Extra anti-aanbaklaag maakt de pan makkelijk om schoon te maken, terwijl het stevige
ontwerp en de hoogwaardige materialen ervoor zorgen dat je lang van de topprestaties van
de pan gebruik zult kunnen genieten. Afgezien van deze topkwaliteit is de Trattoria ook
zeer veelzijdig: deze inductiestoofpan kan tot een temperatuur van 250 °C in de oven
gebruikt worden, en is geschikt voor alle soorten fornuizen, waaronder inductie. De Tefal
Trattoria stoofpan: een hoogwaardige pan voor heerlijke gerechten, elke dag weer.

 

Tefal Trattoria E2185374 stoofpan Ø 24 cm 

PANNEN VOOR INDUCTIE MET UITSTEKENDE
WARMTERETENTIE:  De elegante aluminium constructie en
dikke bodem van de pan zorgen voor extra warmteretentie
voor heerlijk malse gerechten
ANTI-AANBAKLAAG: Titanium Extra anti-aanbaklaag,
eenvoudig te gebruiken en eenvoudig schoon te maken
DEKSEL: Deksel van gegoten aluminium
HANDVATTEN: Handvatten van gegoten aluminium: robuust
en duurzaam
GESCHIKT VOOR ALLE WARMTEBRONNEN: Geschikt voor
alle warmtebronnen, waaronder inductie
's Werelds nummer 1*: Met Tefal, 's werelds nummer 1 in
kookgerei, kan je rekenen op geweldige kookresultaten
MILIEUVRIENDELIJK: Recyclebare producten met veilige
anti-aanbaklaag (geen PFOA, geen lood, geen cadmium)

*Onafhankelijke paneldata uit 2016, merkwaarde, verkoopcijfers,
categoriedefinitie kookgerei.
 
 

 

Trattoria stoofpan 28 cm
Stoofpan 28 cm

E2185374

Extra warmteretentie TITANIUM EXTRA
anti-aanbaklaag: Duurzaam
en makkelijk schoon te
maken

Condensatiesysteem  Geschikt voor alle
warmtebronnen + inductie  

De gegoten aluminium
constructie en dikke bodem
van de Trattoria pannen
zorgen voor extra
warmteretentie, zodat je van
malse, smakelijke resultaten

kunt genieten bij al je

Effectieve
anti-aanbakprestaties
dankzij een extra dikke
anti-aanbaklaag die versterkt
is met titaniumdeeltjes.
 

Gelijkmatige verdeling van de
condens die vrijkomt onder
het koken, maakt het
eenvoudig om moeilijke
recepten en ingrediënten
onder de knie te krijgen.

Geschikt voor alle
warmtebronnen (gas,
elektrisch, keramisch) +
inductie
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kunt genieten bij al je
favoriete recepten.

Tefal: ‘s Werelds nummer 1 in
kookgerei*

Ons motto: Gezond koken,
milieuvriendelijk denken.

Tefal zet alles op alles om
perfecte kookresultaten te
garanderen, elke keer dat je
de keuken instapt — nog een
reden om voor Tefal te
kiezen!
*Onafhankelijke paneldata uit
2016, merkwaarde,
verkoopcijfers,
categoriedefinitie kookgerei

Onze doelstelling: duurzame
producten maken die
jarenlang meegaan en ook
milieuvriendelijk zijn. Dit
laatste bereiken we door het
gebruik van recyclebare
designs en veilige
anti-aanbaklagen (geen
PFOA, geen lood, geen
cadmium).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productgroep [STEWPOT]

Afmeting [28 CM]

Materiaal GEGOTEN ALUMINIUM

Warmtebron INDUCTIE - GAS - ELEKTRISCH - KERAMISCH - HALOGEEN

Geschikt voor gebruik in de oven [YES, UP TO 250°C]

Afwerking binnenzijde ANTI-AANBAKLAAG

Benaming van coating/laag binnenkant [TITANIUM EXTRA]

Afwerking buitenzijde ANTI-AANBAKLAAG


