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53 cl. Simples, fácil de empilhar e limpar na 
máquina de lavar louça.

Conjunto de 4 copos CIDER

2,95 € Ref.: 47193060

ADI HOGAR

Copos de cristal da Boêmia de alta transparência. 
Borda �na temperada. Cristal com teor de titânio. 
Polido a fogo. Resistente à abrasão.
20 cl, 36 cl, 45 cl, 58 cl.

Copos BELIA BOHEMIA

10,95 € Ref.: 47180501-502-503-504

ADI HOGAR

DESDE:

Conjunto composto por quatro copos de coquetel de
71,5 cl., Uma colher de cocktail para Gin Tonic e um 
copo medidor de aço inoxidável com duas capacidades. 
Os vidros são feitos de vidro Luminarc transparente com 
pé azul ou preto.

Conjunto de 6 peças COMBINADAS

19,95 € Ref.: 47180507-508

ADI HOGAR
Saca-Rolhas ADEGA

8,95 € Ref.: 378006

BOJ

Tampa do refrigerador 
de garrafa

11,95 € Ref.: 383002

BOJ
Tampa do cooler da garrafa de 
nylon com laterais elásticas para 
um encaixe perfeito na garrafa 
preta.

Bomba de vácuo

7,75 € Ref.: 17213001

LACOR
Bomba de vácuo manual.
Inclui 2 rolhas de vinho.

Saca-rolhas elétrico

27,95 € Ref.: 74478003

LACOR
Operação silenciosa sem
vibrações. Recarregável com
Carregador 230V / 6V incluído.
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Louças DOMITILLE ARCOPAL

22,50 € Ref.: 47101014

ADI HOGAR
O vidro opalino se caracteriza por sua enorme resistência, 
3 vezes mais resistente a impactos do que outros materiais. 
Pode ser microondas e lava-louças. 18 PCS.

Pratos BORDA

2,50 €
Ref.: 47124077

ADI HOGAR
Perfeito para apresentar seus petiscos e canapés de forma original.

25x25 cm.

4,50 €
Ref.: 47124082

40x30 cm.

2,95 €
Ref.: 47124080

30x30 cm.

2,50 €
Ref.: 47124081

32x17 cm.

1,60 €
Ref.: 47124078

30x10 cm.

1,50 €
Ref.: 47124076

22x14 cm.

2,20 €
Ref.: 47124079

30x20 cm.

1,50 €
Ref.: 47124075

20x13 cm.

Pratos de aperitivo GASTRO FUN

0,95 €
Ref.: 47180149

ADI HOGAR
Fabricado em porcelana. Pode ser microondas e lava-louças.

Azeitonas 10,5 cm.

0,95 €
Ref.: 47180148

Croquetes 12,5 cm.

1,50 €
Ref.: 47180151

Salada 11 cm.

1,50 €
Ref.: 47180147

Montadito 15,5 cm.

2,50 €
Ref.: 47180150

Principal 20,5 cm.



-4-

Pote de vidro FLASHY BREAKFAST

3,50 € Ref.: 47124088-89

ADI HOGAR
Fabricado em vidro, sodo, corte a quente temperado. 
Tamanho 50 cl. Vidro temperado reciclável, ecológico, 
extra resistente e extra forte. Material 100% saudável, 
100% higiênico. Cor vermelha ou prateada.

Fonte Pyrex OPTIMUM

9,95 €
Ref.: 47180307

ADI HOGAR
Fabricado em vidro borossilicato por isso apresenta grande 
resistência ao calor, suportando temperaturas de até 300º 
a -40º. Eles resistem a choques térmicos repentinos de até 
220º de diferença sem problemas.
29x23 cm.

12,95 €
Ref.: 47180306

40x28 cm.

14,90 €
Ref.: 47180303

39x25 cm.

Mesa de corte BAMBÚ

5,95 € Ref.: 16133001

UNIMASA
Tábua de corte em madeira de 
bambú. Mede 47x17x1,5 cm.

Mesa de corte BAMBÚ

8,50 € Ref.: 16133002

UNIMASA
Tábua de corte em madeira de 
bambú. Mede 41x30x1,5 cm.

Mesa de corte BAMBÚ

13,95 € Ref.: 65210024

MODIAN
Tábua de cortar em madeira de 
bambu, com tabuleiro amovível. 
Mede 41x30x1,5 cm.
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Bandolim

21,50 € Ref.: 17275002

LACOR
Contém 5 lâminas e um acessório para 
espremedor de sumos. Você pode fazer 
batatas fritas de diferentes espessuras.

Descascador 
ABACAXI

7,90 €
Ref.: 17229008

LACOR

Picador CEBOLA

22,50 € Ref.: 17204008

LACOR

Jogo COZINHA

34,95 € Ref.: 43551001

ASTUR DINTEX
Conjunto de 6 peças de silicone azul.

Quebra-nozes

9,95 €
Ref.: 368025

BOJ
Quebra-mar

8,50 €
Ref.: 368022

BOJ
Tesouras 
cozinha

24,95 €
Ref.: 82685024

3  Claveles

Quebra-nozes

7,95 €
Ref.: 82686019

3  Claveles

8,50 € Ref.: 82652002

BUENO HNOS.

Garra SUSHI / EMPLATE

8,50 € Ref.: 82672007

BUENO HNOS.

9,95 € Ref.: 82672008

Aço inoxidável 20 cm.

Aço inoxidável 25 cm.

Remove escamas

4,50 € Ref.: 82627091

3  Claveles

Remove escamas

4,50 € Ref.: 82627090

3  Claveles

Em aço inoxidável pro�ssional com cabo 
de polipropileno.

Em aço inoxidável pro�ssional.

Conjunto de especiarias

9,95 € Ref.: 47101011

ADI HOGAR
Feito de madeira de bambú 
sem verniz.
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Indicado para alimentos e aromas, tampa 
hermética. Graças à superfície de escrita 
de giz na frente todo mundo sabe 
imediatamente qual conteúdo foi encontrado
na lata.  
0,45 lts 10 x 11 cm. 
0,80 lts 11 x 14,5 cm.
1,50 lts 12,5 x 18,5 cm.

Cesta multiuso KOALA COPPER

6,95 € Ref.: 27500103

METALTEX
Revestimento duplo exclusivo de Polytherm® Copper. 
Dupla proteção contra ferrugem.
Mede 33x12x9 cm.

Suporte para tampas CRICKET COPPER

8,80 € Ref.: 27500102

METALTEX
Revestimento duplo exclusivo Polytherm® Copper. 
Dupla proteção contra ferrugem.
Mede 34x15x18 cm

Frigideira CANYON COOPER

9,50 € Ref.: 27500104

METALTEX
Panelas limpas e sem riscos. Com capacida-
de para 4 panelas de diferentes diâmetros. 
Revestimento duplo exclusivo de Polytherm® 
Copper. Dupla proteção contra ferrugem. 
Mede 27x27x23 cm.

Canto PALIO COPPER

12,25 € Ref.: 27500105

METALTEX
3 alturas. Revestimento duplo exclusivo 
Polytherm® Copper. Dupla proteção 
contra ferrugem. Mede 25x25x19 cm.

Cabide EASY ROLL COPPER

11,50 € Ref.: 27500106

METALTEX
Pode ser pendurado na porta de um 
armário e em uma prateleira. Revestimento 
duplo exclusivo Polytherm® Copper. Dupla 
proteção contra ferrugem.
Mede 35x18x cm.

Carro cozinha SIENA BLACK

10,95 € Ref.: 27500107

METALTEX
Com 4 rodas duplas. Sistema de 
montagem expresso (3 minutos). 
Medidas: 41x23x63 cm.

Potes cozinha WAIA

8,95 €

Ref.: 67190026

WENKO

Ref.: 67190027
Ref.: 67190028

DESDE:
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Fabricado em aço inoxidável 18/10.
Capacidade 0,3 lts.
Capacidade 0,5 lts.
Capacidade 0,7 lts.
Capacidade 1,0 lts.

Herméticos com VÁLVULA

1,75 € Ref.: 76280001 a 06

ECOPLAST
Fabricado em PP, adequado para microondas.
300 ml.-600 ml.-1.000 ml.-1.500 ml.-2.000 ml.-2.500 ml.

Herméticos quadrados

3,95 € Ref.: 76280010-11-12

ECOPLAST
Fabricado em PP, adequado para microondas.
Com lente transparente para ver o conteúdo.
500 ml.-1.500 ml.-2.200 ml.
DESDE:

DESDE:

Herméticos redondos

3,75 €Ref.: 76280007-08-09

ECOPLAST
Fabricado em PP, adequado para microondas. 
Com lentes claras para visualizar o conteúdo.
500 ml.-1.000 ml.-1.500 ml.
DESDE:

Termolíquidos AIR PORT

39,95 € Ref.: 11787101

VALIRA
Garrafa térmica de 2,5 litros com dispensador. 
Frasco interno de aço inoxidável inquebrável. Alça 
para fácil transporte, sistema anti-gotejamento. 
Trava de segurança. Desempenho térmico até 
24 horas. Dimensões do produto 17x17x31 cm.

Termolíquidos AIR PORT

19,90 €

Ref.: 11788215

VALIRA

Ref.: 11788216
Ref.: 11788217
Ref.: 11788218

Fabricado em aço inoxidável 18/10.
Capacidade 0,7 lts.
Capacidade 1,0 lts.

Termo sólidos AIR PORT

24,95 €
Ref.: 11788253

VALIRA

Ref.: 11788254
DESDE:

DESDE:
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Madeira envernizada, 35x14 cm. 
Altura 22,5 cm.

Porta-presunto BANCO

11,95 € Ref.: 47180222

ADI HOGAR

Aro de metal. Mede 37,5x16 cm. 
Altura 36 cm.

Porta-presunto aro CAMPO

14,95 € Ref.: 47180220

ADI HOGAR

Porta-presunto + desossadeira + amolador. A principal 
característica do cabo é a sua meia ponteira, que facilita o 
corte e a a�ação; Fabricados em polioximetileno (pom), 
apresentam elevada resistência aos detergentes e a 
temperaturas muito elevadas. Conjunto de presunto com 3 
peças (1 faca de presunto + 1 desossadora + 1 amolador).

Set presunto MANHATTAN

59,95 € Ref.: 18932022

ARCOS HNOS.

Pinhal. Suporte e espetos de aço 
33x21x42 cm.

Porta-presunto AROCHE

39,95 € Ref.: 47151004

ADI HOGAR

Aço inoxidável. Alça do POM. 24 cm.
Faca presunto UNIBLOCK

12,95 € Ref.: 82627056

BUENO HNOS.

Aço inoxidável. Cabo em polipropileno. Imprimir. 25 cm.
Faca presunto DOMVS

6,95 € Ref.: 82627013

BUENO HNOS.
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Gire 37,5x16,5 cm. Altura 36 cm.

Porta-presunto rotativo 
PEDROCHES

32,90 € Ref.: 47180221

ADI HOGAR

Suporte de pinho. Suporte e espigão 
de aço. Mede 36,5x16x5 cm. 
Dobrando.

Porta-presunto dobrando 
RESERVA

24,95 € Ref.: 47180223

ADI HOGAR

Conjunto de 3 peças (1 faca de presunto + 1 desossadora + 1 
amolador). Lâmina inteiriça forjada em aço nitrogênio forjado para 
garantir um corte pro�ssional e grande durabilidade. O cabo se 
destaca pelo formato �no, que se encaixa perfeitamente na mão; 
seu acabamento re�nado e alta resistência à corrosão a tornam 
uma peça estrela.

Set presunto RIVIERA

54,95 € Ref.: 18932023

ARCOS HNOS.

Madeira de bambu. Suporte 
de aço e espetos 47x18,5 cm. 
Dobrando.

Porta-presunto dobrando 
rotativo

26,95 € Ref.: 82680001

BUENO HNOS.

Máquina de desossar + porta-presunto + amolador + 
tampa para presunto. Lâmina de aço nitrum exclusiva, sua 
lâmina oferece excelente durabilidade. Cabo com linhas 
retas, é projetado para uso diário sem sacri�car o design. 
Seus punhos de polioximetileno (pom) o tornam resistente a 
produtos químicos e temperaturas extremas.

Set presunto UNIVERSAL

34,95 € Ref.: 18932024

ARCOS HNOS.
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Revestimento antiaderente de granito p�uon isento de 
pfoa. Resistência “mágica”; Tem a forma de um “M” e 
por isso é possível distribuir o calor por igual. Uma vez 
desligada, mantém o calor para que possa ser levada 
à mesa (suas alças permanecem frias) e, assim, 
mantém os alimentos aquecidos. A superfície de 
cozimento é muito grande, 46 x 28 cm. Ele pode ser 
facilmente limpo após o cozimento.

Grelhador GR558 *

49,90 € Ref.: 970043

JATA

2.000 W. Revestimento antiaderente sem PFOA.
Alta resistência a riscos. Superfície 49 x 27 cm.
Termostato de temperatura removível ajustável. Alças 
de toque frio. Transportável para a mesa. Bandeja de 
molhos. Limpeza fácil

Grelhador GR213 *

37,95 € Ref.: 970022

JATA

Os alimentos não grudam graças ao seu revestimento 
antiaderente; Além disso, está livre de PFOA. Uma vez 
desligada, mantém o calor para que possa ser trazida 
à mesa (suas alças permanecem frias) e aí terminar 
de cozinhar. A superfície de cozedura é larga, sendo 
esta de 46 x 25 cm. Pode ser facilmente limpo com 
um pano úmido; ou, se preferir, pode ser colocado na 
máquina de lavar louça para ser lavado. A potência é 
de 2.200 W.

Grelhador GR195 *

32,50 € Ref.: 970044

JATA

* Presente incluso
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Fabricado em aço inoxidável 18/10. Distribuição de calor rápida e homogênea. Acabamento polido brilhante exterior e acabamento 
polido fosco interior. Adequado para todos os tipos de fogões (incluindo indução e forno). Fundo triplo difusor que garante distribuição de 
calor e�ciente. Próprio para máquina de lavar louça.

COLEÇÃO GOURMET *

28,95 €
Ref.: 17212014-16-18-20-22

Caçarola 20-22-24-26-28 cm.
DESDE: 29,95 €

Ref.: 17261010-12-14-16-18

Panela 20-22-24-26-28 cm.
DESDE: 16,50 €

Ref.: 17216012-14-16-17

Panela 14-16-18-20 cm.
DESDE: 39,95 €

Ref.: 17284016-20

Tartera 28-32 cm.
DESDE:39,95 €

Ref.: 17261500

Panela Super Alta

Feito de alumínio, revestimento com efeito de 
pedra de 5 camadas. Antiaderente reforçado 
com partículas minerais para uma resistência 
perfeita a riscos, manchas e desgaste. Cabo 
ergonômico com efeito de madeira. Válido 
para todas as cozinhas incluindo indução.

Coleção NATURA * TVS

DESDE:
Frigideira 20-24-26-28-30-32 cm.

DESDE:
Crepiere 25-31 cm.

Grill 28x28 cm.

Alumínio prensado 3 mm. Adequa-
do para todos os tipos de cozinhas. 
Incluindo INDUÇÃO. Antiaderente 
ecológico livre de PFOA.

Frigideira PRAKTICA

8,95 € Ref.: 42180003-04-
05-06-07-08-09

CENTREX

DESDE:
Frigideira 16-18-20-22-24-26-28 cm.

Fabricado em aço fundido, antiaderente e 
com revestimento em titânio thermosport, 
adequado para todos os tipos de fogões, 
base espessa adequada para indução, 
bicas de vazamento e alças de apoio.

Frigideira AROMA *

31,95 € Ref.: 25880533-
34-35-37-38

TEFAL

DESDE:
Frigideira 20-22-24-26-28-26 cm.

Fabricado em aço fundido, com revestimento 
antiaderente e de titânio thermosport, adequado 
para todos os tipos de fogões, base grossa 
adequada para indução, bicas de vazamento 
e alças de apoio.

Frigideira EMOTION *

27,90 € Ref.: 10402032-33-34-35-36

TEFAL

DESDE:
Frigideira 18-20-24-28-30 cm.

Fabricado em alumínio, revestimento 
de titânio x2, fundo difusor. Válido 
para fogões a gás, elétricos e 
vitrocerâmicos.

Frigideira XL FORCE *

21,50 € Ref.: 10402038-
39-40-41

TEFAL

DESDE:
Frigideira 20-24-28-32 cm.

13,95 € Ref.: 76270001-
02-03-04-05-06

14,95 € Ref.: 76270008-09

24,95 € Ref.: 76270010

* Presente incluso
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DESCASCADOR E RALADOR 
E CORTAPIZZA

Utensílios, descascadores e raspadores 
para todos os usos

Batedeira Ref: 1604001
Concha Ref: 1632001

Colher Ref: 1631001
Colher pasta Ref: 1631002

Espátula Ref: 1680092

Escumadeira Ref: 1636001

Pincel Ref: 1677001
Pinças Ref: 1672004

Pinças Ref: 16193002

- Faca elegante. Corte confortável e preciso.
.- Alta resistência e durabilidade.
.- Qualidade pro�ssional para o lar.
.- Aço inoxidável especial alemão vanádio 
   de molibdênio.
.- Cabo de polipropileno. 
.- Aperto �rme e com certeza.

Ref: 16185001
Tesoura 210 mm.

FACAS

Ref: 1632004
Descascador 90 mm.

Ref: 1632007
Tomateira 120 mm.

Ref: 1632008
Hortaliças 13 mm.

Ref: 1632005
Santoku 130 mm.

Ref: 1632006
Santoku 180 mm.

Ref: 1632203
P/Filetes 200 mm.

Ref: 1632201
Cozinheiro 180 mm.

Ref: 1632202
Paõ 200 mm.

UTENSILIOS COZINHA
Ref: 1312005Descascador Liso
Ref: 1312006Descascador Juliana
Ref: 1312007Ralador Zester Fino

Ref: 1312009Corta Pizza
Ref: 1312008Ralador Zester Grueso

Ref: 1632101
29,95 €

6,50 €Desde:

5,50 €Desde:

CONJUNTO
Panela e utensílios

6,50 €Desde:

FRIGIDEIRA *
16-18-20-22-24-26-28-30 cm.

PANELA ALTA *
20-24-28 cm.

PANELA BAIXA *
20-24-28-30-32-36-40 cm.

PANELA ALTA *
20-24-28-32-36 cm.

WOK - PANELA CÔNCAVA *
24-28-32 cm.

PAELLEIRA *
32-36-40 cm.

FERRO LISO *
35-45 cm.

ASSADEIRA FORNO * 
26 cm.

GRELHA LISA *
22-28 cm.

GRELHA RISCADA *
22-28 cm.

Uma col·leção completo

PANELA *
16 cm.

CREPIÈRE *
26 cm.

Ref: 1612009-2010-2011-2012-2013
39,95 €Desde:

Ref: 1612001-2002-2003-2004-2005-2006-2007
39,95 €Desde:

Ref: 1661250-1251-1252
47,95 €Desde:

Ref: 1680060-61-62-63-64-65-66-67
22,50 €Desde:

Ref: 1680121-122-123
58,50 €Desde:

Ref: 1680299
24,95 €

Ref: 1680202-204
34,50 €Desde:

Ref: 1601001
74,95 €

Ref: 1665001-5002-5003
59,95 €Desde:

Ref: 1680001-002
44,95 €

Ref: 1616256
39,95 €

Desde:

Corpo em alumínio fundido. Cabo em baquelite termorresistente e tampo em vidro. Revestimento antiaderente Te�on® Platinum Plus. 
Espessura 6 mm. Adequado para todos os tipos de fogões, incluindo indução e também para limpeza na máquina de lavar louça.

Ref: 1612016
109,95 €

Ref: 1680201-203
34,50 €Desde:

PANELA BAIXA sem tampa *
45 cm.

* Presente incluso

FRIGIDEIRA FONDA *
24-28 cm.

Ref: 1680125-126
29,95 €Desde:
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Panela alta com tampa *
20-24-28-32 cm.
Ref: 16123010-3011-3012-3013

29,95 €Desde:

Uma coleção ideal
  para o dia a dia

Bra e 
Paixão e inovação

na cozinha

Panela baixa com tampa *
20-24-28-32-36 cm.

33,50 €Desde:

Panela *
16 cm.
Ref: 16123023

18,90 €

Paelleira *
36 cm.
Ref: 1665004

44,95 €

Wok *
28 cm.
Ref: 16123022

29,95 €

Grelha riscada *
22-28 cm.
Ref: 16121030-31

24,50 €Desde:

Assadeira *
40 cm.
Ref: 1680003

42,50 €

Frigideira  *
18-20-22-24-26-28-30 cm.
Ref: 16121020-21-22-23-24-25-26

14,95 €Desde:

Grelha lisa *
28 cm.
Ref: 16121029

33,90 €

Frigideira Dupla *
24 cm.
Ref: 16122019

44,95 €

Ref: 16123014-23015-23016-23017

Fabricado em alumínio fundido. Revestimento antiaderente Te�on 
Classic 100% livre de PFOA. Fundo de indução total compatível 

com todas as fontes de calor, incluindo indução. Também possui 
uma excelente distribuição de temperatura para cozinhar. Tampas 
de vidro com puxadores termo-resistentes e dois cabos de silicone 
vermelho. Próprio para máquina de lavar louça e forno até 220ºC, 

sem alças ou tampas.
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Gas

FULL INDUCTION

Gas

FULL INDUCTION

4L + 7L

3L- 4L - 6L - 7L- 9L 4L + 7L

Feitas com aço inoxidável 
18/10 de alta qualidade, 
essas coleções combinam 

com um design muito 

4-6-10-14 chávenas 4-6-10-14 chávenas 4-6-10-14 chávenas

4L - 6L - 7L

qualidade, sistemas de 

uso funcional unem-se 

89,95 €

54,95 €
Ref: 16121031

Ref: 16121028-29-30

Ref: 1661253-40-42-
1673001-16123055

Ref: 1661355
49,95 € 99,95 €

Desde:

Desde:

Ref: 16123032-33-34-89
29,95 €Desde:

Ref: 1614094-95-96-97
31,50 €Desde:

Ref: 1614098-99-100-101
32,50 €Desde:
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A coleção de cobre combina a 
aplicação das tecnologias mais 
recentes e os processos de 
fabricação mais inovadores.

acabamento  
cobre

GRELHA *
28x28 cm.

PANELA *
16 cm. 

GRELHA COM RISCAS *
28x28 cm.

WOK *
28 cm.

PANELA ALTA COM TAMPA *
20 cm.

PANELA BAIXA COM TAMPA *
24-28 cm.

FRIGIDEIRA *
18-20-24-26-28 cm.

Una colección de alta calidad
  mucho más duradera.

PROMOÇÃO

LOTE 
FRIGIDEIRAS

 OCEAN *
20-24-28 cm.

FRIGIDEIRA *
20-22-24-26-28 cm.

con DIAMANTE y TITANIO

Ref: 1612017-18-19-20-28
16,95 €Desde:

Ref: 1612032
26,50 €

Ref: 1612033-34
29,90 €Desde:

Ref: 1612030
27,95 €

Ref: 1612029
29,95 €

Ref: 1612031
16,90 €

Ref: 1680150
26,95 €Desde:

Ref: 16122010-23-11-12-13 Ref: 16122014
11,50 € 22,95 €Desde:

* Presente incluso
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2 pressões 
operacionais

sistema de 
segurança triplo

fundo de difusor 
triplo forjado

A panela de pressão 

PANELA DE PRESSÃO
QUICK *

O café com uma verdadeira cafeteira italiana.

INDUCTION EXPRESS VITRO EXPRESS

Ref: 16661303-04-05
44,95 €Desde:

Ref: 16123046-47-45
12,50 €Desde:

Ref: 1614050-51-52-53-54
31,50 €Desde:

* Presente incluso

SET DUO A PRESSÃO
QUICK*

Ref: 1661204974,95 €
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Destacável, para fácil remoção. Aço com 
revestimento antiaderente. Próprio para 
máquina de lavar louça 24-26-28 cm.

Molde removível DOLCEFORNO

7,50 €Ref.: 27555023-24-25

METALTEX

DESDE:

Destacável, para fácil remoção. Aço com 
revestimento antiaderente. Próprio para 
máquina de lavar louça 24 cm.

Molde duplo fundo DOLCEFORNO

12,50 € Ref.: 27555026

METALTEX
Aço com revestimento antiaderente. Próprio 
para máquina de lavar louça 22 cm.

Molde pudding DOLCEFORNO

7,95 € Ref.: 27555030

METALTEX

Aço com revestimento antiaderente. Próprio 
para máquina de lavar louça 30 cm.

Molde plumcake DOLCEFORNO

5,95 € Ref.: 27555029

METALTEX Mu�ns de 12 ø7,5 cm. Aço com 
revestimento antiaderente. Próprio 
para máquina de lavar louça.

9,95 € Ref.: 27501015

METALTEX

Inclui 8 bicos e 13 discos, todos com diferentes 
padrões, e irá satisfazer os mais exigentes devido 
à sua versatilidade.

33,50 € Ref.: 17274002

LACOR
Feito de aço. Tocha de gás culinário para assar, 
gratinar, derreter, caramelizar ou �ambar alimentos. 
Inclui um adaptador que permite a sua utilização 
com diversos tipos de botijões de gás.

Cabeça FLAMBEADOR 

11,50 € Ref.: 17244001

LACOR
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Amassador HM450B10 *
450 W de potência. 5 velocidades ajustáveis   e um botão turbo. 
2 hastes de aço inoxidável de alta qualidade usadas para 
misturar massas leves e misturas. 2 ganchos de massa em aço 
inoxidável de alta qualidade para amassar e misturar massas 
densas e pesadas. Alça ergonômica. Acessórios próprios para 
máquinas de lavar louça.

39,95 € Ref.: 10404090

MOULINEX

Amassador HM2501B1 *
Potência: 200 W. 5 velocidades. 2 conjuntos 
de varetas: batedeira e batedeira de plástico 
e aço inoxidável para fazer massas, massa de 
bolo e para bater claras e natas. Função de 
ejeção da haste.

32,50 € Ref.: 25804048

MOULINEX

Varinha DD655D *
1.000 W. 10 velocidades, pé de aço inoxidável 
removível, função turbo. Inclui copo medidor de 
800 ml, acessório picador e batedeira.

52,50 € Ref.: 25804045

MOULINEX

Varinha BT176 *
Regulador de velocidade eletrônico de 1.000 W. 
Pé de aço inoxidável destacável. Lâmina dupla de 
aço inoxidável. Copo medidor de 600 ml.

29,95 € Ref.: 970012

JATA

Varinha copo BT1041 *
1.200 W. Corpo em aço inoxidável. 
6 lâminas extra longas combinadas 
/ serrilhadas em aço inoxidável. Jarro 
de vidro de 1,7 litros. 5 velocidades + 
pressione. Picador de gelo.

54,95 € Ref.: 905109

JATA

Varinha JEBT 5026 *
Regulador eletrônico de 1.000 W. Rapidez. 
Pé de aço inoxidável removível. 2 botões. 
2 velocidades. Batedeira de aço 
inoxidável, picadora de aço inoxidável, 
copo medidor de 600 ml com tampa.

39,95 € Ref.: 970013

JATA

* Presente incluso
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Máquina de café
 CA288 *
600 W. 8 xícaras. Filtro permanente. 
Sistema anti-gotejamento. Placa 
de aquecimento antiaderente. 
Depósito de água translúcido e 
graduado. Jarro de vidro com 
tampa Interruptor de luz para 
operação

29,95 € Ref.: 909036

JATA
Moedor café ML132 *
160 W. Tampa com sistema de 
fecho de segurança. Recipiente 
de aço inoxidável. Lâmina de aço 
inoxidável. Moagem do visor. Botão 
de energia. Capacidade 65 g.

19,90 € Ref.: 968014

JATA

Espremedor EX421 *
25 W. Jarro de plástico transparente 
graduado. Sentido de rotação duplo. 
Jarro de 0,6 litros.

16,95 € Ref.: 905107

JATAEspremedor PC300B10 *
40 W. Capacidade 700 ml. 
Rotação bidirecional. Ele incorpora 
dois cones para atingir a máxima 
e�ciência. Corpo de aço inoxidável

32,50 € Ref.: 25838016

MOULINEX

300 W. Corpo, �ltro e bica em aço 
inoxidável. Braço para facilitar a 
extração do suco. Silencioso. Sistema 
anti-gotejamento. Incorpora dois 
cones.

Espremedor EX1044 *

49,95 € Ref.: 970037

JATA

100 W. 3 cones, esprema qualquer tipo 
de citrino. Sistema anti-gotejamento. 
Pés antiderrapantes.

Espremedor PC603D10 *

64,50 € Ref.: 25838025

MOULINEX

* Presente incluso
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700 W. Acabamento em inox, 1 chapa 
com vedação e corte, cabos isolantes.

Sandwicheira SM1552  *

32,50 € Ref.: 25850028

TEFAL
Cozinhe 2 sanduíches inteiros “XXL”. Pratos com
Revestimento antiaderente sem PFOA. Selagem perfeita. Torrefação rápida 
e uniforme. 2 luzes piloto independentes: ligado / pronto. Armazenamento 
vertical. Clipe de travamento para armazenamento. Limpeza fácil Tensão 
230 V. Potência 750 W.

Sandwicheira SW219 *

18,95 € Ref.: 905112

TEFAL

Cozinhe 2 sanduíches inteiros “XXL”. Placas com 
revestimento antiaderente isento de PFOA.
Selagem perfeita. Torrefação rápida e uniforme.
2 luzes piloto independentes: ligado / pronto. 
Armazenamento vertical. Clipe de travamento 
para armazenamento. Limpeza fácil Tensão 230 V. 
Potência 750 W.

Sandwicheira SW551 *

32,50 € Ref.: 984031

JATA

600 W. para todos os tipos de pão, cabos 
frios, até 4 fatias. Cor metálica. Botão ligar / 
desligar

Torrador A15453 *

29,90 € Ref.: 25889009

MOULINEX

1.400W. 2 slots longos, 4 fatias, 6 níveis de torrado. 
Corpo em aço inoxidável. Bandeja de migalhas removível.
Função parar-ejetar: parada imediata do processo de torrar

Torrador LS330D11*

39,90 € Ref.: 25889011

MOULINEX

900 W. Vidro duplo temperado de grande pro-
tecção, tosta visível e fácil limpeza. Boca larga 
para todos os tipos de pão. Largura 38 mm. 
Seletor de torragem eletrônico. 7 posições.

Torrador TT632 *

59,95 € Ref.: 970067

JATA
750 W. Duas ranhuras extra largas. Seletor ele-
trônico de tostagem de 6 posições, função 
de parada voluntária.

Torrador TT331 *

19,90 € Ref.: 989001

JATA

* Presente incluso
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Capacidade de 1 litro. Tanque com antiaderente ecológico 
livre de PFOA e PTFE. Corpo de aço inoxidável anti-impressão 
digital, termostato de temperatura ajustável, tampa de vidro 
com alça.

Fritadeira FR326E *

49,50 € Ref.: 945008

JATA

Aço inoxidável, capacidade de óleo 3 litros,
capacidade alimentar de até 1,2 kg. Re-
cipiente removível de aço inoxidável, zona 
fria, tampa Adequado para uso durante o 
cozimento, janela, �ltro de metal.

Fritadeira FR11170 *

94,95 € Ref.: 25880481

TEFAL

45 lts. 4 funções: espeto, forno, grelha e convecção. 
Cronômetro de 60 minutos. Rôtisserie: acessório para 
assar frangos. Elementos de aquecimento de aço 
inoxidável. Luz interior.

Forno HN945 *

119,95 € Ref.: 934034

JATA

66 lts. 4 funções: espeto, forno, grelha e convecção. Cronômetro de 
60 minutos. Rôtisserie: acessório para assar frangos. Elementos de 
aquecimento de aço inoxidável. Luz interior.

Forno HN966 *

159,95 € Ref.: 905114

JATA

20 lts. Potência 700 W. Interior esmaltado 6 níveis de 
potência. Temporizador 30 min. Luz interior da plataforma 
giratória. Diâmetro da placa 245 mm. Peso 9,7 kg. Altura 
24,3 x largura 44,6 x profundidade. 33 cm.

Microondas KMW445966 *

54,95 € Ref.: 63034001

KUNFT

* Presente incluso
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750 W, pique e triture. Jarro graduado de 
1,7 litros de capacidade. A cozedura a vapor 
preserva as propriedades nutricionais dos 
alimentos, cozinhando até 30 minutos, o 
que permite preparar um grande número e 
variedade de pratos saudáveis. Acessórios: 
cesto para cozedura a vapor e cesto que 
permite trabalhar a dois níveis, inclui livro de 
receitas com mais de 100 receitas.

Robô de cozinha

99,95 € Ref.: 3680001

TAURUS

Máquina de pipoca com potência de 
1200 W. Heat4all: operação por conve-
cção, transfere ar quente de uma resistên-
cia halógena. 2º Pop: pipoca pronta em 
apenas 2 minutos, perfeito quantidade: 
inclui colher medida para colocar o milho 
dentro. EasyClean, sistema removível para 
facilitar uma melhor limpeza. Security4You: 
proteção contra superaquecimento. 
Medidas: 29x20x16,5 cm (altura x largura x 
profundidade).

Pipoca FUN&TASTE *

21,95 € Ref.: 62932006

CECOTEC

90 W mantém o chocolate na temperatura 
ideal. A torre de aço inoxidável é facilmente 
removível e pode ser lavada na máquina de 
lavar louça. Desfrute de 3 níveis de cachoeira 
com chocolate �uindo suavemente e de 
forma constante.

Fonte FUN CHOCOLICIOUS *

34,95 € Ref.: 62932005

CECOTEC

Raclette 2 funções: raclette e grill; Com as duas funções: 
raclette e grill, você pode preparar o prato que mais 
gosta. Revestimento antiaderente Tefal nas placas e nas 6 
bandejas: durável, resistente e fácil de limpar. Inclui 6 pás 
individuais antiaderentes.

RACLETTE RE127812 *

59,95 € Ref.: 25880606

Medida 5 Kg / 1 gr. Também pesa líquidos. Superfície 
anti-impressão digital. Plataforma de aço inoxidável polido. 
Ecrã LCD (5,3 x 2,4 cm). Visor de dígitos (1,8 cm). Função 
de tara automática. Desligamento automático. Sistemas de 
peso em gr, lb: oz. Pilhas (2xCR2032) incluídas.

Balança de cozinha KS-51

29,95 € Ref.: 10400106

BEURER

Balança de alta precisão e peso máximo de 10 kg. A balança 
de cozinha com BOL facilita a pesagem de líquidos e alimen-
tos de todos os tipos. Muito fácil de usar, sem necessidade de 
baterias. Medidas: 26x21,2x18 cm.

Balança de cozinha mecânica

11,95 € Ref.: 76110013

LAICA

TEFAL

* Presente incluso
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Aspirador de pó RO2932EA CYCLONIC *
Tipo de tecnologia: Monociclônico sem saco. Nível de som: 77 dB. 
Potência: 750 W. 3 níveis de �ltração. Tipo de �ltragem: tecnologia 
ciclônica + �ltro de espuma + �ltro de alta e�ciência. Pega 
clássica. Movimento: 3 rodas 360º. Comprimento do cabo: 
5 metros. Raio de ação: 7,55 metros. Indicador de nível máximo 
de sujeira. Escova para parquet. Bocal de fenda 2 em 1. Escova 
de chão: SPA. Tubo de metal telescópico. Cor: turquesa e preto.

89,95 € Ref.: 10404086

ROWENTA

Aspirador de pó CONGA POPSTAR 4000 *
Aspirador de pó de trenó de 800 W. Multi-ciclônico sem 
bolsas. Capacidade do tanque de 4 litros com �ltragem de 
alta e�ciência e tubo telescópico de metal. Raio de ação de 
9 metros. Ele atinge um poder de sucção de até 16 kPa para 
remover a sujeira mais difícil de qualquer superfície. O sistema 
EasyMove permite um manuseio confortável e fácil do 
aspirador graças ao seu design compacto e leve. Com 
tecnologia BestFriend Care você pode aspirar o cabelo de 
seus animais de estimação sem emaranhados graças ao 
acessório Mini AirBrush com escova rotativo para 
estofamento. Inclui um conjunto de �ltros alta e�ciência.

74,95 € Ref.: 62932004

CECOTEC

Aspirador de PILHA BVVC4113*
Aspirador recarregável 2 em 1. Bateria 
de 25,9 V. Turbo escova elétrica. Duas 
velocidades. Capacidade 600 ml. 
Autonomia 50 min. Peso 3 kg.

99,95 € Ref.: 63034002

WORTEN

Robô aspirador MATILDA
Função de sucção dupla e esfregão úmido. O design extra plano 
que facilita a limpeza sob a mobília e as camas limpa completa-
mente todos os tipos de superfícies de forma e�ciente, incluindo 
cantos. Escova giratória de dupla face que funciona em sincronia 
com a escova de limpeza principal como vassoura e pá de lixo. 
Filtro de partículas �nas de sujeira, pólen e poeira detecta e evita 
desníveis e escadas automaticamente. Tecnologia totalmente 
autossu�ciente, infravermelha e sem �o.

299,95 € Ref.: 46203001

SMARTTEK

* Presente incluso
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Centro de engomar IRON 7500 TURBOSLIM *
Centro de engomar ultra potente que graças à pressão de 
7 bar é capaz de tratar até as rugas mais difíceis. Poderoso 
centro de engomar compacto com 2700 W, que garante um 
rápido aquecimento do ferro e uma engomagem simples e 
e�caz. Termostato regulável com três níveis de potência para 
otimizar o consumo de energia: potência mínima de 1000 W 
(eco), média de 1500 W e máxima de 2500 W. Proteção contra 
superaquecimento Sistema de superprotecção: Sistema AutoO� 
que desliga automaticamente o termoventilador em caso de 
excesso aquecer.

69,95 € Ref.: 62932008

Centro de engomar VR8223F0*
Potência de 2200 W. Saída de vapor 120 g / min. Explosão de vapor 
300 g / min. Bomba de água de 6 bar. Vapor vertical. Con�guração 
vapor e temperatura com ajuste manual. 2 minutos de aquecimento. 
Desempenho da sola externa. Tecnologia Microsteam 400 Inox na 
sola. Com cabo ergonômico e desligamento automático. Modo Eco e 
sistema de bloqueio. Capacidade do tanque de água 1,5 lts. Tanque 
de água removível.

139,95 € Ref.: 10404087

Prancha VAPORE STIRO PERFORMANCE *
3.200 W. Desligamento automático. Boost de vapor máximo 220 gr. Sistema 
de injeção água que facilita uma maior penetração do vapor nos tecidos. 
Vapor variável 0-65gr / min. Ajuste automático do nível de vapor. Sistema triplo anti-calcário 
(1-Autolimpante, 2-cartucho anti-calcário, 3-Anti-calcário). Capacidade do tanque 360   ml. 
Anti-gotejamento. Engomar vertical. Spray de pulverização. Cabo soft touch com tecnologia 
Sense: ativação de vapor por sensor de toque. Sola de sola dupla Diamond 4D: design multidire -
cional com 143 saídas de vapor reais para um resultado perfeito. “Supreme Sliding Technology”, 
acabamento em nanocerâmica de última geração para um deslizamento superior.

89,95 € Ref.: 43303006

REGALO

ROWENTA

CECOTEC

DI 4

Prancha DW5205D1 *
Potência de 2.600 W. Vapor constante 45 g / min. Jato de vapor 200 gr. 
Vapor vertical e sola Microsteam 400 HD. Ponta de precisão, modo ECO 
e anti-gotejamento. Con�gurações de vapor e temperatura com ajuste 
manual.

69,95 € Ref.: 10404091

ROWENTA

* Presente incluso
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Prancha de vapor PL225N *
Potência máx. 2.400 W. Sola de aço inoxidável. Vapor 
ajustável e vapor vertical. Anti-calcário, anti-gotejamento 
e autolimpante permanente. Jato de vapor 160 g. Vapor 
nominal 20 - 25 g./min. Controles independentes: vapor / 
spray extra. Termostato de temperatura ajustável. Depósito 
de água translúcido com tampa de segurança. Luz piloto. 
Cordão giratório 360º.

18,95 € Ref.: 905116

JATA

Prancha de vapor PL1028 *
Potência 3.000 W. Sola Nano cerâmica. Tamanho 
extra grande. Autolimpante. Calcário permanente. 
Controles independentes: super vapor / spray. Tiro 
de vapor. Máx. 80 g / min.

39,95 € Ref.: 970075

JATA

Prancha de vapor PL619C *
Potência de 2.600 W. Base em cerâmica extragrande. Vapor 
vertical, autolimpante, anti-gotas e anti-calcário permanente. 
Boost de vapor máx. 190 g. Vapor nominal 20 - 30 g./min. Vapor 
ajustável. Controles independentes: vapor / spray extra. Termostato 
de temperatura ajustável. Luz piloto. Depósito de água com tampa 
de segurança. Capacidade do tanque de água 450 ml. Cordão 
giratório 360º.

25,50 € Ref.: 905117

JATA

Tabua de passar K-UNO COTO
Pernas tubulares para máxima estabilidade, altura ajustável trava 
automática e de segurança, suporte com micropartículas metal 
resistente a altas temperaturas. Com todas as garantias de segurança e 
estabilidade. As dimensões centrais passadas são 42x8x147 cm. Altura 
de uso mínimo 60 e máximo 94 cm. Dimensões da mesa 115x35 cm. 
11 posições ajustáveis. Blackberry ou cor vermelha.

64,95 € Ref.: 33860011-12

ROLSER

Tabua de passar K-S NATURAL
Suporte com micropartículas metálicas resistentes a altas temperaturas,
altura com ajuste automático e trava de segurança, pernas tubular para 
máxima estabilidade, peça de travamento de perna fechada. As 
dimensões centrais passadas são 42x8x144 cm. Altura em uso mínimo
78 e máximo 930 cm. Dimensões da mesa 110x32 cm. 6 posições 
ajustáveis. Areia e cores azuis.

49,95 € Ref.: 33860032-31

ROLSER

* Presente incluso
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Mangueira de chuveiro de design de alta qualidade com um 
revestimento de plástico robusto. Com conexão padrão de ½” 
adequada para todos os chuveiros comuns, peças de conexão 
de latão cromado. Fácil de limpar, sem ranhuras, durável. Inclui 
proteção anti-torção para um banho confortável. Comprimento: 
175 cm, ideal para usar no duche e na banheira. 
Preto, branco ou prata.

Pega do chuveiro YOUNG
Chuveiro moderno com 5 tipos diferentes de jatos de água. 
Com conexão universal de ½ ”, adequado para esquentadores 
circulantes. Diâmetro da cabeça do chuveiro: 11 cm. Exceto 
por danos causados   por uso indevido ou desgaste normal. Esta 
garantia não limitará seus direitos de garantia legais. Rosa, preto 
ou branco.

8,50 € Ref.: 69170018-69170019-67190020

Mangueira de chuveiro DESING

12,95 €
Ref.: 67190023-24-25

Pega do chuveiro SOFT WATER
Gotas micro�nas, com 324 bicos integrados. Sensação de spa com a função «Softwater»,
Este forte chuveiro de plástico (ABS) com um diâmetro de 13 cm possui 2 outros tipos de 
jato de água. O chuveiro de mão de 3 funções possui um botão para ajustar as funções. O 
chuveiro é silencioso durante o funcionamento e evita salpicos de água irritantes. Conexão 
universal de ½ ”adequada para aquecedores de água circulante. Equipados com botões 
práticos para facilitar a limpeza do calcário, podem ser removidos facilmente com os dedos. 
Cor cromado / preto ou preto.

29,95 € Ref.: 67190016-17

Cor rosa.

16,95 €
Ref.: 67190022

Cepillo Oral B PRO4000

Ref: 5453000164,95 €

Cepillo Oral B PRO900
Escova de dentes elétrica, com cronômetro, branca. Remove até 
100% mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual 
tradicional. Clinicamente comprovado, a limpeza 3D superior ajuda 
com movimentos oscilantes, giratórios e vibratórios, para suavizar e 
remover a placa. Escova de dentes elétrica com 3 lavagens: limpeza 
diária, sensível e recarregável para proteção das gengivas. Inclui dois 
cabeças de escova de dentes 3D brancas e sensíveis.

Ref: 5453000249,95 €

Escova de dentes elétrica com tecnologia Bluetooth que fornece 
análise em tempo real. Com 7 cabeças de reposição. Remove até 
100% mais placa do que uma escova de dentes manual normal. 
A cabeça arredondada de inspiração pro�ssional oscila, gira e vibra 
para desfazer e remover a placa. Três modos de limpeza: limpeza 
diária, cuidado da gengiva e sensível. Contém 1 alça, 1 carregador
premium, 7 cabeças de reposição.
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Acessórios PAVIA
Fixar sem perfurar: grampo de parede Static-Loc Plus com uma 
almofada especial para uma �xação forte devido à carga 
estática, para todas as superfícies lisas e herméticas (como ladrilhos, 
vidro, painéis de madeira laminada). Fácil de operar: basta retirar a 
película protetora e pressionar a almofada adesiva com �rmeza e, 
em seguida, colocar o suporte e apertá-lo. O conjunto de ganchos 
de parede pode ser usado imediatamente e movido a qualquer 
momento. Retenção segura: Cada �xação feita com Loc pode ser 
carregado com uma força de tração de até 10 Kg imediatamente 
após a montagem.

10,95 €
Ref.: 67190003

Saboneteira
10,95 €

Ref.: 67190004

Escovas copo 13,95 €
Ref.: 67190005

Saboneteira

8,50 €
Ref.: 67190006

Toalheiro Aro

13,50 €
Ref.: 67190007

Toalheiro 

13,50 € Ref.: 67190009

Canto

9,95 €
Ref.: 67190010

Suporte secador

8,50 €
Ref.: 67190011

Suporte rolos 
sem tampa

9,95 €
Ref.: 67190012

Suporte rolos 
com tampa

16,50 €
Ref.: 67190013

Escova de 
banheiro

6,50 €
Ref.: 67190002

Cabide 2 Ud.

13,50 €
Ref.: 67190008

Cesto

16,95 €
Ref.: 67190015

Pé de espelho
ASSISI

11,95 € Ref.: 67190014

Cesto lixo LEMAN
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Secador INFINITY PRO BEAUTY *
Secador iônico com motor AC pro�ssional de 2200 W de 
potência. Contém 2 bicos concentradores de ar de 6 e 8 
mm para facilitar a moldagem e o endireitamento; inclui 
difusor de volume para cabelos cacheados. 2 velocidades 
e 3 seletores de temperatura + botão de ar frio.

54,95 €

Secador INFINITY PRO ELITE *
Secador iônico com tecnologia de revestimento de malha: 
Keratin & Shine. Potência 2200 W. Contém bico
Concentrador e difusor de volume para cabelos cachea-
dos. 2 velocidades e 2 con�gurações de temperatura + 
botão de ar frio.

49,95 €

Ref.: 10402051

Ref.: 10402050

Secador MOVELING *
Secador iônico com 2100 W de potência. 
Revestimento Keratine & Shine. Contém bico 
concentrador de 8 mm. 2 velocidades e 3 
seletores de temperatura + botão de ar frio.

24,95 €

Secador SIGNATURE PRO AC *
Secador iônico com motor pro�ssional 
AC de 2200W de potência. Contém 
1 bocal concentrador estreito de 9 mm. 
2 velocidades e 3 seletores de temperatura 
+ botão de ar frio.

39,95 €

Ref.: 25878031

Ref.: 25803044

Secador BAMBA IONICARE 5200 AURA*
Potente motor pro�ssional com 2300 W de potência. 
2 velocidades (Turbo / Médio) e três posições de 
temperatura (Calor / Médio / Frio) + botão de ar frio. 
Inclui um bico de precisão e o difusor ajuda a atingir o 
volume natural máximo e de�nir os cachos facilmente. 
Tecnologia Hair Care para proteger o cabelo contra o 
superaquecimento.

19,95 € Ref.: 62932007

* Presente incluso
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Pinças de cabelo 
FASHION STYLIST 3 en 1*
3 funções de modelagem: placas 
3D para modelagem ultramoderna, 
2 pentes integrados para alisamento 
e�ciente e diâmetro grande de 35 mm 
para cachos perfeitos. Gerador de íons. 
2 con�gurações de temperatura 170° 
C e 200 ° C. A ponta fria garante maior 
segurança ao pentear e facilidade de 
manuseio.

49,95 € Ref.: 10402047

Pinças de cabelo BASIC ELITE *
Modelador de cabelo com 25mm de diâmetro. Final brilhante 
e sem frizz graças ao seu revestimento de queratina e turmalina 
que combina uma proteína e um mineral. Sistema iônico para 
evitar eletricidade estática e Frizz. Sistema de aquecimento 
rápido em 60 segundos, temperatura constante de 200º. 
Cordão giratório 360º.

22,95 € Ref.: 25832202

Prancha EXTRA LISS *

44,95 € Ref.: 10402048

Prancha LISS & CURL *
Alisamento adequado e brilhante graças ao seu revestimento 
de queratina e turmalina. Alisador de dupla função: alisador e 
modelador. Placas �utuantes que se ajustam de acordo com 
a espessura do �o de cabelo para manter uma excelente 
pressão sobre o cabelo. Placas longas de 11 cm e estreitas 
de 2,5 cm para resultados mais rápidos e ajuste preciso da 
temperatura via tela LCD (130 ° C a 230 ° C). Aquecimento 
rápido em 60 segundos, possui sistema de travamento de 
placa para maior segurança.

44,95 € Ref.: 10402049

Prancha  PP77B *
Placas de cerâmica para tratamento intensivo do cabelo. Medidas 
da placa: 95 x 24 mm. Aquecimento ultrarrápido. Chave de ignição. 
Temperatura máxima 200 graus Celsius. Luz indicadora. Equipado 
com resistência cerâmica (PTC). Cabo giratório de 1,8 metros. 
Sistema de fechamento.

24,95 € Ref.: 905118

Rowenta Extra Liss SF4112F0. Alisador de cabelo 
com revestimento de queratina e turmalina, 
display LED, sistema de placa grande �utuante.

JATA

* Presente incluso
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Cortapelos NOMAD TN1410 *
Especial para cabelos, lâminas de aço 
inoxidável para um corte mais limpo, 
19 posições de corte. Recarregável em 
40 min. Acessórios de corte, escovas de 
limpeza e óleo. 

29,95 € Ref.: 10402045

ROWENTA

Cortapelos ADVANCER TN5200F5 *
Máquina de cortar cabelo com lâminas de aço inoxidável 
com revestimento de titânio. Corte de alta precisão
incluindo dois acessórios para um corte personalizado; 
29 comprimentos de corte, de 0,5 mm a 30 mm, mais 
ajuste de precisão de 1 mm. Led indicador de autonomia.

28,50 € Ref.: 10402043

ROWENTA

CORTA-BARBA PHILIPS S1121-41
Sistema de lâmina ComfortCut, cabeças 
Flex de 3 vias, barbear úmido ou seco, 
cabo ergonômico e fácil manuseio. Tempo 
de operação 40 min. Carregamento total 
de 8 horas.

34,95 € Ref.: 54530003

PHILIPS Rasuradora CORPORAL MP42B *
Apare, contorne e faça a barba. Recarregável. 
Cabo USB incluído. Impermeável à água. Lâmina 
de dupla face em aço inoxidável. Guia de corte de 
várias posições de 0 a 10 mm. Cabeça removível 
para limpeza fácil. Alta precisão de corte. Sem cabo. 
Autonomia 60 minutos. Acessórios incluídos: óleo 
lubri�cante, escova para limpeza de lâminas. 
Multi-corrente 100-240 V.

24,95 € Ref.: 910038

JATA

Depiladora SILENCE SOFT *
Sistema de lâmina ComfortCut, cabeças Flex de 
3 vias, barbear úmido ou seco, cabo ergonômico 
e fácil manuseio. Tempo de operação 40 min. 
Carregamento total de 8 horas.

64,95 € Ref.: 25850020

ROWENTA
Depiladora SKIN SPIRIT 
EP2910F1 *
Depiladora de 2 velocidades com 
sistema anti-dor de 24 pinças, 
escova de limpeza, acessório 
para áreas sensíveis e malas de 
viagem.

48,95 € Ref.: 10402046

ROWENTA

* Presente incluso
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Balança FITNESS 294K
Apresenta um design Kukuxumusu atraente. Grande display 
LCD onde até 4 dígitos podem ser visualizados. Possui 4 
sensores que permitem que você tenha uma alta precisão. 
Sua conexão e desconexão são automáticas. Ele nos 
informa se o peso máximo permitido foi excedido 
e se a bateria está perto do �m. Tem a capacidade 
de até 150 kg. Funciona com 1 bateria de lítio 
“CR2032” de longa duração.

13,95 € Ref.: 904017

Balança 295K
A Balança Eletrônica Modelo 295K possui uma 
base de vidro de segurança e uma grande tela 
LCD. Com capacidade de até 150 kg. Base em 
vidro de segurança de 5mm. Capacidade 150 kg. 
Graduação 100 g. Visor LCD grande.

13,95 € Ref.: 904018

Balança 493N
Balança eletrônica de vidro com grande 
display central. A escala Jata perfeita 
para adicionar cor à sua casa. Inclui vidro 
temperado de segurança. Base em vidro 
“temperado”. Alta precisão. Indicador de 
excesso de peso. Visor LCD.

17,50 € Ref.: 970048

Balança FITNESS 531
Analise a massa muscular, água corporal, gordura corporal, densidade 
óssea, relatórios, calorias e peso. Memória para 12 pessoas, capacidade 
da balança 180 kg, graduação 100 g, 4 sensores de alta precisão. Gran-
de visor “LCD” de 4 dígitos, base em vidro de segurança com 5 mm de 
espessura. Indicador de excesso de peso, indicador de bateria fraca, kg / 
lb / st: função de conversão de lb. Conexão e desconexão automáticas, 
funciona com 2 pilhas “AAA” 1.5V.

14,95 € Ref.: 904016

Balança MULTI 300
Recurso de pesagem cumulativa: Permite que 
você pese crianças pequenas, animais de 
estimação e bagagem confortavelmente sem 
se inclinar. Visor LCD extra grande brilhante para 
ler o peso de forma ideal, mesmo em más 
condições de iluminação (altura dos números 
4,5 cm). Design plano que permite que você 
se posicione com segurança na balança. Base 
extra grande para uma pesagem confortável. 
Capacidade de carga muito elevada: até um 
peso máximo de 200 kg (precisão de 100 g).

46,50 € Ref.: 65210003

SOEHNLE
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Feito de aço inoxidável e 
polipropileno. Abertura do pedal. Inclui baldes de 
plástico removíveis com alças que complementam 
sua remoção e limpeza.
2 CUBETAS 15+15 LTS     3 CUBETAS 15+15+15 LTS

Fabricado em polipropileno de alta resistência. Ele se 
dobra completamente com um único movimento. 
Suporta até 150 kg de peso. Cores cinza ou azul.
Medidas 29x22x27 cm.
Medidas 29x22x32 cm.
Medidas 29x22x39 cm.

Caixa segurança T-20EB

49,95 € Ref.: 35920001

ARREGUI
Aro, eletrônica com botão. Dois parafusos de 
aço. Ele tem uma chave de emergência. 
Dimensões: 20x31x20 cm.

Caixa segurança NEW STYLO S1

64,90 € Ref.: 35920041

ARREGUI
Sobreposição, eletrônica + tecla. Espessura frontal: 4 
mm. Espessura do corpo: 2 mm. Abrindo o sistema de 
bloqueio digitando o código errado. Medidas exteriores: 
31x20x20 cm.

Caixa dinheiro LIBRO

16,95 € Ref.: 35920008

ARREGUI
Seguro camu�ado como um livro. Ideal para 
colocação em qualquer parte da casa. 
Abertura por chave serreta.

Banquinho Dobrável

8,95 €

Ref.: 35918514-515

ARREGUI

Ref.: 35918512-513
Ref.: 35918516-517

Mesa dobrável

16,50 € Ref.: 3860051

GARHE
Polivalente, com tampo em resina reforçada 
com 3 posições e pés de aço reguláveis   em 
6 alturas. Dimensões da placa 52x40 cm. e 
de 54 a 73 cm. de altura. Peso 3 kg.

Cubo STEP BIN

64,90 €
Ref.: 16107532

ARREGUI

Ref.: 16107393
94,95 €

DESDE:
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Carrinho compras LNRD6

42,50 € Ref.: 33802204-2206-2205

Carrinho de 6 rodas em alumínio, ideal para subir escadas sem esforço. Suporte 
frontal. A dobragem ocupa o mínimo de espaço. Moldura com peça para segurar 
e proteger a bolsa. Bolsa de grande capacidade, bolso na parte interna da aba. 
Cor azul, vermelha ou preta.

ROLSER

Carrinho compras SBELTA

64,95 € Ref.: 33860022-21-23

Carrinho de alumínio. O chassi Quatro.2 Tour tem 4 rodas, duas delas giratórias,
fazer giros de 360º com mais conforto e precisão, evitando que o usuário
suportar o peso de sua compra. A base inferior dobrável e dobrável ocupa o
espaço mínimo. A bolsa Sbelta tem grande capacidade com um bolso na aba
e volta com zíper. Estrutura interior dobrável. Cores Marengo, bassi e amora.
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Base múltipla SMART HOME

Extensão 3x1,5 16 A.
2 mts.
3 mts.
5 mts.

Extensão

4,95 €

Ref.: 17874001

GARZA

Ref.: 17874002
Ref.: 17874003

DESDE:

5 soquetes + 2 portas USB. 
Cabo 3x1,5.

Base múltipla

22,95 €

GARZA

Ref.: 17868111 Cabo de 3x1,5.
3 soquetes
6 soquetes

Base múltipla

3,50 €

GARZA

Ref.: 17868101
Ref.: 17868106

LR03
LR06

Pila Alcalina 
Blister 4 uds.

2,95 €

ENERGIZER
Ref.: 17801010
Ref.: 17801009

DESDE:

Câmera IP SMART HOME

39,95 € Ref.: 17882021

GARZA
Sensor de Movimento. Incorpora um alarme de detecção de 
movimento com aviso no APP. Gravação de vídeo ou tirar fotos. 
Visão noturna infravermelha. Modo de intercomunicação. 
Áudio bidirecional. Instalação simples. Compatível com iOS e 
Android. Compatível com Amazon Echo / Google Home.

Kit de alarme

74,95 € Ref.: 17882024

GARZA
Sensor de movimento, abertura de portas e janelas. Conexão wi-� 
e radiofrequência, sirene e luz avisadora, bateria recarregável. 
Alcance de até 100 metros em espaços abertos. O kit inclui: 
unidade central (sirene), sensor de movimento, controle remoto e 
sensor de porta / janela.

Plugue SMART HOME

19,95 € Ref.: 17875001

GARZA
Plugue inteligente com função WiFi 
que permite controlar o consumo e a 
conectividade de qualquer aparelho 
elétrico conectado a partir do seu 
Smartphone através do aplicativo 
Garza Smart. Instalação fácil.

39,95 € Ref.: 17868118

GARZA
3 soquetes + 4 portas USB. Cabo 3 x 1,5. 1,8 metros 
de comprimento.
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Broca + Conjunto de broca *

16,95 € Ref.: 12301401

Conjunto de aparafusar e perfurar 31 peças 
em um estojo fácil de transportar.

Rebarbadora BEG220KA5-QS *

64,95 € Ref.: 12335081

900 W 125mm + 5 discos e caixa de ferramentas. 
Pega de 3 posições, evita o cansaço durante o 
trabalho. Velocidade 12.000 rpm. Tópico M14. 
Bloqueio do fuso em várias posições.

Conjunto de brocas de parafuso *

18,95 € Ref.: 12352007

Kit com 40 peças para aparafusar. 
Inclui chave de fenda de catraca.

Berbequim BDCHD181B3A-QW *

174,95 € Ref.: 12382055

18 V, mandril de 10 mm, ajustes de torque 10 + 1, 2 velocidades 
0 - 360 / 1.400 rpm, torque máximo de 40 Nm, impactos de 
21.000 ipm. Inclui 3 baterias de lítio de 18 V 1,5 Ah, 120 acessórios 
para furar e aparafusar.

Berbequim BEH850KA32-QS *

89,95 € Ref.: 12382080

Mandril automático de 850 W, 13 mm com luva de 
metal, velocidade variável 0 - 3.100 rpm. Inclui conjunto 
de 32 acessórios para aparafusar e furar, pega lateral e 
caixa de ferramentas de 16”.

Serra de recortes BES610KA5-QS *

94,95 € Ref.: 12382113

650 W com ação pendular, velocidade variável 
1.000 - 3.100 cpm, corte chanfrado de 45° / 45°, 
comprimento de curso de 19 mm. Inclui 5 lâminas 
de serra, adaptador de aspirador e caixa de 
ferramentas de 19”.

Berbequim HEX DRIVER 
BCRTA01-XJ *

34,50 € Ref.: 12382112

3,6 V. porta-acessórios universal, bateria
1,5 Ah integrado, luz LED, �xação
acessórios magnéticos. Inclui 5 bits 
para aparafusar, chave hexagonal 
e cabo micro-USB.

* Presente incluso
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www.las-rias.com

Compre no seu bairro.

Não jogue fora 
Reciclar!

3,95 € Ref.: 17852053 a 57

Ideal para pendurar no espelho retrovisor. Liberando o 
aroma gradativamente, os discos perfumados mantêm 
seu veículo fresco todos os dias. Seleção de quatro 
fragrâncias: Ice Chill, Black, Dark Temptation e Africa.

Desodorisador carro PRATELEIRA

5,95 € Ref.: 17852059 a 63

Esses elegantes puri�cadores de ar para automóveis se encaixam facilmente 
nas aberturas de ventilação do seu carro, difundindo uniformemente seu 
perfume por até 30 dias. Eles são feitos de um material cerâmico de alta 
qualidade, o que signi�ca que serão uma adição elegante ao interior do seu 
carro. Seleção de quatro fragrâncias: Ice Chill, Black, Dark Temptation e Africa.

Desodorisador carro EM LATA

5,95 € Ref.: 17852068 a 72

Coloque o puri�cador de ar enlatado AX 
no porta-copos, bolso da porta ou outro
Refugie-se em seu carro para liberar 
discretamente sua fragrância AX favorita. 
Feito de um material resistente, ele lhe dará 
o impulso de con�ança que você procura. 
30 dias de frescor. Seleção de quatro 
fragrâncias: Ice Chill, Black, Dark Temptation 
e Africa.

Desodorisador carro 3D

4,95 €

Basta colocar o mini ambientador nas aberturas do 
carro. Com um design circular elegante e discreto que 
libera um perfume fresco e elegante. Seleção de quatro 
fragrâncias: Ice Chill, Black, Dark Temptation e Africa.

Desodorisador carro MINI PRATELEIRA

Desodorisador carro RECARREGÁVEL

14,95 € Ref.: 17852073 a 76

Ambientador recarregável para veículos que pode ser acoplado às aberturas 
internas do veículo. Feito de alumínio usinado para aeronaves, você pode 
recarregar seu ambientador de carro de alta qualidade com sua fragrância 
AX favorita a qualquer momento. Seleção de quatro fragrâncias: Ice Chill, 
Black, Dark Temptation e Africa.

Ref.: 17852064 a 67


