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2 Prijzen zonder BTW en niet bindend

KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL
code liter wand (mm) mm €

831007 2 0.7 ø160x(H)110 29,95
831205 4 0.7 ø200x(H)130 39,95
831403 7 0.7 ø240x(H)150 53,95
831502 10 0.7 ø280x(H)170 72,50
831601 15 0.8 ø320x(H)190 98,50
831700 23.5 1 ø360x(H)230 159,50

KOOKPAN LAAG - MET DEKSEL
code liter wand (mm) mm €

830000 1.5 0.7 ø160x(H)75 29,75
830208 2.8 0.7 ø200x(H)90 36,95
830406 4.8 0.7 ø240x(H)105 49,95
830505 7.5 0.7 ø280x(H)120 64,95
830604 12 0.8 ø320x(H)150 89,50

 – Elke ‚Profi Line’ pan wordt geleverd met 10 jaar garantie op 
materiaal-, constructie- en afwerkingsfouten. Schade door 
oneigenlijk gebruik, ongelukken en/of slijtage door dagelijks 
gebruik zijn uitgesloten van garantie.

 – Dikke sandwichbodem (roestvast staal/aluminium/roestvast 
staal) combineert de warmteverspreidende eigenschappen 
van aluminium met de duurzaamheid en magnetische 
eigenschappen van roestvast staal, waardoor het geschikt  
is voor gebruik op inductiekookplaten.

 – De bodem wordt gevormd door high impact bonding, waardoor 
het hele oppervlak van de lagen naadloos aan elkaar gelast 
wordt.

 – Stevige handgrepen, door de slimme montage wordt de warmte 
van de pannen niet overgebracht in de handgrepen.

 – De pannen zijn zuurbestendig en makkelijk schoon te maken.
 – Alle deksels zijn gemaakt van 1 mm roestvast staal met 
stoomopeningen.

PANNENSERIE PROFI LINE

Bekijk de video

Sandwich bodem 
gevormd door speciale 
drukversmelting

Ontluchtingsgaatjes

Koelblijvende 
handgrepen

roestvast staal 18/10

aluminium 5 mm

roestvast staal 18/0, 
min. 0,5 mm

code liter wand (mm) mm €

832004 3 0.7 ø160x(H)150 32,95
832202 6 0.7 ø200x(H)190 45,75
832400 10 0.7 ø240x(H)220 65,95
832509 16 0.7 ø280x(H)260 93,50
832608 24 0.8 ø320x(H)300 124,50
832707 37 1 ø360x(H)360 198,50
832806 50 1 ø400x(H)400 247,50
832929 70 1 ø450x(H)450 295,00
833025 95 1 ø500x(H)500 375,00
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