
 
2-in-1 oplossing voor aangenaam, eenvoudig koken!

Duetto+ roestvrijstalen kookpannenset: 2-in-1 oplossing voor aangenaam, eenvoudig
koken!

Duetto+ heeft het multitask-assortiment van roestvrijstalen kookpannen waarmee je tijd
bespaart in de keuken zodat je meer tijd kunt besteden aan de mensen en dingen waar je
van houdt! Deze 4-delige set is gemaakt van premium kwaliteit roestvrij staal en heeft een
garantie van 10 jaar, met een complete robuustheid en duurzaamheid. Deze roestvrijstalen
kookpannen hebben tevens handige schenkranden. Een steelpan en drie kookpannen in
drie verschillende maten, allemaal met praktische afgietdeksels die slim ontworpen zijn.
Aan de ene kant grotere gaten om pasta af te gieten en aan de andere kant kleinere gaten
voor het afgieten van rijst. Het resultaat is moeiteloos koken en sneller opruimen! Aan de
binnenkant staan eenvoudig af te lezen maatstrepen voor de nauwkeurigheid voor heerlijke
resultaten, terwijl de buitenkant voorzien is van zeer bestendige geklonken handgrepen
voor extra zekerheid op de lange duur. Met een elegant design dat perfect past in elke
keuken. De glazen deksels zorgen ervoor dat je jouw gerechten eenvoudig in de gaten kunt
houden. De Duetto+-pannen zijn geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie zodat
je goed bent uitgerust!

 

TEFAL DUETTO+ 4-delige kookset: steelpan 16 cm en
kookpannen van 16/20/24 cm + deksel 10 jaar garantie
hoogwaardige kwaliteit, geschikt voor inductie en veilig in gebruik
roestvrijstalen pannen koken G719S734

HEERLIJK: deze essentiële set roestvrijstalen kookpannen is
ideaal voor familiemaaltijden zoals pasta en rijst, voor het
braden en koken van gerechten en heerlijke sauzen
10 JAAR GARANTIE: een pannen set van hoogwaardige
kwaliteit met een robuust en veilig ontwerp zonder risico op
schade op de lange duur
SLIMME Kookpannen: slim ontworpen met een speciale
afgietdeksel en schenkranden voor eenvoudig, moeiteloos
afgieten
ROBUUST: met superbestendige klinknagels zorgen de
robuuste roestvrijstalen handgrepen zonder speling voor
extra veiligheid en een lange levensduur
EENVOUDIG: zeer zichtbare maatstrepen aan de binnenkant
voor het eenvoudig doseren 
GESCHIKT VOOR ALLE WARMTEBRONNEN:  inclusief
inductie
's WERELDS NUMMER 1* in kookgerei*

 
* Onafhankelijke paneldata uit 2016, merkwaarde, verkoopcijfers,
categoriedefinitie kookgerei
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Hoogwaardig roestvrij staal:
garantie van 10 jaar

Slimme afgietdeksel en
schenkranden

Geklonken handgrepen Slimme en uiterst zichtbare
maatstrepen

Kook met een gerust hart,
dankzij een 10-jarige garantie
op het hoogwaardige
roestvrije staal en de
uitzonderlijke bouwkwaliteit;
voor een extreem robuust en
duurzaam product en veel
kookplezier!

Slim ontworpen met een
speciale afgietdeksel en
schenkranden voor
eenvoudig, moeiteloos
afgieten.

Met superbestendige
klinknagels zorgen de
robuuste roestvrijstalen
handgrepen zonder speling
voor extra veiligheid en een
lange levensduur.

Slimme geïntegreerde
maatstrepen, voor het
nauwkeurig en eenvoudig
doseren van ingrediënten

 Alle warmtebronnen +
inductie  

Glazen deksel Tefal: ‘s Werelds nummer 1 in
kookgerei*

Geschikt voor het gebruik op
alle warmtebronnen,
waaronder inductie (gas,
elektrisch, keramisch,
inductie).

Houd je gerechten eenvoudig
in de gaten dankzij de
elegante glazen deksel.

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

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Materiaal ROESTVRIJ STAAL

Warmtebron INDUCTIE - GAS - ELEKTRISCH - KERAMISCH - HALOGEEN

Geschikt voor gebruik in de oven JA, TOT 250 °C (behalve glazen deksel)

Vaatwasmachinebestendig JA

Afwerking binnenzijde [MIRROR EFFECT STAINLESS STEEL]

Afwerking buitenzijde SPIEGELGEPOLIJST ROESTVRIJ STAAL

Gietrand JA

Type handgreep VAST

Garantie 10 JAAR GARANTIE

[Lid(s) material] [GLASS]


