
113

Mandolína SwingPlus
Kód Šířka

mm
Délka
mm

Cena
bez DPH

D-2015-03 200 400 1 924,-
D-2015-93 nůž julienne 2, 7 mm 681,-

Profesionální mandolína pokrytá antibakteriální 
úpravou.
Součástí balení:
oboustranný nůž - hladký, vlnitý
oboustranný nůž julienne - 4, 10 mm
ergonomický otočný držák s 
automatickým přítlakem

Mandolíny deBuyer 
Jsou profesionální nástroje sloužící k rychlému, snadnému a bezpečnému krájení zejména zeleniny, ale i uzenin ovoce 
a podobně.  
Bezpečnost zajišťují vždy kloboučky, proto nedochází k přímému kontaktu těla s noži. Rychlost a přesnost zajišťují 
precizní nože. V naší nabídce jsou nerezové i plastové typy. Dělí se podle vybavení, velikostí a materiálu. Nejjednoduší 
a zároveň nejoblíbenější je mandolína Kobra.

Mandolíny



114

Mandolína Revolution
Kód Šířka

mm
Délka
mm

Cena
bez DPH

D-2012-01 195 395 3 720,-

Profesionální mandolína z nerezové oceli.
Součástí balení:
oboustranný nůž - hladký a vroubkovaný   
nůž julienne - 3, 4, 10 mm
ergonomický otočný držák s automatickým 
přítlakem 

Mandolína Revolution Master
Kód Šířka

mm
Délka
mm

Cena
bez DPH

D-2012-41 195 395 5 490,-

Profesionální mandolína z nerezové oceli s dodateč-
ným příslušenstvím.
Skládací nožky s protiskluzovou úpravou.
Součástí balení:
oboustranný nůž - hladký a vroubkovaný   
nůž julienne - 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm
ergonomický otočný držák s automatickým 
přítlakem 
podélný držák s automatickým přítlakem
pouzdro pro přechovávání nožů
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Mandolína VIPER
Kód Délka

mm
Šířka
mm

Cena
bez DPH

D-2016-00 410 210 3 800,-

Profesionální mandolína. 
Nerezová ocel, plastové tělo.
Nůž do „V“. Vhodná ke krájení zeleniny a ovoce. 
Ergonomický ochranný klobouček pro bezpečnější a 
rychlejší práci. Jednoduché nastavení tloušťky řezu.V 
sestavě 3 díly, standardní, julienne 4 mm, julienne 10 
mm (slouží k řezu nudliček nebo kostiček). Protisk-
luzové nožky.

Mandolína Kobra V-Axis
Kód Šířka

mm
Délka
mm

Cena
bez DPH

D-2011-01 122 365 1 528,-

Profesionální mandolína z nerezové oceli a polypro-
pylenu.
Tloušťka krájení od 0,2 do 5 mm.
Ergonomický protiskluzový úchyt s regulací tloušťky 
krájení.
Ergonomický držák s automatickým přítlakem.

Mandolína Vantage 

Kód Šířka
mm

Délka
mm

Cena
bez DPH

D-2017-00 150 500 4 718,-
D-2017-55 podélný držák 969,-

Profesionální mandolína z nerezové oceli. 
Nůž ve tvaru písmene V pro snadné krájení různých 
druhů zeleniny a ovoce.
Skládací nožky s protiskluzovou úpravou.
Součástí balení:
kvalitní nůž ve tvaru písmene V
nůž julienne - 2, 4, 7, 10 mm
ergonomický otočný držák s automatickým 
přítlakem
  


