9 I 2022

Jeseň
s udržatel'nými
výrobkami

Ponuka platí

od 29.8. do 25.9. 2022
alebo do vypredania zásob.

(36.-39. týždeň)

Pohodlné riešenie
na vyvážený obed

Výrobky na cesty, na ktoré sa môžete spoľahnúť
Tupperware je pripravený ísť všade s vami.

Skvelá nádoba na piknik, do školy, do práce alebo tam,
kde potrebujete rýchly a zdravý obed.

NOVINKA
UDRŽÍ NÁPOJE TEPLÉ
ALEBO STUDENÉ AŽ 6 HODÍN.

Kempovanie, turistika alebo piknik si vyžadujú dôkladnú prípravu.
Vybavte sa tak, aby ste si mohli vychutnať okamihy,
na ktoré nezabudnete.
Termoska II 1,2 l
Ø 9,7 x 32,6 cm

Nádoba z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vám uľahčí
prepravu teplého alebo studeného nápoja.

NOVINKA
Fit obedár
700 ml / 21,3 x 14,5 x 4,8 cm
SS223601

44,90 €

UŠETRÍTE

53,00 €

SS223602

112,90 €

59,90 €

Obdĺžnikový obedár z nehrdzavejúcej ocele.
Nádobu ľahko otvoríte a zatvoríte plastovým vekom.
Vďaka oddeľovaču rozdelíte jedlo do 2 priehradok
bez vzájomného pomiešania.
ZOSTAŇTE V STREHU.
BUDÚCI MESIAC VÁM PREDSTAVÍME
CELÚ KOLEKCIU TERMOSIEK NA CESTY.

Praktický oddeľovač umožňuje,
aby ste si zobrali rôzne jedlá so sebou.

Šikovná veľkosť, ktorá bude vyhovovať každému,
kto si rád berie so sebou doma pripravený obed.

Termoska II 1,2 l je dokonalým
riešením na všetky vaše horúce
alebo studené nápoje a polievky.
Robustná nádoba má veľký objem
a hodí sa na všetky outdoorové aktivity.
Vychutnajte si svoj obľúbený nápoj,
keď nastane chvíľa odpočinku.

Malý krok k zdravšiemu životnému štýlu
s riadom s nepriľnavým povrchom

Ohromte vašich najbližších lahodnou vôňou a chuťou omáčky
podávanej v tomto elegantnom hrnci.

Optimalizované nástroje,
ktoré vám uľahčia prípravu pokrmov
1.

2.

UŠETRÍTE

11,10 €

Súprava kuchynských pomôcok:
1. Optimum II cedák
31,9 x 10,2 cm
2. Optimum II kliešte
29,5 x 5,7 cm
SS223604

29,00 €

17,90 €

Vhodné na použitie s riadom s nepriľnavým povrchom,
bez povrchovej úpravy alebo nádobami určenými do rúry.
Ošúpte zeleninu alebo ovocie za pár sekúnd
Šetrite čas s inteligentnými výrobkami.
Univerzálna škrabka, 2 ks
Špeciálna dvojstranná čepeľ,
ktorá je z jednej strany hladká (na tvrdé
ovocie a zeleninu) a z druhej strany
zúbkovaná (na mäkké ovocie
a zeleninu).
7,3 x 13,3 cm / dĺžka čepele: 5 cm
SS223605

Chalupársky hrniec 1,4 l
SS223603

Nebojte sa kombinovať rôzne koreniny.
Buďte kreatívni a objavujte nové chute.

149,90 €

33,00 €

NOVÁ
FARBA

16,50 €

1+1

Ultra pro podporí vaše zdravé varenie

Ultra pro nádoba 2 l
SS223606

72,90 €

BROWNIES S ČOKOLÁDOVÝMI
LUPIENKAMI
Doba prípravy: 5 min.
Doba varenia: 2 min. na 300 W / 5 min. na 900 W
Doba odstátia: 3 min.
INGREDIENCIE PRE 12 OSÔB:

Ideálne na čistenie
všetkých nádob Ultra pro.
UŠETRÍTE

6,00 €

Ultra pro mikrovlákno
16 x 16 cm
SS223617

14,

50 €

8,50 €

Kuchynské pomôcky
nájdete v aktuálnom katalógu
na str. 16-17.

Silikónovú rukavicu
nájdete v aktuálnom katalógu
na str. 21.
L19 44,50 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

113 g masla
85 g tmavej čokolády rozlámanej na kúsky
2 vajíčka
225 g krupicového cukru
5 ml vanilkového extraktu
75 g hladkej múky
2 g kypriaceho prášku do pečiva
± 1/4 lyžičky soli
95 g čokoládových lupienkov
Olej na vymazanie
Ultra pro 2 l
v septembrovej ponuke.

PRÍPRAVA:

1. Do Micro plus kanvice dajte maslo
s čokoládou a povarte v mikrovlnnej rúre
1-2 minúty na 300 W. Každých 30 sekúnd
premiešajte.
2. V Mernom mixe II 1,25 l vymiešajte vajíčka
s cukrom. Potom pridajte múku
s kypriacim práškom do pečiva, soľ,
čokoládu a vanilkový extrakt. Dobre premiešajte,
aby sa ingrediencie prepojili.
3. Ultra pro 2 l zľahka vymažte olejom
a nalejte do neho cesto. Rovnomerne
ho rozotrite a na vrch posypte čokoládové
lupienky.
4. Ultra pro bez veka vložte do mikrovlnnej
rúry na 5 min. na 900 W. Nechajte 3 minúty
odstáť a podávajte.
Merný mix II 1,25 l
nájdete v aktuálnom katalógu
na str. 21.
B41 26,90 €

Ušetrite čas a peniaze

Skladujte suché alebo tekuté potraviny v Uni bareloch.
Tieto nádoby ich udržia dlhšie čerstvé.
NOVÁ
FARBA

Zbavte sa jednorázových obalov,
nakupujte vo veľkom rovno do Uni barelov
Ľahké, vodotesné a prakticky nerozbitné nádoby.

Uni barel 3 l
Ø 14,8 x 27,7 x 9,3 cm (priemer hrdla)
SS223607

25,50 €

Uni barel so skrutkovacím vekom sa hodí
i na skladovanie tekutín. Veko je vzduchotesné
a vodotesné vďaka silikónovému tesneniu
vo vnútri nádoby.

1.

Súprava Uni barelov:
1. Uni barel 3 l
2. Uni barel 1,5 l
SS223609

46,00 €

40,90 €
2.

Uni barel 1,5 l
Ø 12 x 17 x 9,3 cm (priemer hrdla)
SS223608

20,50 €

Ideálna nádoba na opätovné použitie a skladovanie potravín
za sucha i mokra. Naplniť ju môžete sypkými ingredienciami
alebo do nej nalejte vodu, džús či domácu limonádu a nechajte
v chladničke. Uni barel môžete použiť i na pomôcky,
ktoré používate pri ručných prácach.

NOVÁ
FARBA

Budete z nich chcieť mať zbierku na poličke.

UŠETRÍTE

5,10 €
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Chceme s vami osláviť, že ste sa pripojili
tento mesiac k Tupperware. Chceme vás
podporiť, a preto sme pripravili ponuku
len pre vás, aby ste mohli rozšíriť
vašu Štartovaciu súpravu o výrobky
na predaj vašim prvým zákazníkom.
Nižšie uvedenú súpravu si môžete objednať
počas celého mesiaca.
Ponuka platí do vypredania zásob.
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Vyberte si dobre.

Súprava Eko+ vodičky:
Eko+ vodička 1 l
Eko+ vodička 500 ml
SS223610

31,00 €

Znížte
množstvo odpadu
opätovným
používaním.
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PONUKA PLATÍ LEN V SEPTEMBRI
A LEN PRE NOVÉ PORADKYNE

Kúpte
Eko+ vodičku 1 l
a získajte
Eko+ vodičku 500 ml
ako darček!

16,50 €

Toto je odpoveď Tupperware na jednoduché a udržateľné uchovanie,
skladovanie a prenos čerstvej vody. Okrem environmentálnej hodnoty,
vám Eko+ vodička môže ušetriť peniaze. Naplňte svoju fľašu a dajte si ju
do chladničky alebo vezmite so sebou.

Materiál Eko+ sa vyrába z jednorazového odpadu ako napríklad:
• obaly z čistiacich prostriedkov určených pre domácnosti
• obaly z pracích prostriedkov
• obaly zo šampónov
• obaly zo syrov a mäsa
• filmy
• mäkké plastové vrecká

OVSENÁ KAŠA

Sortiment pre najmenších
UŠETRÍTE

9,60 €

Cipísek
Odporúča sa pre deti
od 6 mesiacov.
Ø 7,5 x 11,5 cm / 200 ml
SS223611

NOVÁ
FARBA

24,

50 €

14,90 €

INGREDIENCIE PRE 1 OSOBU:

• 40 g jemných ovsených vločiek
• 160 ml vody alebo mlieka
(nízkotučné/polotučné)
PRÍPRAVA:

1. V Kašičke zmiešajte ovsené vločky
s vodou alebo mliekom. Vložte
do mikrovlnnej rúry na 2,5 min.
na 600 W.
2. Nechajte odstáť 1 minútu.
Premiešajte Silikónovou stierkou
úzkou. Pokiaľ je to nutné, vložte
znovu do mikrovlnky na 1 min. na 600 W.
TIPY NA OCHUTENIE KAŠE:

UŠETRÍTE

NOVÁ
FARBA

Doba prípravy: 1 min.
Doba varenia: 2,5 - 3,5 min. na 600 W
Doba odstátia: 1 min.

Pacholíček II
Ø 15,5 x 5,5 cm / 500 ml
SS223612

11,60 €

Obľúbený výrobok
už viac ako 50 rokov.

34,50 €

22,90 €

Šetrite čas používaním
praktických výrobkov

Pasírovač s mriežkou s malými otvormi
38 x 24 x 18 cm
SS223613

83,

90 €

Veľmi praktický a šikovný pomocník,
vďaka ktorému rýchlo pripravíte
zeleninovú kašu, detskú výživu z ovocia
alebo zeleniny, želé, džemy, omáčky
či prepasírujete domáce polievky.

•
•
•
•

100 g nakrájaných banánov na plátky
a 2 rozdrobené maslové sušienky
50 g čučoriedok a 2 lyžice
mandľových lupienkov
100 g jabĺk nakrájaných na kocky,
1 lyžica medu a štipka škorice
50 g ríbezlí alebo malín, 1 lyžica
džemu z červeného ovocia
a 1 lyžica neslaných pistácií

TIPY NA OZDOBENIE KAŠE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trstinový cukor, kokosový cukor
Melasový, javorový sirup alebo med
Červené bobuľovité ovocie
alebo iné ovocie
Rozpučený banán
Sušené brusnice alebo hrozienka
Pomarančová marmeláda
alebo iný džem
Makové, slnečnicové, dyňové
alebo sezamové semienka
Škorica
Restované mandľové lupienky
Nahrubo nasekané lieskové orechy,
pekanové alebo vlašské orechy
Strúhaný kokos
Čokoládové vločky

Do skrinky alebo na kuchynskú linku

Milí

Multifunkčné, vodotesné a vzduchotesné nádoby.

ZÁKAZNÍC,I

špeciálne odmeny a ponuka iba pre vás.
PONUKA PLATÍ
OD 29.8. DO 25.9. 2022.

NOVÉ
VZORY
1.

2.

1. Ultimo 2,1 l
16,4 x 12,4 x 15 cm
SS223614

14,90 €

3.

2. Ultimo 1,3 l
16,4 x 12,4 x 10 cm
SS223615

12,90 €

NA POTRAVINY:
V nádobách uskladníte suché potraviny,
sušienky, bylinky, čajové vrecká, čokoládu,
kávu, cestoviny, orechy alebo iné sladkosti.
Nádoby sú vhodné aj do chladničky.
Môžete v nich uchovať hotové pokrmy, šaláty
alebo klobásky.

Bonus za objednávku:
Za objednávku v minim. hodnote 110,00 € získate:
Eko+ priezračná misa 620 ml
TG223601

3. Ultimo 500 ml
16,4 x 12,4 x 5 cm
SS223616

10,90 €

NA VECI V DOMÁCNOSTI:
Telefón, MP3 prehrávač, kľúče, mince,
papiere na poznámky, puzzle, kartové hry,
malé hračky alebo predmety,
ktoré musia zostať chránené na výlete
pred vodou alebo pieskom.

Bonus pre zákazníka:
Za objednávku v minim. hodnote 180,00 € získate:
Špiralizér na zeleninu
Ø 7,9 x 11,3 cm
HG223601
a Bonus za objednávku (TG223601)

Za každú objednávku
v minim. hodnote 10,00 €
si môžete kúpiť
Horúcu vlnku II hrnček
za špeciálnu cenu.

Horúca vlnka II hrnček
11,7 x 16,3 x 8 cm / 460 ml
PP223601

9,90 €
Vaša poradkyňa / Váš poradca:
Telefón:
Milá(ý),

dovoľte mi, aby som Vás pozvala na našu párty Tupperware, ktorá sa bude konať u hostiteľky:
v

kedy

od

hodiny. Tešíme sa na Vás.

Vaša poradkyňa / Váš poradca Tupperware
Autorské práva k publikácii sú majetkom spoločnosti Tupperware. Táto publikácia, ani žiadne jej časti, nesmú byť bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti reprodukované alebo inak používané akýmikoľvek prostriedkami, vrátane používania názvov,
loga a vyobrazení výrobkov na reklamné alebo iné účely. Právo na zmenu farby alebo tvaru výrobku, úpravy a tlačové chyby vyhradené.
Farby na obrázkoch sa môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Dekorácie a potraviny nie sú zahrnuté v cene výrobku. Táto akcia
je určená pre verejnosť. Ceny sú uvedené vrátane platnej DPH a rozumejú sa ako odporučené. Zoznam distribučných centier nájdete
na www.tupperware.sk.
Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
© 2022. Tupperware. Všetky práva vyhradené. Tupperware známka je majetkom Dart Industries Inc.

www.tupperware.sk

www.facebook.com/tupperwarehomecee

www.instagram.com/tupperwareincee

