
 

„Гарантирам, че тази марка предоставя 
най-авангардните технологии и най-
висококачествените съдове за готвене 
на достъпни цени.“

Майкъл Шмидерер, 
Създател на марката STONELINE®
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Здраве и любов 
за цял живот!

Насладете се на истинско барбекю върху естествен камък в дома си!

Green Master e ексклузивен представител на STONELINE® за България. Само при нас ще намерите уникалните продукти на STONELINE® – 
съдове с патентовано каменно покритие за здравословно готвене без мазнина, както и други полезни аксесоари за кухнята.

Всички тигани, тенджери и комплекти на STONELINE®, които са предложени в този каталог, са подходящи за употреба върху всякакви 
котлони, вкл. индукционни. Дръжките на съдовете са изработени от специален термоустойчив материал CPET (Crystalline Polyethylene 
Terephthalate) – най-добрата защита на дръжки от топлина.

Истинските ценители знаят: храната, приготвена в съдове STONELINE®, наистина има най-добрия вкус! Просто опитайте!

Пържите месо или риба както върху естествен камък – храната няма да залепне или да се разпадне. Ако все пак желаете да готвите с 
добавяне на мазнина, това е напълно възможно. Благодарение на ефекта EASY-Clean почистването е бързо и лесно. 

STONELINE® са професионални съдове за готвене с истински частици камък. Те са създадени за ежедневна употреба и здравословно 
готвене без мазнини, с гаранция за най-добър вкус на храната, като приготвена върху естествен горещ камък. Уникалното покритие е 
незалепващо, изключително устойчиво и лесно за почистване. Наличието на каменни частици в покритието е доказано от Германската 
фондация за изследване на скъпоценни камъни в Идар-Оберщайн!

Легендарно качество от Германия
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Съдовете STONELINE® притежават сертификат, че НЕ съдържат PFOA (Perfluorooctanoic acid), която се 
получава пряко или като следа от синтетичните химикали, които се използват в производството на много 
продукти за бита. 
Американската асоциaция за защита на околната среда (EPA) е установила, че PFOA е: 
• изключително бавно разградима в околната среда; 
• остава в човешкия организъм много дълго време; 
• предизвиква дегенеративни и други нежелани ефекти при продължително натрупване в организма. 
Повечето американски компании, производители на стоки за бита са подписали Програмата 2010/15 PFOA 
Stewardship Program, чрез която се задължават до 2015-та година да премахнат от производството си PFOA и 
материалите, чийто разпад води до следи или емисии от PFOA. 

Сертификати:

Легендарно качество от Германия

Продуктите на STONELINE® притежават един от най-важните световно признати сертификати за качество – 
TÜV. Този сертификат удостоверява, че независима агенция проверява непрекъснато процеса на производство, 
свързано с техническия прогрес и осигуряването на високо качество на безопасност и надеждност при 
внедряване на нови технологии.

STONELINE® PLATINUM е награда, присъдена и тази година от потребителите - като Любима марка в PLATINUM! 
„Любима марка“ се присъжда на всеки три години за най-добрите и популярни марки в сектора. Тя отчита 
ориентацията на потребителите над средното ниво и силата на марката в продължение на няколко години. Това 
е най-високата награда, с която една компания може да бъде отличена в рамките на потребителската награда 
„Кухненска иновация на годината®“.

Слоеве на съдовете STONELINE®

Layer 2
Silicone coating
Silikon-Beschichtung

Layer 4
Functional coating with natural stone particles
Funktionsbeschichtung mit echten Steinpartikeln

Layer 5 & 6
Hard and scratch-resistant clear non-stick top coat
Harte, kratzfeste, durchsichtige Antihaftbeschichtung

Stainless steel bottom
Edelstahlplatte

Layer 3
Aluminium body
Pfannenkörper

Layer 1

White metallic spatter
Weiße, metallische Spritzbeschichtung

Слоеве 5 и 6: Незалепващ, твърд и 
устойчив на надраскване 
Бели метални микрочастици

Слой 4 Функционално покритие 
с естесвени каменни частици
Слой 3 Алуминиево тяло

Слой 2 Външно силиконово покритие

Слой 1 Дъно от неръждаема стомана
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10 основателни причини, поради които трябва да изберете STONELINE ® :
1. Вкусно, здравословно, диетично, икономично и екологично готвене.
2. Удобни за употреба – с феноменално незалепващо и незагарящо каменно покритие.
3. Много лесни за почистване – само с топла вода и гъба. 
4. Продуктите запазват своя естествен вкус, аромат и витамини.
5. Готвене без никакви мазнини – много важно за Вашето здраве и фигура!
6. Изработени изцяло от екологични материали.
7. Всички съдове и технологията им на производство имат необходимите световни сертификати за качество.

8. Подходящи за всички видове готварски плотове: газови, електрически, стъклокерамични, индукционни.

9.  Съдовете STONELINE® са с изключително съотношение качество/цена.
10. Доставят наслада със своя атрактивен дизайн.

И още 10 причини, поради които трябва да изберете STONELINE®:
1.   Дълъг живот на покритието и съдовете STONELINE®.
2. Толкова дълготрайно, колкото камъка, но не толкова тежко.
3. Антиканцерогенно готвене.
4. Приготвяне на храната като върху истински горещ камък/барбекю/ с невероятен вкус и хрупкава коричка. 

5. Дъната на съдовете се нагряват равномерно по цялата повърхност - дебелото 4,5 мм дъно е отлична защита и от деформации на съда. 
Лесно се готви, лесно се почиства – всяка домакиня ще оцени всички тези достойни предимства.

6. Плавно издигнатите стени на класическите тигани позволяват приготвяне на зеленчукови и месни гозби, както и на всякакви сосове.
7. Достатъчно здрави съдове и не подлежат на външни въздействия. (За дълготрайна употреба се препоръчва да се използват дървени и 

силиконови прибори, а не метални; както и да се почистват без агресивни и абразивни препарати и гъбки.)
8. Можете да запазите ястието топло за много по-дълго време.
9. Съдовете притежават сертификат за липса на PFOA.
10. Подходяща инвестиция, която позволява да се спестяват средства. 

Легендарно качество от Германия

За да гарантирате дълъг живот на любимите 
съдове STONЕLINE®, не ги оставяйте да се 
нагряват силно, без в тях да сте поставили 
продуктите, които ще приготвяте!
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Легендарно качество от Германия

Дълбок тиган (Ø 24 см)

Тиган (Ø 24 см) 
Месото или рибата, можете да запържите „на сух” тиган. А за 
приготвянето на голямо количество зеленчуци, няма да Ви трябва 
много мазнина. Това ще Ви позволи да запазите вкуса и полезните 
съставки на продуктите и в същото време да се избавите от 
излишните калории. 

В него можете да приготвяте всички Ваши любими семейни 
ястия – напълно диетично, без пържене, без мазнини. Тиганът е 
предназначен за печене и готвене. Неговият обем позволява да 
приготвите храна за едно средно семейство. 
Незалепващото каменно покритие гарантира, че във всеки случай, 
ястията Ви ще са пощадени от залепване и загаряне. След употреба 
гарантираме за неговото неангажиращо почистване – тъй като 
няма да Ви е необходимо търкане, а само една мека гъба и малко 
количество вода. 

22560код  9190 лв.

22561код  9990 лв.

h: 4.4 см, v: 1.5 л, w: 1.9 кг

h: 6.0 см, v: 2.2 л, w: 2.2 кг
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Комплект протектори за тигани - 2 бр. (Ø38 см)
За защита и предпазване на STONELINE® покритието от надраскване! 

Тези специални подложки са предназначени за безопасно и лесно 
съхранение на съдовете за готвене с незалепващо покритие Stoneline. 
Изработени са от мек нетъкан материал. Протекторът, поставен между 
двата съда, предотвратява изтриването и надраскването на работната 
повърхност на съда. Тези протектори ще Ви позволят да спестите място 
в шкафа, където съхранявате своите съдове, като сигурно и удобно ще 
можете да наредите съдовете си един върху друг. 
Внимание: Протекторите се перат ръчно, при температура до 30° C.

Дълбок тиган (Ø 28 см)

Особено подходящ, ако имате голямо семейство или ще посрещате гости. 
Устойчивото и незалепващо каменно покритие ще Ви позволи да 
сготвите бързо, в голямо количество и най-важното вкусна и здравословна 
храна за всички. 
Месото или рибата, можете да запържите „на сух” тиган и да се насладите 
на неповторимия вкус на храна, приготвена върху горещ камък. А за 
приготвянето на голямо количество зеленчуци, няма да Ви трябва много 
мазнина. Това ще Ви позволи да запазите вкуса и полезните съставки 
на продуктите и в същото време да се избавите от излишните калории. 
За Вашите кулинарни способности са ви гарантирани и похвалите от 
семейството, и възхищението на гостите. 
Дебелото 4,5 мм дъно е отлична защита от деформации на съда. Лесно се 
готви, лесно се почиства – всяка домакиня ще оцени всички тези достойни 
предимства.

Това е най-дълбокият кръгъл тиган на STONELINE® - 6, 5 см. 

22545код  1090 лв.

22505код  12990 лв.

h: 6.5 см, v: 3.3 л, w: 2.2 кг

Легендарно качество от Германия
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Легендарно качество от Германия

Комплект от 2 тигана 
(Ø 24 и Ø 28 см)

Тези два тигана завинаги ще заменят онези, които Ви изнервят, 
защото храната залепва по тях или трудно се мият. Този комплект 
е идеалният избор, защото в него се приготвя здравословна 
и вкусна храна, която не залепва за повърхността на тигана и 
запазва своята сочност и аромат, при това с ниско съдържание 
на мазнини. 

Пържоли, зеленчуци, риба, накратко казано, сочната храна 
приготвена върху каменното незалепващо покритие 
STONELINE®, буквално се топи в устата и възбужда вкусовите 
Ви рецептори с богатия си и пленителен вкус.

22564код  192 90 лв.

Тиганът с големина Ø 28 см подхожда идеално за пържене 
на месо или риба, а вторият тиган с големина Ø 24 см ще Ви 
послужи идеално да приготвите и гарнитурата в същото време.

Ø 24 см h: 4.4 см, v: 1.5 л
Ø 28 см h: 4.7 см, v: 2.2 л
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Легендарно качество от Германия

Квадратен барбекю-тиган с два улея 
(28 х 28 см) 

Пикник у дома: За да си организирате пикник, не е задължително да 
излизате извън града. С барбекю-тигана на STONELINE® ще можете да си го 
направите и у дома. Златистите наденички или шишчета, печеното говеждо 
месо с хрупкава коричка, пикантните пилешки крилца по мексикански и 
т.н. Не е нужно да добавяте никаква мазнина в тигана!

22501код  12990 лв.

Без излишна мазнина: При нагряването продуктите сами отделят 
от своята мазнина. Оребрената повърхност на тигана позволява да се 
запазят хранителните вещества в храната, а не да се пържи в излишъка 
от претопено олио или масло. Двата улея, които са разположени от двете 
страни на тигана, позволяват да се отцеди излишната мазнина, след като се 
приготви първата партида от барбекюто. 

h: 4.0 см, v: 2.3 л, w: 2.1 кг Равномерно разпределение на топлината: Изработеният с дебелина 
от 4,5 мм тиган разпределя топлината и Вашите продукти, разположени 
в края на тигана, се пекат също така равномерно, както и тези в средата. 
Ергономичната дръжка не се нагрява, не се плъзга в ръцете Ви.

След барбекюто:  След готвене е достатъчно тиганът да се измие с топла 
вода и мека гъба. Незагарящото каменно покритие STONELINE® гарантира, 
че на повърхността на дъното няма да залепне храна.
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Барбекю-тиган XXL със стъклен капак 
(35 х 24 см)

Предназначение: С помощта на този широк тиган могат да се приготвят 
едновременно големи количества пържоли, шишчета, шницели, риба, 
зеленчуци и др. Овалната форма съчетава елегантност, ефективност и 
дълголетие. Тиганът ще Ви позволи бързо да нахраните голяма компания. 

Удобна и лесна употреба: 
Необходимо е само да 
загреете леко тигана 
и да поставите върху 
нагорещената му повърхност 
предварително овкусени месо 
или риба. Незалепващото 
и незагарящо дъно ще Ви 
позволи да приготвите всичко 
това без никаква мазнина. 
Месото и рибата сами пускат 
сокове и мазнина, които ще 
се стекат на дъното на тигана. 

 15990 лв.

Легендарно качество от Германия

22502код

h: 5.0 см, v: 2.8 л, w: 3.1 кг

Специално за това е изработено оребрено дъно. Ребрата предотвратяват 
контакта на храната с мазнината и водата, които се отделят в процеса на 
готвене. Месото и рибата в този случай запазват своите сокове и не губят 
своите ценни хранителни съставки и вкуса си. 
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Легендарно качество от Германия

Многофункционален тиган 
за печене и готвене на пара

Фантастичен тиган 
Готвите или печете като на горещ алпийски камък, благодарение на 
специалното покритие от фини скални частици - здравина, изключители 
антиадхезионни свойства, вкусна храна без мазнина, лесно почистване.
Елемент за надграждане
Бърз и лесен монтаж за превръщането на тигана в съд за специално готвене, 
готвене на пара или просто искате.....фритюрник.
Силиконова вложка 
Почувствайте здравословната храна, приготвена на пара – месо, риба, 
зеленчуци или каквото решите. 
Делима дръжка
Изключителна функционалност и удобство. Свалете дръжката и поставете 
тигана в хладилник или шкаф.
Стъклен капак със силиконов ринг
Силиконовият ринг прави капака по-устойчив и предпазва ръбовете на съда. 
Подходящ за различни размери ø24/26/28см. 
Кухненски щипки за готвене
Идеалният помощник при приготвянето на храната.

22562код  17990 лв.

Докоснете се до съвършенството в готвенето!

Комплектът включва:
1 Тиган с делима дръжка,
1 Универсален стъклен капак със силиконов ринг,
1 Силиконова вложка за готвене на пара
1 Елемент за надграждане,
1 брой Щипки за готвене,

Ø 24 см h: 5.7 см, v: 2.0 л
Ø 24/26/28см 

Ø 24 см
26 см

Всеки ден можете 
да правите 

различни ястия, 
гарнитури и десерти 

- само оставете 
креативността си да 

работи!
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Легендарно качество от Германия

Начин на употреба:
Може да се използват като 2 отделни 
тигана. 
Отлично разпределение на топлината: 
спестява енергия и време.
Работи и като тенджера под налягане, но 
с ниско налягане - може да се отваряне по 
време на готвене, а излишното налягане се 
освобождава през вграден изпускателен 
клапан.
Функцията за завъртане предотвратява 
пръскане на мазнини и изпускане на 
миризми.
Благодарение на затворената система за 
готвене храната ще остане сочна.
Интегрираният силиконов пръстен 
осигурява завъртане без изтичане. 
С ергономична дръжка и уникално 
магнитно затваряне. 

Многофункционален двоен тиган 
27 х 22 см

За готвене, печене, задушаване, барбекю!

22549код  18990 лв.
Многофункционален двоен тиган с две различни 
повърхностни структури: 
незалепваща гладка повърхност (например за тестени и 
яйчни ястия, пържени картофи, зеленчуци и т.н.) 
и грил (оребрена) повърхност (например за месо и риба).

2 тигана в 1

h: 9.6 см, v: 2.0 л
Общо за двата тигана:
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Тиган за готвене Imagination PLUS 
(Ø 28 см) с 2 делими дръжки 

и стъклен капак
Съдовете за готвене STONELINE® Imagination PLUS притежават допълнителни 
функции  и предимства за безопасност.

Безопасна дръжка с 3 стъпки - тази функция осигурява стабилното фиксиране на 
съдовете за готвене и гарантира уникална безопасност за децата.
Подвижни - делими дръжки за по-голяма гъвкавост
Дръжките могат да се свалят свободно според необходимостта. Превърнете тигана 
си в гювеч за приготвяне на храната или за поддържане на топлината във фурната. 
Дори на печката могат да се поставят няколко тигана, спестяващи място един до 
друг благодарение на подвижните дръжки. Двете удобни, къси контра дръжки 
осигуряват безопасно захващане, дори ако тиганът е пълен с храна.
Функция шепот: стъклен капак със силиконов ринг
Осигурява спестяване енергия и липса на шумолене по време на готвенето. 
Силиконовият ринг предпазва повърхността на тенджерите и тиганите и ги прави 
по-устойчиви на счупване. Копчето на капака не се нагрява и предпазва пръстите 
ви от изгаряния.
Материал
Ръчно изработеният отлят алуминий гарантира първокласното качество на 
съдовете за готвене. Изключително дебелата индукционна основа (5.0 мм) гарантира 
оптимално съхранение на топлина и осигурява енергийно ефективно готвене.
Покритие
Благодарение на незалепващото покритие STONELINE® можете да приготвяте 
ястията си със или без мазнина и лесно да ги отстранявате от съдовете за готвене.
Независимо дали готвите на стъклокерамика, индукционна, електрическа или 
газова печка, в съдове с оригинално покритие STONELINE®, няма упорити остатъци 
и лесното ръчно почистване ви спестява време и усилия.
Този тиган за задушаване е с изключително висок ръб от 6.5 см и е идеален за 
всички ястия за печене и бавно готвене! 

22563код  15990 лв.

Легендарно качество от Германия

Комплектът включва: 
1 тиган за задушаване, 
1 стъклен капак, 
1 дълга подвижна дръжка
1 къса подвижна дръжка

Ø 28 см h: 6.5 см, v: 3.0 л
Ø 28 см
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Легендарно качество от Германия

С капацитет от 3 литра, тиганът е чудесен за приготвяне на ястия, които изискват малко повече място.
Допълнителната безопасност, гарантиратна от специалните дръжки, е изключително подходяща, ако 
вкъщи имате деца.

Свалящи се дръжки за повече гъвкавост.
Стъклен капак с функция за шепот и термозащита на пръстите.
Устойчиво на надраскване незалепващо покритие STONELINE®.
Готвене и пържене без мазнина и със запазване на хранителните вещества.
Перфектни резултати и хрупкаво месо.
Подходящ и за вегетарианци: зеленчуците остават хрупкави и сочни.
Без изгаряне и без слепване.
Супер лесен за почистване.
Изключително здрава, не изкривяваща се основа с дебелина 5 мм. 

Най-важните предимства на съда за готвене STONELINE® Imagination PLUS накратко:
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Квадратен тиган със стъклен
капак и капачка-дозатор (24 х 24 см)

Уникалното предимство на този тиган е, че можете, докато готвите да допълвате 
и подходящи сосове към ястието, благодарение на вградения дозатор в самата 
капачка. По този начин можете да приготвите вашето ястие още по-апетитно. 
От Вас се изисква единствено да добавите в легенчето на капачката лъжичка 
ром, вино, бира, любим сос, масло или зехтин и тигана-чудо капка по капка ще 
доовкуси вашата храна. Благодарение на незалепващото каменно покритие, Вие 
с лекота можете да почистите тигана и да сте готови за следващото му използване. 
Към всеки тиган има 2 броя памучни ръкохватки за дръжките. Подсиленото 
дъно с дебелина 5,4 мм позволява да се разпределя топлината равномерно 
върху цялата повърхност на съда, така че Вашите продукти в него могат да се 
сготвят равномерно – както тези поставени в средата, така и тези в края на съда. 
Специално конструираният вътрешен дизайн на тигана създава възможност 
за 30 % повече обем, който да поддържа топлината на ястието за по-дълго време. 

Предназначен за задушаване и пържене на ястия. 
В него може да се пържат зеленчуци, да се задуши яхния или месо.

22513код

Квадратен тиган със стъклен 
капак и капачка-дозатор (28 х 28 см) 

Легендарно качество от Германия

Този тиган е предназначен за задушаване и пържене на ястия. Неговият обем 
позволява да се нахрани едно средно семейство. В него може да се пържат 
зеленчуци, да се задуши яхния или месо. Готвейки с този тиган, не е необходимо 
да добавяте мазнина и не трябва да имате притеснения, че ще Ви загори храната. 
Незалепващото каменно покритие STONELINE® Ви гарантира, че няма да има 
загорели частици от храната по дъното или стените на тигана. А след като 
сготвите, ще Ви е необходимо малко количество вода и мека гъба, за да бъде 
вашият съд като чисто нов. Капакът приляга плътно към повърхността на съда 
и може да осигури отличен ефект за задушаване на продуктите в собствен сос, 
както и да запази  приготвената храна топла за по-дълго време. Към всеки тиган 
има 2 броя памучни ръкохватки за дръжките.

22512код  19490 лв.

 12990 лв.
h: 6.7 см, v: 3.0 л, w: 2.7 кг

h: 7.5 см, v: 4.9 л, w: 3.9 кг
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Легендарно качество от Германия

Тиган за палачинки (Ø 25 см) 

22503код  9590 лв.

Великолепни постни домашни палачинки можете да си 
приготвяте сега, без никаква мазнина, без да се притеснявате, 
че ще се залепи блата. 
Палачинките, приготвени на специалния тиган STONELINE®, 
стават много пухкави и ароматни. А феновете на палачинките с 
маслена коричка, могат да добавят предварително към тестото 
малко разтопено масло или половин чаена лъжичка мазнина 
към тигана. 
Както и всички други съдове с марката STONELINE®, така и този 
има уникално каменно покритие, което няма да позволи на 
палачинките Ви да прегорят или да се залепят за тигана. Този 
тиган е много удобен и лек за използване, подходящ за всяка 
добра домакиня. Към всеки тиган има специална дървена 
шпатула равномерно разнасяне на тестото. 

h: 1.7 см, v: 0.7 л, w: 1.6 кг
1 брой дървена шпатула 
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Тенджера със стъклен капак (Ø 24 см)

22565код  16990 лв.

Незалепващото каменно STONELINE® покритие ще съхрани истинския вкус на 
продуктите, ще ги предпази от загаряне, дори и без използването на мазнина. 

Можете да се насладите на супа, яхния или сос, които са с гарантиран страхотен 
вкус. 

А след това със същата лекота, с която ще ги сготвите,  ще почистите тенджерата.

* Когато трябва да приготвите храна за повече хора, тази тенджера е най-
подходящата. 

Легендарно качество от Германия

h: 11.5 см, v: 4.5 л, w: 3.1 кг
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Тенджера XXL със стъклен капак (Ø 28 см)

Независимо дали обожавате да готвите, или го приемате като 
задължение, Вие със сигурност не можете в кухнята, както без по-
малка, така и без една по-голяма тенджера, която ще Ви помага да 
приготвяте превъзходни ястия, без значение дали е за ежедневното Ви 
готвене, или за специални случаи. 

Гладкото каменно покритие улеснява процеса на готвене, гарантира Ви 
превъзходни вкусови качества, с малко съдържание на мазнини и се 
почиства идеално. 

Тази голяма тенджера е особено подходяща за многочленни семейства, 
защото в нея може да се приготви голямо количество храна. Това е 
най-добрият избор за домакините, които се грижат за прехраната на 
повече хора в дома.

Легендарно качество от Германия

22566код  20990 лв.

h: 13.5 см, v: 6.9 л, w: 3.7 кг
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Правоъгълен гювеч с капак 
и индукционно дъно (40 x 22 см)

Този универсален съд позволява да използвате не само самия гювеч, 
но и капака му за готвене. Ще получите двойна полза от един съд – 
ефектът „две в едно“ ще зарадва всяка домакиня. 

Тук капакът няма да Ви служи само като предмет за задушаване на 
самото блюдо, но спокойно можете да готвите две различни ястия на 
едно място във фурната. Ще можете да запържвате или задушавате 
и върху котлоните, а за всички домакини, които имат индукционни 
плотове – това е тяхното спасение, тъй като съдът е с индукционно 
дъно! В този „горещ” съд можете да готвите всичко, особено когато 
става дума за огромно количество храна!

22567код  27990 лв.

1 основен съд за печене
Външни размери: 
Вътрешни размери: 

1 индукционен капак
Външни размери: 
Вътрешни размери:

Легендарно качество от Германия

40 х 22 см h: 10.9 см, v: 5.6 л

40 х 22 см h: 5.5 см, v: 2.7 л

32.3 х 20.5 см h: 10.1 см

31.7 х 19.7 см h: 5.1 см

2 съда в 1
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Дизайн:
Модерен, стилен, с отлично незалепващо каменно покритие - благодарение 
на този съд и Вие ще имате възможност да приготвяте вкусни рецепти за 
ястия в гювеч за всеки вкус. 

STONELINE® покритието е безопасно за здравето. След като сготвите, 
също толкова лесно ще измиете съда – достатъчно е да използвате мека 
гъба и вода, а дори можете да изпробвате да го избършете с влажна кърпа. 
Колкото и невероятно да звучи – но след готвене, съдът остава почти чист, 
тъй като нищо не се задържа по стените му!

Легендарно качество от Германия

Съдовете на STONELINE® ни предоставят уникалната възможност да 
приготвяме изискани ястия, като съхраняват аромата и полезните 
свойства на продуктите и придават страхотен вкус на ястията. Съдовете 
са едни от най-добрите и предпочитани на пазара и отговарят на всички 
международни стандарти за качество – без грам примеси на вредните 
олово и кадмий.
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Комплект кухненски съдове за готвене 
с пара под налягане от 3 части

22570код  31990 лв.

Сигурна функция за готвено с пара под ниско налягане: 
Изходният клапан е предназначен за равномерно и постоянно изпускане 
на парата. Тя се освобождава настрани. Спестявате до 70% от енергията и 
до 50% от времето, сравнено с традиционните тенджери.

Функционален капак с ниско налягане: 
възможно е незабавно отваряне по време на готвене; позволява 
спонтанно подправяне.

Лесно и интуитивно за използване: 
Заключването и отключването на капака става лесно със завъртане.

Функционално готвене с максимален контрол, благодарение на стък-
ления капак.

Легендарно качество от Германия

Ø 24 см, h: 11.9 см, v: 4.5 л
Комплектът съдържа:
1 тенджера, 
1 тиган, 
1 стъклен капак с механизъм за готвене под налягане, 
2 силиконови протектора за дръжките

Ø 24 см, h: 6.2 см, v: 2.4 л
Ø 24 см
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Легендарно качество от Германия

Здравословно хранене: 
Ценните витамини и хранителни вещества 
се запазват.

Дръжките с неплъзгащи се силиконови 
протектори предотвратяват изгаряния. 
 

Изработени от висококачествен лят алуминий, който осигурява оптимална 
топлопроводимост и дълго съхранение на топлина. 

изключително здраво дъно, което няма да се огъне. Подходящ за всички 
готварски печки, вкл. индукционни.

Съдовете за готвене са оборудвани с оригиналното покритие STONELINE® с 
перфектни незалепващи свойства и е лесно за почистване.
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Комплект кухненски съдове 
от 4 части 

Това е един малък, но много функционален комплект, за да си 
приготви всяко малко семейство пълноценен обяд или вечеря 
– ястия с превъзходен вкус и аромат. Благодарение на тези 
съдове Вие ще съхраните полезните витамини и минерали на 
продуктите, а това определено ще е от голяма полза за всяка 
майка, желаеща да приготви здравословна храна на своето 
дете.
Стъкленият капак е подходящ не само за тенджерата, но може 
да използвате и за по-малкия тиган!

Легендарно качество от Германия

22571код  28990 лв.

Комплектът съдържа:
1 тенджера, 
1 тиган, 
1 стъклен капак, 
1 тиган,

Ø 20 см, h: 9.5 см, v: 2.6 л
Ø 20 см, h: 4.1 см, v: 0.95 л

Ø 20 см
Ø 28 см, h: 4.7 см, v: 2.3 л
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Комплект кухненски съдове 
от 5 части

Чудесен подарък за всяка домакиня, която мисли за себе си, а също така 
и за здравето на цялото семейство. С този комплект тя бързо, лесно и 
вкусно може да приготви диетична храна. 

„Опитайте истинския вкус на продуктите” - това казват 
тези, които вече използват съдове STONELINE® 

Легендарно качество от Германия

22572код  35990 лв.
Комплектът съдържа:
1 тенджера, 
1 стъклен капак,
1 тенджера, 
1 стъклен капак,
1 тиган,

Ø 24 см, h: 11.5 см, v: 4.5 л

Ø 20 см, h: 9.5 см, v: 2.5 л
Ø 24 см

Ø 24 см, h: 6.0 см, v: 2.2 л
Ø 20 см

Незалепващото каменно STONELINE® покритие ще съхрани истинския 
вкус на продуктите, ще ги предпази от загаряне, дори и без използването 
на мазнина. И най-важното с комплекта можете да приготвите 
едновременно 3 ястия – в голямата тенджера супа, в малката гарнитура 
или сос, а в тигана можете да изпържите бързо месо или риба.

Комплектът съдържа два термоустойчиви стъклени капака, като единият 
може да се използва както за тенджерата, така и за тигана. Дръжките 
на капаците, също както и дръжките на съдовете, не се нагряват при 
готвене.
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Комплект кухненски съдове 
от 8 части

Голям комплект съдове, за гурме любителите и любителите на 
домашната храна. Дава възможност за приготвянето на няколко ястия 
едновременно.

Легендарно качество от Германия

Комплектът съдържа:
1 тенджера, 
1 стъклен капак,
1 тенджера, 
1 стъклен капак,
1 тиган,

Ø 24 см, h: 11.5 см, v: 4.5 л

Ø 20 см, h: 9.5 см, v: 2.5 л
Ø 24 см

Ø 24 см, h: 6.0 см, v: 2.2 л
Ø 20 см

1 тиган, Ø 20 см, h: 4.1 см, v: 1.0 л
1 касерола, Ø 18 см, h: 9.3 см, v: 2.0 л
1 стъклен капак, Ø 18 см

22573код  48990 лв.

Когато готвите в тенджера или касерола, яденето се задушава и 
става особено крехко. Поради по-голямата плътност и равномерното 
разпределяне на топлината, необходимата за готвене температура не 
идва само от дъното, но и от страните на съда.

3-те термоустойчиви (до 180° С) стъклени капака могат да бъдат 
използвани както за тенджерите, така и за тиганите. Всички съдове 
могат да бъдат използвани върху всички видове котлони, включително 
и индукционни. 
Ако Ви се стори прекалено голям този комплект, то можете да го 
разделите на две части и да зарадвате с един прекрасен подарък 
много близки за Вас хора – нека и те се приобщят към света на 
здравословната и вкусна храна.
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Комплект кухненски съдове 8 части 
„FUTURE” (с цедка на капака)

Иска ли ви се някаква промяна в съдовете, но пък в никакъв случай не 
желаете да се отказвате от любимите и лесни за готвене съдове с каменнно 
покритие Stoneline? Тогава тази новост е предназначена специално за Вас!
Отличителната особеност и дизайнерска черта на този комплект са капаците. 
Всички те имат странични отвори, за отцеждане на течностите и всеки тиган/
тенджера има по 2 странични канала и цедка на капака, през които можете 
да изливате течноста, без да използвате гивгир при отцеждането. 
И още:
1. Запазвате парата и не губите от температурата.
2. Обезпечава изпаряването на излишната течност, благодарение на 
напасването на страничните отвори на капака и страничните улеи на съда.
3. Удобни дълги дръжки от бакелит, които ще Ви избавят от случайни 
изгаряния.
4. Допълнителни отвори в краищата на тенжерите/тиганите, които им 
позволяват да прикачите капака към съда и да не Ви се налага да го търсите.
Ние сме абсолютно убедени, че тази новост бързо ще Ви стане любима!

Легендарно качество от Германия

22574код

 58590 лв.

Комплектът съдържа:
1 тенджера, 
1 стъклен капак с цедка,
1 тенджера, 
1 стъклен капак с цедка,
1 тиган,

Ø 24 см, h: 11.5 см, v: 4.5 л

Ø 20 см, h: 9.5 см, v: 2.6 л
Ø 24 см

Ø 24 см, h: 6.0 см, v: 2.1 л
Ø 20 см

1 тиган, Ø 20 см, h: 5.5 см, v: 0.9 л
1 касерола, Ø 18 см, h: 9.3 см, v: 2.1 л
1 стъклен капак с цедка, Ø 18 см
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V-образно кухненско ренде - 9 части 
Рендето на STONELINE® е има остриета от неръждаема 
стомана за рязко и бързо рязане. С удобен, безопасен държач 
за сменяне на остриетата. 
Рендето е кухненски аксесоар, без който домакинята не може. 
Ежедневното приготвяне дори и на най-обикновени ястия като 
салати, пържени картофи, супи, яхнии, зеле - на пръв поглед 
изглежда просто, но самият процес на приготвяне (рязане) 
отнема много време. Нашето ренде ще сведе този Ваш труд до 
минимум! 
Зеленчуци, плодове, дори и нетвърди сирена ще можете да 
нарежете с лекота на различни по размер шайби, ивички с 
различна дебелина. Различните приставки ще Ви позволят да 
направите всичко това.

Комплектът включва:
1 Рамка с V-образен нож.
1 Пластмасов държач-предпазител.
1 Специална кутия за съхранение на приставки. 
Приставки:

Кубчета
За да получите кубчета, нанижете продукта, който искате на 
шиповете на държача-предпазител и го нарежете паралелно с 
остър нож.  

1 Приставка за безопасност.
1 Приставка за нарязване на тънки шайби - 1.5 мм.
1 Приставка за нарязване на шайби със средна дебелина - 2.5 мм.
1 Приставка за нарязване на дебели шайби - 3.5 мм.
1 Приставка за рязане на тънки пръчици.
1 Приставка за рязане на дебели пръчици.

Събиране на резените
За да съберете резените, които сте направили, разгънете 
дръжката под основата и сложете чиния или купа отдолу. 

22580код  9990 лв.

Легендарно качество от Германия



27

Комплект за печене - 7 части

Легендарно качество от Германия

22586код  16490 лв.

Този мултифункционален комплект от 7 части има много приложения – може 
да приготвяте: различни запеканки, солени и сладки ястия, кифли, баници, 
кроасани и безброй други. 

Комплектът от 7 части съдържа:
1 Решетка за печене. Размери: 35,8 х 22,9 х 2,2 см
1 Тава за печене (малка). Размери: 24,0 х 15,0 х 2,1 см
1 Тава за печене (голяма). Размери: 40,2 х 27,1 х 2,7 см
1 Правоъгълна форма за печене (малка). Размери: 24,2 х 15,1 х 6,0 см
1 Правоъгълна форма за печене (средна). Размери: 24,6 х 22,4 х 6,0 см
1 Правоъгълна форма за печене (голяма).Размери: 40,5 х 28,7 х 8,0 см
1 Форма за мъфини. Размери на форма за мъфини: диам. 5,6 х 3,0 см
                                                                                         Размери: 24,5 х 22,4 х 3,2 см

Може свободно да ползвате съдовете и без хартия за печене и мазнина, 
защото благодарение на уникалното незалепващо покритие на  STONELINE®, 
храната ще се отдели много лесно от съда.

Благодарение на красивото външно покритие с цвят антрацит, може да 
сервирате топло ястие директно с формата за печене. 

Основните предимства на съдовете за печене от STONELINE®:
- Устойчиво на надраскване, незалепващо покритие STONELINE®
- Отлични резултати с фантастичен вкус
- Без изгаряне и без залепване
- Изключително лесно почистване, благодарение на ефекта Easy-Clean
- Безопасено за ползване във фурна до 230 ° C
- Материал: Въглеродна стомана, желязо
- Лесно и функционално съхранение на 7-те части една в друга, което спестява 
място в кухнята.
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Дъски от закалено стъкло - 
2 броя, 40 х 30 см и 20 х 30 см

22582код  4990 лв.

Мултифункционални дъски - за рязане, за 
приготвяне, за сервиране, като увеселителен съд 
или като допълнителен плот на плота или на масата.

Стъклените дъски за рязане STONELINE® са 
устойчиви на чупене и на топлина. Те  са идеални 
за рязане на месо или зеленчуци. Благодарение на 
своята топлоустойчивост те могат да се използват 
като подложки за горещи тенджери или тигани.

Комплектът се състои от:
1 голяма стъклена дъска 30 х 40 см (дебелина 0.5 см)
1 малка стъклена дъска 20 х 30 см (дебелина 0.5 см)

Легендарно качество от Германия
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Легендарно качество от Германия

Всяка стъклена дъска е снабдена с:
- 4 пластмасови противоплъзгащи крачета от долната страна. 
- покритие, което предпазва стъклото от надраскване.
- заоблени ъгли, които предпазват този, който ги използва. 

Миризма неутрална: 
миризмите не се задържат върху повърхността им.

Лесно се почистват благодарение на гладката си повърхност.
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2 в 1 - дъски-протектори за плот 
от закалено стъкло - 2 броя, 52 х 30 см

22583код  8990 лв.

Тези покривни плочи са изключително здрави и устойчиви. Драскотините 
нямат шанс. Можете лесно да поставите тенджери и тигани (с максимално 
тегло 10 килограма) върху тях.

Защитете плота си за готвене и спечелете работната 
повърхност едновременно!

размери на всяка дъска-протектор 52 х 30 см

Легендарно качество от Германия

В три различни варианта и със сменяеми крачета за многофункционална 
употреба:
Вариант 1 Плочите седят директно върху плота (при изключен котлон).
Предпазват плота и може да се ползват като дъски за рязане.
Вариант 2 С вакуумни крачета
Предпазват плота, включително от надраскване. Може да се ползват и като 
дъски за рязане (приблизително 1 см височина).
Вариант 3 С високи пластмасови крачетата
Предпазват плота и може да се ползват като дъски за рязане. 
Подходящи за електрически или газови котлони (приблизително 4.5 см 
височина).
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Легендарно качество от Германия
Многофункционално използване:
- за предпазване на кухненския плот (котлоните) при  рязане, 
- за приготвяне, 
- за сервиране, 
- като подложки за чаши или като допълнителен плот.

Сглобяване:
Повърхостта на дъската и вакуумните крачета трябва да са 
идеално чисти, за да може да се закрепят добре едно към друго. 
Вариант (А) Поставяне на вакуумните крачета: Вакуумните кра-
чета трябва леко да се навлажнят преди да поставят и притиснат 
към стъклената дъска.
Вариант (В) Поставяне на високите пластмасови крачетата: 
Вакуумните крачета трябва да се закрепят към високите 
пластмасови крачетата предварително. След това вакуумните 
крачета трябва да се навлажнят и притиснат към стъклената 
дъска, заедно с високите пластмасови крачетата.

Топлоустойчиви и подходящи за сервиране.

С 2 комплекта сменяеми крачета.

Не задържат миризми.

Лесно се почистват,  благодарение на гладката повърхност. 
Подходящи за миене в съдомиялна машина (без крачетата).
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Капак за тиган/тенджера 4 в 1 
(Ø 22/24/26/28 см)

22552код  4990 лв.

Вероятно сте запознати с проблема чекмедже или шкаф , пълни с безброй 
стъклени капаци и въпреки това не можете да намерите подходящия 
капак за Вашия тиган или тенджера. Сега „хаосът на капака“ свърши - 
благодарение на универсалния стъклен капак от STONELINE®!

Универсалният стъклен капак от STONELINE® със силиконов ринг е 
подходящ за 4  различни размера тиган и тенджера!

Силиконовият ръб защитава повърхността на съдовете за готвене и 
прави стъкления капак по-устойчив на счупване. Може да се използва и в 
микровълнова печка!
• Стъклен - за наблюдаване на процеса на готвене. 
• Без изгаряния на ръцете, благодарение на силиконовите дръжки 
отстрани.
• С малък отвор за излизане на парата. 
• Топлоустойчив до 180 ° C. 
• Подходящ за микровълни с въртящи се стъклени плочи с диаметър най-
малко 34 cm.
• Лесен за почистване: изплакнете с гореща вода и препарат, подсушете и 
готово (безопасно за съдомиялна машина).

Легендарно качество от Германия

4 капака в 1
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Капак за тиган/тенджера Ø24

Стъклените капаци STONELINE® са подходящи не само за 
тенжерите с този размер, но и за тиганите, които вече сте 
избрали, но желаете да готвите в тях яхнии, да задушавате и 
да запазвате по-дълго гореща приготвената храна. 

Капак с капачка дозатор 
за квадратен тиган 24 см

22541код  2490 лв.

22543код  2750 лв.

Капак с капачка дозатор 
за квадратен тиган 28 см

22544код  4400 лв.

Легендарно качество от Германия
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Комплект 5 ножа 
върху магнитен блок

5 уникални остри ножа от неръждаема стомана и супер титаниево покритие, 
поставени върху модерен сгъваем магнитен блок – което ги прави 
изключително подходящи за да си ги поставите като украшение във вашата 
кухня, или просто да сгънете дъската и поставите на удобно място във Вашия 
шкаф. Перфектни за рязане на зеленчуци, плодове, месо, риба и др.
Супер титаниевото покритие Ви гарантира: висока износоустойчивост;  
устойчивост от корозия и лекота при почистване.

Комплектът съдържа:
Голям нож: обща дължина - 32.2 см, острие - 18.5 см
Нож за филетиране: обща дължина - 32.2 см, острие - 20 см
Нож за хляб: обща дължина - 31.5 см, острие - 19.5 см
Универсален нож: обща дължина - 22.5 см, острие - 11.5 см
Нож за зеленчуци: обща дължина - 19 см, острие - 8.5 см
Магнитен блок (стойка) - 25.5 х 23.3 см

22584код  11990 лв.

Легендарно качество от Германия
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Кухненски аксесоари - 9 части

Легендарно качество от Германия

22581код

 6990 лв.

Приложение: Кухненските аксесоари са предназ-
начени за готвене и сервиране на храни (супи, месо, 
кюфтета, спагети, салата, десерти и т.н.). 
Горещо Ви препоръчваме да използвате тези кухненски 
аксесоари при готвене със съдовете STONELINE®, тъй 
като те няма да повредят/надраскат повърхността на 
Вашия съд. Тези аксесоари са лесни за използване, 
имат удобни ергономични дръжки, които не се плъзгат 
в ръцете. Няма повече петна от сос върху работния 
ви плот, благодарение на малкото полезно краче на 
дръжката, за да се избегне директен контакт с плота.
Голямо удоволствие е да ползваш тези кухненски 
аксесоари! 
Материал: Висококачествена хранителна пластмаса. 
С тези кухненски прибори най-накрая готвите без 
надраскване - идеални за незалепващи тенджери и 
тигани, както и за тигани! Материалът не абсорбира 
миризми и може лесно да се почисти.

Комплектът съдържа:
1 черпак за супа, 32 см х 9.8 см
1 шпатула за риба, 33 см х 8 см
1 лъжица за сервиране с 8 отвора, 32 см х 6.5 см
1 лъжица за сервиране на спагети, 31.5 см х 6.3 см
1 лъжица за сервиране, 32 см х 6.5 см
1 шпатула, 32 см х 3.5 см
1 шпатула за сервиране на торти и сладкиши, 34 см х 11.5 см
1 бъркалка, 30.5 см х 6 см
1 лъжица за сервиране на сос, 27.5 см х 7.5 см
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