
Тајната на беспекорно 
чиста кујна



Средство за нега за гранитни садопери 

Шифра Тип Цена

900709 за гранитни 965 ден.

• Упатство за употреба на средство за иноксни 
   садопери: Нанесете мала количина од 
   средството на влажна крпа од микрофибер и со 
   кружни движења  поминете го садоперот, 
   почекајте неколку минути и со сува крпа 
   избришете ја површината.

• Ги отстранува бигорот и нечистотијата и
   обезбедува заштита на производот .
   Редовна употреба го гарантира 
   посакуваниот ефект, обезбедува висока  
   трајност



Средство за нега за гранитни садопери Средство за нега за иноксни садопери

Шифра Тип Цена

900710 за иноксни 1150 ден.

• Упатство за употреба на средство за иноксни 
   садопери: Нанесете мала количина од 
   средството на влажна крпа од микрофибер и со 
   кружни движења  поминете го садоперот, 
   почекајте неколку минути и со сува крпа 
   избришете ја површината.

• Ги отстранува бигорот и нечистотијата и
   обезбедува заштита на производот .
   Редовна употреба го гарантира 
   посакуваниот ефект, обезбедува висока  
   трајност



Средство за нега на кујнски батерии

Шифра Цена

900715 965 ден.

• Средство за секојдневна нега на кујнски 
   батерии,со што се отстрануваат наслагите од 
   бигор, калциум и целата нечистотија.
   Се препорачува за сите типови батерии
   (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата 
   и почекајте неколку минути и избришете ја со 
   влажна крпа



Средство за нега на кујнски батерии Средство за нега на аспиратори 

Шифра Цена

900716 965 ден.

• Благодарение на професионалната формула 
   на Franke средството за чистење ефикасно  
   ги елиминира масните наслаги и миризбите во 
   кујната, обезбедува совршена чистота во и  
   надвор од уредот.

• Упатства за употреба: Испрскајте ги страните 
   на аспираторот, заобиколете ја решетата за 
   вентилација, почекајтенеколку минути и 
   избришете ја површината со влажна 
   микрофибер крпа



Шифра Цена

900708 965 ден.

• Ефективно ја отстранува нечистотијата
   и печената храна од плотната за готвење, 
   обезбедува чистота без гребнатини.

• Упатство за употреба: Нанесете мала количина 
   од средството на влажна крпа од микрофибер 
   и со кружни движења  поминете ја плотната, 
   почекајте неколку минути и со сува крпа 
   избришете ја површината.

Средство за нега на плотна за готвење



• Мелницата за отпадоци ја ослободува секоја 
кујна од миризливи и нехигиенски отпадоци од 
храна кои стојат во кантата за отпадоци во аголот 
на собата. Со својот дизајн мелниците се лесно 
приспособливи во секоја кујна, под секој садопер. 
Она што е најважно е нивната лесна монтажа и 
употреба. Со употребувањето на оваа мелница 
значително придонесувате за целовкупната 
хигиена во домот, но и за заштита на животната 
средина. 

Средство за нега на плотна за готвење Мелница за храна

Шифра Тип Моќност Тежина Цена

900396 TE-50 hp 1/2 5.93kg 11846 ден.

900397 TE-75 hp 3/4 6.8kg 14808 ден.

900398 TE-125 hp 1 1/4 7.7kg 18658 ден.



Кујна полна среќа

shop.novomak.mk


