
česká značka s nápady

platnost letáku od 1. 7. do 31. 7. 2021

Souprava 
pro zavařování
DELLA CASA, 
s teploměrem
739,- 

569,-

ušetříte 23 %

červenec

1.   postavte soupravu na jakýkoli nerezový hrnec nebo kastrol ∅∅ 24 cm
2.   přidejte vodu, vložte připravené zavařovací sklenice
3.   uzavřete skleněnou poklicí s teploměrem a začněte zavařovat

Teploměr

Poklice se 
silikonovým 
okrajem

Univerzální
nástavec

Napařovací
podložka se 

žáruvzdornými 
nožkami

Vhodná 
pro všechny 

kastroly a hrnce 
∅∅  24 cm

Promění obyčejný hrnec v zavařovací

https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-zavarovani-tescoma-della-casa-s-teplomerem


1. Naběračka pro zavařovací sklenice 74,-
2. Nálevka na zavařovací sklenice 64,-
3. Kleště na zavařovací sklenice 74,-

Nálepka na 
sklenice, 24 ks 

44,-

Visačka na 
sklenice a láhve 
s klipem, 24 ks

34,-

Chystáte se na zpracování úrody? Pozvěte si na pomoc 
výrobky DELLA CASA. S univerzální nálevkou a zúženou 
naběračkou zůstane okraj sklenic před uzavřením 
dokonale čistý. Horké sklenice všech velikostí z hrnce 
bezpečně vyjmete pomocí speciálních kleští. Letní 
kompoty v zimě jako když najdete!
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Zavařujeme
s DELLA CASA

-23 %
Souprava 
pro zavařování, 
s teploměrem

739,- 569,-

Zavařovací sklenice

6 ks 125, 200 ml od 179,-
3 ks 400, 700 ml od 169,-

Zavařovací sklenice s klipem
100, 200, 350, 600,
800, 1000, 5000 ml

od 94,-

Náhradní víčka 
pro sklenice 

125 a 200 ml, 6 ks 64,-
400 a 700 ml, 3 ks 54,-

Náhradní těsnění 
pro sklenice

100 ml, 6 ks 54,-
200 a 350 ml, 6 ks 64,-
600 až 5000 ml, 6 ks 74,-

https://eshop.tescoma.cz/kleste-na-zavarovaci-sklenice-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-zavarovani-tescoma-della-casa-s-teplomerem
https://eshop.tescoma.cz/nalevka-na-zavarovaci-sklenice-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-pro-zavarovaci-sklenice-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/nalepka-na-sklenice-tescoma-della-casa-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/visacka-na-sklenice-a-lahve-s-klipem-tescoma-della-casa-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/priprava-domacich-potravin?f=material:19600
https://eshop.tescoma.cz/priprava-domacich-potravin?f=typ:19596;upresneni:19599
https://eshop.tescoma.cz/priprava-domacich-potravin?f=material:19602;typ:141


Vhodná 
pro všechny 

kastroly a hrnce 
∅∅ 24 cm

Láhev s klipem 
hranatá 

500 ml 96,-
1000 ml 109,-

Láhev s klipem 

330 ml 74,-
500 ml 86,-
1000 ml 96,-

Výrobek získal 
ocenění

Hotový sirup už za 90 minut
1.   na vhodný hrnec nebo kastrol 

umístěte soupravu pro 
odšťavňování ovoce a zeleniny

2.   nasypte omyté a vypeckované 
ovoce, zeleninu, květy 
či bylinky, přidejte cukr

3.   vařte v parní lázni 90 minut
4.   horká pára uvolní šťávu, 

pomocí hadičky ji stočte 
do sklenic a máte hotovo

Souprava pro odšťavňování 
ovoce a zeleniny 

729,-

549,-

ušetříte 24 %

Souprava pro přípravu 
sirupů 1500 ml

399,-

299,-

ušetříte 25 %

  Domácí sirupy zastudena
•  připraví ovocné sirupy bez vaření
•  stačí nechat přes noc v lednici
•  oblíbíte si i na bylinkové sirupy

https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-odstavnovani-ovoce-a-zeleniny-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/zavarovani?f=objem-l:19604%7C18809%7C18794;upresneni:19599;zarazeni:18355
https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-pripravu-sirupu-tescoma-della-casa-1500-ml
https://eshop.tescoma.cz/zavarovani?f=objem-l:19604%7C18809%7C18794;upresneni:19599;zarazeni:18355


Tenké nudličkySpirálové plátkyŠpagety

•  3 výměnné čepele pro originální 
styling ovoce a zeleniny

•  cukety, mrkve, jablka, brambory 
apod. promění v elegantní 
nudličky, špagety a spirálky

Spiralizér HANDY, 
3 čepele

1099,-

Odstředivka 
na salát 
HANDY 
429,-
319,-

-25 %

Plátkovací 
kráječ 
HANDY
329,-
199,-

-39 %

Kráječ na 
cherry rajčata 
HANDY
219,-
129,-

-41 %

V horkých letních dnech máme chuť na lehký oběd více než kdy jindy. 
Zahrádky se chlubí svými výpěstky, tak co z nich nevykouzlit čerstvý 
salát? Rozvlňte zeleninu v rytmu léta a připravte si lákavé cuketové 
spirálky, přidejte exotické avokádo, pochutnejte si na lahodném 
domácím dresinku... Naši šikovní pomocníci jsou v pohotovosti!

V hlavní roli salát

Univerzální šejkr 
PRESTO 500 ml
269,-

199,-

ušetříte 26 %

Výrobek získal 
ocenění

Odstředivka listy 
salátu osuší i načechrá

https://eshop.tescoma.cz/spiralizer-handy-3-cepele
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-cherry-rajcata-handy
https://eshop.tescoma.cz/platkovaci-krajec-handy
https://eshop.tescoma.cz/univerzalni-sejkr-presto-500-ml
https://eshop.tescoma.cz/odstredivka-na-salat-handy


Nůž s keramickou 
čepelí VITAMINO

9 cm 279,- 209,-
12 cm 389,- 299,-
15 cm 489,- 359,-

až -26 %

Krájecí deska 
VITAMINO

529,- 399,-

-24 %

Souprava pro 
přípravu salátů 
VITAMINO 
∅∅ 20 cm, 2,0 l

349,-

279,-

ušetříte 20 %

Odkapávač na 
ovoce a zeleninu 
PRESTO 51 × 39 cm
189,-

149,-

ušetříte 21 %

Umyjte 
a nechejte 

odkapat

Cedník s mísou 
VITAMINO 
∅∅ 20 cm, 2,0 l 
179,- 129,-

-27 %

∅∅ 28 cm, 5,0 l 
279,- 199,-

Výrobek získal 
ocenění

Vykrajovací 
a plátkovací čepel

Naplátkuje avokádo 
jedním tahem
•  rozkrojí avokádo, odstraní 

pecku a vykrojí měkkou 
dužinu v celku nebo 
v plátcích

Kráječ na 
avokádo HANDY

129,-

Novinka

https://eshop.tescoma.cz/cednik-s-misou-vitamino-20-cm-2-0-l
https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-pripravu-salatu-vitamino-20-cm-2-0-l
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-avokado-handy
https://eshop.tescoma.cz/odkapavac-na-ovoce-a-zeleninu-presto-51-x-39-cm
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-deska-vitamino
https://eshop.tescoma.cz/noze?f=product-line:5392


Mísa s víkem GrandCHEF
∅ ∅ 16 cm, 1,5 l 429,-
∅ ∅ 20 cm, 3,0 l 529,-

Malé otvory

Velké otvory

Střední otvory

Pro nádoby
∅∅ 16–22 cm

 Dobře těsnicí víko

Pasírovač 
GrandCHEF

969,-

719,-

ušetříte 25 %

-20 %
Spirálový kráječ 
HANDY, 3 čepele

429,- 339,-

Machr na domácí protlak
•  pro přípravu ovocných 

a zeleninových protlaků a pyré
•  s pohodlně dlouhou rukojetí 

a protiskluzovými podpěrami
•  se 3 pasírovacími disky 

a shrnovací lopatkou zvládne 
plynulé pasírování 
i většího množství 
zeleniny a ovoce

V nerezových mísách s víkem lze 
hygienicky skladovat i silně aromatické 
pokrmy, třeba sýrové pomazánky, 
jejichž výrazná vůně zůstává uvnitř mís 
a neovlivňuje ovzduší v lednici.

Vychutnejte 
si léto

-24 %
Kleště na salát 
GrandCHEF
329,- 249,-

https://eshop.tescoma.cz/kleste-na-salat-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/priprava-a-zpracovani-testa?f=typ:97
https://eshop.tescoma.cz/spiralovy-krajec-handy-3-cepele
https://eshop.tescoma.cz/pasirovac-grandchef


-30 %

Sklenice 
myDRINK Colori 
300 ml, 5 barev 
cena za 1 ks

179,- 

Sklenice 
myDRINK 
Stripes 
300 ml 44,-
350 ml 54,-

Masivní 
svorka

Extra 
dlouhá 
rukojeť

Nerezové sítko

Čerstvá šťáva plná vitamínů
•  na rozdíl od elektrických 

odšťavňovačů pracuje při 
nízkých otáčkách

•  šťáva se tudíž nezahřívá 
a uchová si maximum živin, 
vitamínů a minerálů

Džbán TEO 2,5 l, s vyluhováním 
a chlazením, 3 barvy

539,-

399,-

ušetříte 25 %

Pravé letní osvěžení
•  s vyluhovacím sítkem na 

ovoce a bylinky
•  včetně chladicího dílu pro 

příjemné vychlazení nápoje

Odšťavňovač
HANDY 
1599,-

1099,-

ušetříte 31 %

Nerezové slámky 
myDRINK 4 ks, 
s čisticím kartáčkem

79,-
Podnos FANCY HOME 44 × 30 cm, 
3 barvy

smetanová 289,-/199,-

olivová 289,-/199,-

pruhy 329,-/229,-

Výrobek získal 
ocenění

https://eshop.tescoma.cz/sklenice-mydrink-colori-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/odstavnovac-handy
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=product-line:19537;typ:95
https://eshop.tescoma.cz/dzban-teo-2-5-l-s-vyluhovanim-a-chlazenim
https://eshop.tescoma.cz/sklenice?f=material:18382;objem-l:18812%7C18835;product-line:1075
https://eshop.tescoma.cz/nerezove-slamky-mydrink-4-ks-s-cisticim-kartackem


Talíř 99,-

Miska 84,-

Velká miska 99,-

DINO
Dobrou chuť přeje řada

Hrníček 
s víčkem 

149,-

Skladné

Pohárky 
220 ml, 4 ks

119,-

Džbán se 
4 pohárky 1,7 l

369,-

Velká miska 
s poklopem

159,- 119,-

-25 %

Miska 
s poklopem

149,- 119,-

-20 %

Talíř s poklopem

169,- 125,-

-26 %

Novinka

Hrníček s kamarádem se líbí všem!
•  s velkými úchyty, snadno jej uchopí i nejmenší děti
•  uzávěr se silikonovým ventilem pro snadné sání nápoje

https://eshop.tescoma.cz/hrnicek-s-vickem-dino
https://eshop.tescoma.cz/hrnicek-s-vickem-dino
https://eshop.tescoma.cz/velka-miska-s-poklopem-dino
https://eshop.tescoma.cz/dzban-se-4-poharky-dino-1-7-l
https://eshop.tescoma.cz/poharky-dino-220-ml-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/velka-miska-dino
https://eshop.tescoma.cz/miska-dino
https://eshop.tescoma.cz/talir-dino


25 ml

50 ml

Dětská lžička, 3 ks
79,-

Dětská lžička dlouhá, 3 ks
89,-

Dětská lžíce, 3 ks
99,-

Hravé BAMBINI

Tvořítka na zmrzlinu, 6 ks 199,- 159,-
Mini tvořítka na zmrzlinu, 6 ks 169,- 129,-

až -23 %

Cestovní 
lžičky, 3 ks

159,-

119,-

-25 %

Dětský 
příbor, 3 ks

99,-

69,-

-30 %
Pro malé velké jedlíky
•  jídelní příbor a lžičky z odolného 

plastu jsou naprosto bezpečné, 
bez ostrých hran

•  lehké do dětské ručky

Termokošík 
skládací 
COOLBAG, 

739,-

559,-

-24 %

Dóza 
FRESHBOX

3 ks, 0,2 l; 0,5 l; 1,0 l, obdélníková 219,- 169,-
3 ks, 1,0 l; 1,5 l; 2,5 l, obdélníková 379,- 269,-
5 ks, obdélníková 479,- 369,-

až -29 %

Lapač vos
299,-

199,-

-33 %

Dětská láhev 
s brčkem 
300 ml,
2 barvy

199,-

159,-

-20 %

 Ideální na procházky
•  po dopití se pružné silikonové 

brčko schová pod víčko
•  brčko zůstane čisté
•  láhev dokonale těsní

https://eshop.tescoma.cz/detsky-pribor-bambini-3-ks-2
https://eshop.tescoma.cz/detska-lahev-s-brckem-bambini-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/detska-lzicka-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/cestovni-lzicky-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detska-lzice-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detska-lzicka-dlouha-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/termokosik-skladaci-coolbag
https://eshop.tescoma.cz/priprava-zmrzliny?f=product-line:5966;typ:201%7C200%7C19040;vhodne-do-lednice:1008;zarazeni:564
https://eshop.tescoma.cz/lapac-vos
https://eshop.tescoma.cz/potravinove-dozy?f=material:18388;product-line:7064;tvar:327


•  vysoce odolný antiadhezní povlak
•  lze použít i kovové kuchyňské nářadí
•  indukční dno

myBEER

 Icon 

 Salute! 

Lupulus

Třetinka

86,-/ks

Džbán 
na pivo 
2,5 l

269,- 

199,-

-26 %

Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí ∅∅ 22 cm, 5,5 l
Hrnec s poklicí ∅∅18 cm, 3,0 l
Kastrol s poklicí ∅∅ 22 cm, 4,0 l
Kastrol s poklicí ∅∅18 cm, 2,0 l
Rendlík s poklicí ∅∅16 cm, 1,5 l

Sada nádobí 
ULTIMA, 10 dílů
6199,-

4799,-

ušetříte 22 %

Wok 
∅∅ 28 cm 
1349,-

1049,-

Pánev na 
palačinky ∅∅ 26 cm 
929,-

719,-
∅∅ 20 cm 759,- 599,-
∅∅ 24 cm 939,- 739,-
∅∅ 26 cm 1049,- 819,-
∅∅ 28 cm 1149,- 899,-

ušetříte až 22 %

S ULTIMOU se nespálíte
•  promyšlený systém regulace páry a cezení
•  praktické odkládání poklic během vaření, 

pára stéká zpět do nádobí
•  úchyty, které nepálí
•  nádobí je vhodné i na indukci

Výrobek získal 
ocenění

i-PREMIUM
Pánve

https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:3725
https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-ultima-10-dilu
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-pivo
https://eshop.tescoma.cz/dzban-na-pivo-mybeer-2-5-l


ZNAČKOVÝ ESHOP najdete na www.eshop.tescoma.cz, pro telefonické objednávky volejte ZDARMA na telefonní číslo
800 140 770 každý den od pondělí do neděle v době 9.00 – 21.00 hodin (kromě státních svátků). Při nákupu nad 999 Kč 
je doprava ZDARMA nebo si zboží zdarma rezervujte v prodejně k osobnímu odběru.

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 7. 2021 nebo do vyprodání skladových zásob. Barevné varianty produktů jsou dle dostupnosti 
na jednotlivých prodejnách. Maloobchodní ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Za případné chyby neručíme.

Seznam Prodejních center TESCOMA a dalších prodejních míst najdete na www.tescoma.cz/prodejny.

fb.com/tescoma.cz

@tescoma_offi cial

Z každého nákupu v prodejně 
i eshopu získáte body, které 
zlevní příští nákup 

Možnost do 2 týdnů
vyměnit zakoupené 
zboží bez udání 
důvodu

Už nemusíte 
schovávat účtenky, 
vaše nákupy budou 
evidovány u nás 
a na účtenku 
se můžete kdykoliv 
podívat nebo si ji 
vytisknout

Zaregistrujte se a získejte 
Kartu výhod

www.tescomaklub.cz

Stačí si ho jednoduše rezervovat na 
www.eshop.tescoma.cz a následně 
vyzvednout v některém z více než 100 Prodejních 
center TESCOMA po celé republice. K vyzvednutí 
vám nákup nachystáme už za několik hodin 
(nejpozději do dvou pracovních dnů), 
a to zcela zdarma. 

a rezervujte 
si zboží ve své 
prodejně

Vybírejte online

Exkluzivně rychlý a výtečný oběd
•  snadné nastavení nízkého nebo vysokého tlaku
•  bezpečné otevírání víka pomocí bajonetového uzávěru
•  4 bezpečnostní pojistky

Tlakový hrnec 
BIO EXCLUSIVE+

4,0 l 2699,- 1999,-
6,0 l 2899,- 2199,-
7,5 l 3199,- 2399,-

ušetříte až 25 % -25 %
Lis na mražené 
bylinky HANDY

119,- 89,-

https://www.eshop.tescoma.cz/
https://www.tescoma.cz/prodejny
https://fb.com/tescoma.cz
https://www.tescomaklub.cz/
https://www.eshop.tescoma.cz/
https://eshop.tescoma.cz/samostatne-tlakove-hrnce?f=product-line:6200
https://eshop.tescoma.cz/lis-na-mrazene-bylinky-handy
https://eshop.tescoma.cz/tescoma-klub-2


Porcovač 
na zmrzlinu 
GrandCHEF

149,-

•  elektrický pohon připraví poctivou 
domácí zmrzlinu bez námahy

•  speciální povrchová úprava mrazicí 
nádoby brání přimrzání směsi ke stěnám

•  velký plnicí otvor pro pohodlné 
doplňování ingrediencí

•  s recepty na mnoho druhů ovocných 
a smetanových zmrzlin i sorbetů

Papírové 
slámky 
24 ks

39,-

Sáčky 
na ledové kostky 
PRESTO, 288 ks

49,-

Elektrický 
zmrzlinovač 
GrandCHEF

1399,-

Novinka

Stolní mixér 
PRESIDENT 1,8 l

2999,-

2299,-

ušetříte 23 %

Sklenice 
myDRINK 
Optic 
300 ml 44,-
350 ml 54,-

Chladicí kostky 
PRESTO, 24 ks

119,-

Domácí zmrzlina
 _ hit léta

 Smoothie 

 Pyré 

 Ledová tříšť 

• masivní skleněná nádoba 1800 ml
• mimořádně ostré nože
• příkon 1800 W
• až 22000 otáček za minutu
• plynulé regulování otáček
• funkce pulzního mixování
• tichý chod

https://eshop.tescoma.cz/elektricky-zmrzlinovac-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/porcovac-na-zmrzlinu-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/stolni-mixer-president-1-8-l
https://eshop.tescoma.cz/chladici-kostky-presto-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/sklenice?f=material:18382;objem-l:18812%7C18835;product-line:1075
https://eshop.tescoma.cz/sacky-na-ledove-kostky-presto-288-ks
https://eshop.tescoma.cz/papirove-slamky-mydrink-24-ks

