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Love cooking, 
Love discovering.

AL ONZE PROMOTIES IN 1 FOLDER

OOK VOOR DE ALLERKLEINSTE CHEFS

1+1 bakplezier
DEMEYERE MULTILINE 7 BAKPAN 28 CM 

+ GRATIS  
DEMEYERE ALU PLUS 3 CERAFORCE BAKPAN 20 CM
KIJK SNEL OP PAGINA 8
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Houdt
5X 

LANGER 
VERS!
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ZWILLING FRESH & SAVE STARTSET 7-DELIG 

ref. 36806-007-0  van , 115 voor , 8950

BEVAT:
vacuümpomp (incl. USB kabel), vacuüm bewaardoos glas 750 ml,
vacuüm bewaardoos glas 1600 ml, 2 vacuümzakken small (23 x 20 cm),
2 vacuümzakken medium (35 x 25 cm)

In de diepvries of koelkast, alles blijft veel langer vers 
met ZWILLING FRESH & SAVE.

GISTEREN GEKOOKT, 
MORGEN LEKKER VERS.

ZWILLING FRESH & SAVE

ONTDEK HOE 
HET WERKT
SCAN HIER
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VACUÜMPOMP  voor S 6995 
INCL. USB KABEL - ref. 36801-000-0

BEWAARDOOS
GLAS vanaf S 995 
S (200 ml*) - ref. 36803-100-0

m (750 ml*) - ref. 36803-200-0

l (1600 ml*) - ref. 36803-300-0 

KUNSTSTOF vanaf S 995

S (300 ml*) - ref. 36804-100-0

m (900 ml*) - ref. 36804-200-0

l (2000 ml*) - ref. 36804-300-0

LUNCHBOX - KUNSTSTOF vanaf S 1395 

m (800 ml*) - ref. 36805-250-0 NIEUW   
l (1300 ml*) - ref. 36805-300-0
 

VERSHOUDDOOS  voor S 2495

1500 ml* 
GLAS - ref. 36812-100-0 
KUNSTSTOF - ref. 36812-200-0 NIEUW

GRATINEERSCHOTEL  voor S 2995

GLAS - 2200 ml* - ref. 36803-000-0 

BEWAARZAK vanaf S 595 

S (23 x 20 cm) - Set van 10 - ref. 36800-120-0

m (35 x 25 cm) - Set van 10 - ref. 36800-220-0

l (49 x 30 cm) - Set van 3 - ref. 36800-305-0 

WIJNSTOP voor S 1295

SET VAN 3 - ref. 36802-003-0 

* max. vulcapaciteit

ZWILLING FRESH & SAVE VACUÜM ASSORTIMENT.

NIEUW 
ZWILLING FRESH & SAVE 
DINOS LUNCHBOX
m (800 ml*)
ref. 36814-500-0 voor , 1595

L (1600 mL*)
ref. 36814-502-0 voor , 1995

Vacuüm verpakt voedsel blijft langer vers en behoudt zijn smaak optimaal. 
Contact met zuurstof is de belangrijkste oorzaak van oxidatie en dus van 
kwaliteitsverlies. Door luchtdicht te verpakken, voorkom je dit probleem. 

FRESH & HEALTHY! 
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VACUÜM KOKEN MET ZWILLING 
FRESH & SAVE EN ENFINIGY

Met de nieuwe ENFINIGY sous-vide stick 
kan je ook thuis genieten van heerlijk traag 
gegaarde en supermalse bereidingen. 
Temperatuur en tijd zijn makkelijk in te 
stellen. Met de startset heb je meteen 
alles in huis.

ZWILLING FRESH & SAVE STARTSET 8-DELIG 

ref. 36807-010-0  van , 199 voor , 179
ZWILLING ENFINIGY SOUS-VIDE STICK

ref. 53102-800-0 voor S 129

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

bevat: Enfinigy sous-vide stick, Fresh & Save vacuümpomp (incl. USB kabel), 
3 vacuümzakken small (23 x 20 cm), 3 vacuümzakken medium (35 x 25 cm)



TABLE BLENDER 
ref. 53002-000-0  van , 199 voor , 179
PERSONAL BLENDER
ref. 53003-000-0  van , 9995 voor , 89
BROODROOSTER
2 gleuven/2 SnedeS - ref. 53008-001-0  van , 7995 voor , 69
2 gleuven/4 SnedeS - ref. 53009-001-0  van , 119 voor , 105
WATERKOKER
ref. 53005-000-0  van , 7995 voor , 69
WEEGSCHAAL
ref. 53011-051-0  van , 45 voor , 39

NIEUW 
POWER BLENDER PRO
ref. 53001-000-0  van , 699 voor , 629
accessoireset   voor , 119
bevat: extra mixbeker en vacuüm adapter – ref. 53999-002-0

 

NIEUW 

WATERKOKER GLAS
ref. 53102-500-0  voor , 139 

ZWILLING ENFINIGY ASSORTIMENT.

Met de ZWILLING ENFINIGY keukenapparaten haal je geavanceerde Duitse techniek 
met een vooruitstrevend, strak design in huis.

ZWILLING ENFINIGY, GENIUS!
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NIEUW
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Koken wordt kinderspel, 
met deze toffe kids tools!

DEMEYERE MINI 3 KINDERKOOKSET 6-DELIG 

+ GRATIS KOKSMUTS, KOOKSCHORTJE EN HANDDOEK
ref. Set84015 

van , 6995 voor , 4995

bevat: bakpannetje 12 cm, kookpotje 12 cm en soeppotje 12 cm

NIEUW ZWILLING TWINNY KINDERMES 
MET SCHEDE-/HANDBESCHERMING
rood - ref. 36550-101-0

bLauw - ref. 36540-101-0

van , 2495 voor , 1995
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ZWILLING EMILIE KINDERBESTEK 4-DELIG

ref. 07136-210-0 van , 2995 voor , 2395 

ZWILLING ECKBERT KINDERBESTEK 4-DELIG 

ref. 07132-210-0 van , 2995 voor , 2395 

CUISIPRO MINI IJSLOLLYVORMPJES, SET VAN 4
dino’s - ref. 747866

safari - ref. 747867  van , 1695 voor , 1350

CUISIPRO PICCOLO TOOLS MET SILICONE

LepeL 20 cm - ref. 74737805 van , 1595 voor , 1250

pannenLikker 20 cm - ref. 74737405 van , 1595 voor , 1250

spateL 20 cm - ref. 74737205 van , 1995 voor , 1595

BEVAT: 1 mes, 1 vork, 1 grote en 1 kleine lepel

BEVAT: 1 mes, 1 vork, 1 grote en 1 kleine lepel

NIEUW 
ZWILLING FRESH & SAVE 
DINOS LUNCHBOX
m (800 ml*)
ref. 36814-500-0 voor , 1595

L (1600 mL*)
ref. 36814-502-0 voor , 1995

* max. vulcapaciteit
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PROMO
Wat je ook bereiden wil, 
met Demeyere ben je steeds zeker 
van het juiste bakresultaat.

1+1
DEMEYERE MULTILINE 7 BAKPAN 

28 CM - ref. 15628 op  VOOR € 179
+ GRATIS DEMEYERE ALU PLUS 3 CERAFORCE BAKPAN 20 CM 
t.w.v. € 59
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DEMEYERE PROLINE 7 BAKPAN
Ø 20 cm - ref. 25620 

van , 169  voor , 135
OOK BESCHIKBAAR IN: 

Ø 24 cm - ref. 25624  van , 199 voor , 159
Ø 28 cm met tegengreep - ref. 25628  van , 229 voor , 179
Ø 32 cm met tegengreep - ref. 25632  van , 259 voor , 205

DEMEYERE MULTILINE 7 BAKPAN
Ø 20 cm - ref. 15620 

van , 149  voor , 119
OOK BESCHIKBAAR IN: 

Ø 24 cm - ref. 15624  van , 159 voor , 125
Ø 32 cm met tegengreep - ref. 15632   van , 209 voor , 165

9

De Proline 7 bakt echt tot aan de rand. Het is een 
extra dikke pan die de warmte uitstekend en langdurig 
vasthoudt. Voor een perfect gebakken stukje vlees.  

De Multiline 7 pannen zijn iets lichter dan Proline 7, 
waardoor je er makkelijker mee kan opschudden. De vorm 
van de rand helpt om alles netjes terug op te vangen. 

De ultieme pan voor 
elke vleesfan!

Ideaal voor groenten en 
aardappelen.
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HEALTHY 
CERAMIC

NON-STICK

DURABLE
EXTREME

NON-STICK
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De Duraslide Titanium antikleeflaag van 
deze Alu Pro 5 Duraslide Titanium pan 
is opgebouwd uit 5 lagen, versterkt 
met titaniumdeeltjes. Slijtvast en 
gegarandeerd antikleef, wat je ook 
bakt. Gebruiksvriendelijker kan niet.

De milieuvriendelijke 
Alu Pro 5 Ceraforce met 
gezonde keramische 
antikleeflaag zorgt keer op 
keer voor een knapperig en 
goudbruin resultaat.

BAKKEN ZONDER ZORGEN? 
Dat doe je in een Demeyere antikleefpan.

Een traditionele of keramische antikleeflaag?
Aan jou de keuze. Voor welke je ook gaat, je staat versteld 
van het bakresultaat.
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DEMEYERE ALU PRO 5 
DURASLIDE TITANIUM GRILLPAN   

DEMEYERE ALU PRO 5 
CERAFORCE WOK 

Ø 30 cm - ref. 12930    

van S 99	 voor S 79
28 x 28 cm - ref. 13728 

van S 119		 voor S 95

DEMEYERE ALU PRO 5 
DURASLIDE TITANIUM WOK  

Ø 30 cm - ref. 13930 

van S 99	 voor S 79

DEMEYERE ALU PRO 5 DURASLIDE TITANIUM
2-DELIGE BAKPANNENSET 

Ø 20 cm + Ø 24 cm - ref. set13604 

van S 168		 voor S 125

Ø 24 cm + Ø 28 cm - ref. set13608 

van S 188		 voor S 139

DEMEYERE ALU PRO 5 CERAFORCE 
2-DELIGE BAKPANNENSET 

Ø 20 cm + Ø 24 cm - ref. set12604 

van S 168		 voor S 125 
Ø 24 cm + Ø 28 cm - ref. set12608

van S 188		 voor S 139

  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.

-20%

-25%
GRIJP JE KANS
en start met jouw favoriete set!

Vervolledig je Demeyere Alu Pro 5 assortiment, 
nu extra voordelig!
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Koken evolueert voortdurend, het is een boeiende 
ontdekkingstocht. Niemand wordt geboren als chef, maar je 
kan er wel één worden. Stap voor stap, samen met Demeyere. 
Want onze producten met hun slimme eigenschappen maken 
het verschil.

Demeyere, 
Een unieke kijk 
op koken.

Love cooking, Love discovering.
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Ontdek de ultieme controle over elk kookproces met het meest 

efficiënte en duurzame kookgerei voor inductiekookplaten. 

Ontdek nieuwe uitdagingen en kookplezier met meer 

controleerbaar, efficiënter en duurzamer kookgerei. 

Welkom in de wereld van Demeyere. Een wereld van kwaliteit en 

kookplezier.

13
  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.



Apollo 7 collection

DEMEYERE APOLLO 7
KOOKPOT 

18 cm - 2,2 L - ref. 44318

van , 140 voor , 109
20 cm - 3 L - ref. 44320

van , 150 voor , 119
24 cm - 5,2 L - ref. 44324

van , 179 voor , 139
CONISCHE SAUTEUSE    
18 cm - 1,5 L - ref. 54918

van , 159 voor , 125
SOEPPOT  
20 cm - 5 L - ref. 44395

van , 199 voor , 159
24 cm - 8 L - ref. 44394

van , 239 voor , 189
STEELPAN   
14 cm - 1 L - ref. 44414

van , 105 voor , 79
16 cm - 1,5 L - ref. 44416

van , 115 voor , 89
18 cm - 2,2 L - ref. 44418

van , 125 voor , 99

PROMO
DE KEUZE VAN DE 
PROFESSIONELE CHEF 

Heb jij altijd al willen koken met dezelfde potten en pannen als een 
sterrenchef? Grijp dan nu je kans met dit kookgerei van de Apollo 7 
collection. Oerdegelijke en tijdloze producten voor intensief dagelijks 
gebruik die je ook in een professionele keuken zal tegenkomen. 

14
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DEMEYERE SPECIALTIES 3 ROOKSET

Ø 28 cm - ref. Set80828 S - van , 149 voor , 99
BEVAT: pan en deksel 28 cm, rookkamer, stoomrooster

DEMEYERE SPECIALTIES 3 HOOG SAUSPOTJE

Ø 10 cm - 1,1 L - ref. 8010 - van , 49 voor , 39

DEMEYERE MINI 3 KOOKSET 4-DELIG 

ref. SET84014 - van , 142 voor , 99
BEVAT: kookpotje 12 cm - 0,6 l, kookpotje 14 cm - 0,75 l, 
soeppotje 14 cm - 1 l, sauspannetje 12 cm - 0,6 l

DEMEYERE MINI 3 BAKPAN  
Ø 12 cm - ref. 81012 - van , 29 voor , 1995

DEMEYERE MINI 3 DURASLIDE BAKPAN

Ø 16 cm - ref. 88016 - van , 55 voor , 3850

De basis van elke keuken, is FUN !



BEVAT: 
kookpot 18 cm - 2,2 l, soeppot 24 cm - 8 l, conische sauteuse 20 cm - 2 l

+ GRATIS KOOKPOT 20 CM - 3 L t.w.v. € 229

+ GRATIS STOOMINZET 20 CM t.w.v. € 89

DEMEYERE ATLANTIS 7 

PROMOSET 5-DELIG - ref. set41105 		 voor S 699

Atlantis 7 collection

16
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PROMO
DÉ REFERENTIE 
OP INDUCTIE!

Ben je gepassioneerd door culinaire hoogstandjes met 
bijzondere ingrediënten van uitzonderlijke kwaliteit? Kies 
dan voor ingenieus en honderd procent betrouwbaar 
kookgerei. Met de hoogtechnologische Atlantis 7 collection 
ga je zorgeloos en zelfzeker aan de slag. 
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DEMEYERE SPECIALTIES 5 
BRAADSLEDE 
32 x 26,5 cm - ref. 50732 vp

van , 199 voor , 159 
+ GRATIS 2 CUISIPRO PANNENLAPPEN
t.w.v. € 1595  

DEMEYERE APOLLO 7 
LAGE KOOKPOT
24 cm - 2,8 L - ref. 44324 a gd  

van , 169 voor , 99

Een topsaus? Dat lukt vanaf nu altijd, 
met Demeyere natuurlijk. 

De gezellige wintermaanden samen rond de tafel, 
met deze braadslede wordt het zeker feest.

Warm, handig én lekker, alles in 1, 
aan een onweerstaanbare prijs.

DEMEYERE APOLLO 7 
CONISCHE SAUTEUSE 
Ø 20 cm - 2 L - ref. 54920 np

van , 169 voor , 135 
+ GRATIS CUISIPRO DUOKLOPPER 
t.w.v. € 2395 
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Ook extra voordelig:

DEMEYERE APOLLO 7 
WOK 30 cm - 3 l - ref. 52930 np

van , 189 voor , 149
+ GRATIS GLASDEKSEL 30 CM 
t.w.v. € 30

Met een wok van Demeyere 
tover je in een mum van tijd 
het heerlijke Azië op je bord.

-20%

DEMEYERE APOLLO 7 WOK

Ø 26 cm - 2 L - ref. 52926 van , 169 voor , 135
DEMEYERE APOLLO 7 WOK MET TEGENGREEP

Ø 32 cm - 3,5 L - ref. 52932 van , 219  voor , 175
Ø 36 cm - 6 L - ref. 54936 van , 269 voor , 215
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ZWILLING V-EDGE MESSENSLIJPER 
ref. 32605-000-0

voor , 6995

Geschikt voor westerse en japanse messen.

ONTDEK 
Geen slijpervaring maar wel graag altijd 
een professioneel scherp mes bij de hand? 
Dat lukt je eenvoudig met de ZWILLING V-EDGE MESSENSLIJPER. 

19
Houdt de juiste hoek over het 
volledige snijvlak.

Makkelijk in gebruik. Professionele scherpte, geen snijervaring nodig.
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Het juiste mes in de hand.
Messen zijn even verschillend als de ingrediënten die ze versnijden. 
De beste resultaten krijg je door gebruik te maken van het juiste mes. 
Met een messenblok heb je meteen een basisset bij de hand.

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, 
vleesmes 16 cm, koksmes 20 cm, broodmes 20 cm, 
aanzetstaal 23 cm, messenblok (bamboe)

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, 
vleesmes 16 cm, koksmes 20 cm, aanzetstaal 23 
cm, messenblok (bamboe)

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, 
koksmes 20 cm, broodmes 20 cm, aanzetstaal 
23 cm, messenblok (beuk)

ZWILLING FIVE STAR MESSENBLOK 
7-DELIG - ref. 30232-000-0 

van , 309 voor , 199

ZWILLING PRO MESSENBLOK 
6-DELIG - ref. 38436-000-0 

van , 309 voor , 259

ZWILLING TWIN POLLUX MESSENBLOK 
6-DELIG - ref. 30779-600-0 

van , 189 voor , 119

SCHERPE 
PROMO
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BEVAT: officemes 10 cm, vleesmes 20 cm, koksmes 20 cm

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, koksmes 20 cm

BEVAT: officemes 10 cm, koksmes 20 cm 

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, koksmes 20 cm 

ZWILLING PRO MESSENSET 3-DELIG
ref. 38430-007-0 

van , 229 voor , 195

ZWILLING FOUR STAR MESSENSET 3-DELIG
ref. 35168-100-0 

van , 189 voor , 139

ZWILLING PROFESSIONAL "S" MESSENSET 2-DELIG
ref. 35645-000-0 

van ,  144 voor , 119

ZWILLING TWIN POLLUX MESSENSET 3-DELIG
ref. 30751-300-0 

van ,  99 voor , 49

ZWILLLING WILDSCHAAR
25,5 cm 
ref. 42914-001-0

van ,  6295 voor , 3995
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OOK BESCHIKBAAR IN: 

35,5 x 3 x 25 cm - ref. 30772-100-0 van 4195 voor , 2995

42 x 4 x 31 cm - ref. 30772-400-0 van 6295 voor , 4995

ZWILLING SNIJPLANK - BAMBOE
25 x 2 x 18,5 cm - ref. 30772-300-0  

van , 2195  voor , 1595

ZWILLING STEAKMESSENSET 4-DELIG 
STEENEIK – ref. 39160-000-0 

van , 129 voor , 89

ZWILLING STEAKMESSENSET 4-DELIG 
PALISSANDER – ref. 39161-000-0 

van , 129 voor , 89

ZWILLING TWIN POLLUX MESSENBLOK 
6-DELIG - ref. 30779-600-0 

van , 189 voor , 119



  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.

 

22

-20%

 
CERAMIC BY STAUB RECHTHOEKIGE GRATINEERSCHAAL

2-DELIGE SET, 20 x 16 cm - 1,1 l en 27 x 20 cm - 2,4 l - van , 7190 voor , 4995

ANCIENT TURQUOISE - ref. 40511-924-0, IVOOR - ref. 40511-921-0, ANCIENT GREY - ref. 40511-922-0

STAUB RONDE COCOTTE

• ZWART 
Ø 24 cm - 3,8 l - ref. 1102425 - van , 239 voor S 189
Ø 26 cm - 5,2 l - ref. 1102625 - van , 269 voor S 215
Ø 28 cm - 6,7 l - ref. 1102825 - van , 299 voor S 239

-30%

Gietijzer brengt 
smaak in je keuken.

Bakplezier met de keramische 
ovenschalen van Staub.



  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.
23

Met ingenieus deksel met gaatjes en speciaal geplooide schenkrand. 
Superhandig om kookvocht vlotjes weg te gieten.

Plezier in de keuken
met ZWILLING True Flow.

ZWILLING TRUE FLOW KOOKSET 5-DELIG

ref. 66920-005-0  van , 279 voor , 179
BEVAT:
Steelpan 16 cm - 1,5 l
Kookpot 20 cm - 3 l
Hoge kookpot 16 cm - 2 l
Hoge kookpot 20 cm - 3,5 l
Hoge kookpot 24 cm - 6 l
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ZWILLING PLUS FLUITKETEL 
ROND
18 cm - 1,6 l - ref. 40995-001-0 

van S 7995	 voor S 5995

ZWILLING PLUS FLUITKETEL
RECHT
16 cm - 1,5 l - ref. 40995-000-0 

van S 7995	 voor S 5995

24

Tafelen wordt nog meer een
beleving met mooi bestek. PROMO

ZWILLING NOVA 

24-DELIG BESTEK - ref. 07141-124-0

van , 129 voor , 99
BEVAT: 6 x dinerlepel, 6 x dinervork,  
6 x dinermes, 6 x koffielepel

68-DELIG BESTEK - ref. 07141-338-0 
van , 349 voor , 199
BEVAT: 12 x dinerlepel, 12 x dinervork,   
12 x dinermes, 12 x koffielepel, 12 x taartvork,  
2 x vleesvorkje, 2 x slalepel, 1 x suikerlepel,   
1 x sauslepel, 1 x bouillonlepel, 1 x taartschep
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BALLARINI PALERMO BAKPAN 

24 cm - ref. 1001069 voor , 5995

28 cm - ref. 1001070 voor , 6995

32 cm - ref. 1004708 voor , 7995

BEVAT: Universeel mes 10 cm, Groentemes 8 cm, 
Schilmes 7 cm telkens met schedebescherming

BALLARINI TEVERE PIZZAMES 26 cm 
ref. 18580-261-0

van , 3995 voor , 2995

BALLARINI MINCIO MESSENSET 
3-DELIG - ref. 18700-003-0

van , 995 voor , 795

Ontdek nog meer:

Silicone, hittebestendig tot 230°C

1 vlakke zijde met groef voor sap en vocht; 1 zijde 
met brede groeven voor het snijden van brood

BALLARINI TEVERE SNIJPLANK 2-ZIJDIG 
32 x 22 cm - ref. 18610-200-0

van , 1995 voor , 1395

Jouw handige rechterhand 
in de keuken.

BALLARINI NERO 

paStalepel 29 cm - ref. 28001-000-0 - van , 1095 voor , 795

pollepel 31 cm - ref. 28001-001-0 - van , 1295 voor , 950

Serveertang 27 cm - ref. 28001-005-0 - van , 1195 voor , 895

Serveerlepel 28 cm - ref. 28001-009-0 - van , 995 voor , 695

WokSpatel 31 cm - ref. 28001-010-0 - van , 1495 voor , 1095

pannenlikker 28 cm - ref. 28001-011-0 - van , 995 voor , 695

BALLARINI PALERMO WOK 

30 cm - ref. 1001071 voor , 75

*BIJ AANKOOP VAN EEN PAN 24, 28 OF 32 CM OF WOK 30 CM

+ GRATIS 
BAKPAN 20 CM*

t.w.v. € 49,95
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WOKSPATEL MET SILICONE  
32 cm - ref. 7112514 

van , 2250 voor S  1795

DUOKLOPPER 
30 cm - ref. 746696 

van , 2395 voor S  1895

LUXE DUBBELE RASP
ref. 746886 

van , 2495 voor S  1850

EIPOCHEERDER
set van 2 - ref. 747308 

van , 1995 voor S  1595

VLEESBEDRUIPER 3-IN-1
33 cm - ref. 747300  

van , 2795 voor S  2195

HANDPOMP VOOR ZEEP, ALCOHOLGEL 
24 cm 

ref. 837589425 voor S  2495

PANNENLAPPEN
SET VAN 2  

ref. 110301-425 voor S  1595

SCHUIMPOMP 390 ML 
Beschikbaar in chroom, wit, zwart, groen of rood

van , 1995 voor S  1595

NIEUW
BBQ HANDSCHOENEN - 1 paar

small - ref. 100201-425 of LARGE - ref. 100202-425 

van , 4495 voor S  3595

PASTALEPEL MET SILICONE
35 cm - ref. 7112512 

van , 1950 voor S  1550

SERVEERLEPEL MET SILICONE
30,5 cm - ref. 7112503 

van , 1950 voor S  1550

SPATEL MET SILICONE
32 cm - ref. 7112502 

van , 1950 voor S  1550

Top keukenhulpjes

PROMO

NIEUW NIEUW
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TOMATENSCHILLER 
ref. 747079  

van , 2850 voor S  2250

AARDAPPELSTAMPER 
18 cm - ref. 746756     

van , 2995 voor S  2395

TORENRASP 6 ZIJDEN 
24 cm - ref. 746877 

van , 5995 voor S  4795

AFDRUIPREK 3-DELIG  

ref. 100902425 voor S  4995

COMPACT OP TE BERGEN >

PASSE-VITE “DELUXE”
Ø 22 cm - ref. 746479 
van , 125

voor S  85

SMALLE KLEINE SCHAAF - 29 cm

ref. 747165    

van , 2495 voor S  1850

GROVE SMALLE RASP - 29 cm

ref. 747162       

van , 2495 voor S  1850

FIJNE SMALLE RASP - 29 cm

ref. 747161       

van , 2495 voor S  1850

SERVEERTANG MET SILICONE 

18 cm - ref. 74708505 - van , 1495 voor S  1195 

24 cm - ref. 74708605 - van , 1795 voor S  1395

ANTIKLEEFTANG MET NYLON

24 cm - ref. 57587 - van , 1295 voor S  995

30,5 cm - ref. 57588 - van , 1350 voor S  1050

ROESTVRIJSTALEN SERVEERTANG 

24 cm - ref. 57577 - van , 1250 voor S 995

KEUKENPINCET  
recht - ref. 747821, geBogen - ref. 747820, 

geknikt - ref. 747822

van , 1395 voor S  1095

7

NIEUW
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Ultiem 
gebruiksgemak aan 
meeneemprijs!

Demeyere, dat is kookgerei dat meegroeit met jouw culinaire ervaring. Vanaf je eerste stappen tot je meest 
veeleisende verwachtingen. Dat weerspiegelt zich in onze 3, 5 en 7 collecties.

Succes en voldoening gegarandeerd, ook ideaal om onder de kerstboom te leggen of als eindejaarsgeschenk!

Love cooking,
Love discovering. 

DEMEYERE ALU INDUSTRY 3
BAKPANNENSET 2-DELIG

CERAFORCE Ø 24 + 28 cm

ref. Set68608 
of

DURASLIDE Ø 24 + 28 cm
ref. Set69608

van , 148 voor S 99 

wow
offer


