
Tavă de copt Success de 19x25 cm J1600502

Corp din aluminiu cu înveliș antiaderent pentru sesiuni de gătit perfecte!

Tava de copt Success este fabricată în Franța din aluminiu reciclat, fiind antiaderentă pentru o folosire și curățare ușoară.
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Tava de copt Tefal Success cu înveliș antiaderent pentru rezultate perfecte, zi de zi!

Tefal Success este noua gamă de tăvi de copt din aluminiu cu înveliș antiaderent. Bucură-
te de curățare ușoară datorită învelișului antiaderent ce împiedică preparatele să se lipească de tavă. Construcția
din aluminiu reciclat asigură o difuzie perfectă a căldurii și o rezistență îmbunătățită pe termen lung.
Tava este compatibilă cu mașina de spălat vase.
De asemenea, aceasta poate fi folosită pentru a păstra alimentele în frigider sau congelator și pentru a găti rețele tale prefera
te la cuptor.

Tavă de copt pentru gratinat TEFAL Success 19X25 cm J1600502

• Tavă de copt Tefal Success;
• Înveliș antiaderent pentru o curățare și servire perfectă;
• Confecționat din aluminiu: difuzie optimă a căldurii pentru rezultate perfecte;
• 100% aluminiu reciclat: cu până la 2 ori mai rezistent decât aluminiul obișnuit;
• Fabricat în Franța;
• Dimensiuni: 19x25 cm (compatibilă cu toate cuptoarele standart);
• Culoare exterior: tabacco și roșu.



BENEFICII PRODUS

Desprindere ușoară

Învelișul antiaderent de la Tefal asigură o desprindere ușoară a preparatului de tavă.
Success asigură rezultate perfecte datorită difuziei căldurii oferită de construcția din aluminiu reciclat.

Difuzie perfectă a căldurii

Aluminiul este cel mai bun conductor de 
căldură ce garantează sesiuni de gătit cu 
rezultate perfecte de fiecare dată.

Curățare perfectă

Datotiră învelișului antiaderent tava de copt
Succes se curăță cu ușurință.

Fabricată 100% din aluminiu reciclat

Aluminiul reciclat utilizat pentru Gama 
Success este de două ori mai rezistent decât
aluminiul obișnuit, pentru rezultate excelente
în timp.

Înveliș antiaderent 100% sigur

Acesta nu conține coompuși, precum PFOA-, 
Plumb sau Cadmiu.



BENEFICII PRODUS

Tefal, nr. 1 la nivel mondial

Tefal este liderul mondial în vânzarea la 
categoria articolelor de bucătărie.



CARACTERISTICI PRODUS

➢ Familia tehnică TAVĂ PENTRU PREPARATE LA CUPTOR

➢ Dimensiune 19 x 25 cm

➢ Culoare înveliş interior Negru

➢ Culoare înveliş exterior (BO) Maro

➢ Material Aluminiu

➢ Înveliș/finisaj interior Antiaderent

➢ Înveliș/finisaj exterior Antiaderent

➢ Compatibil cu mașina de spălat vase Da

➢ Ţara de origine Franța



SUCCESS

Tavă de copt pentru gratinat Success 24x36 cm
J1601502

Corp din aluminiu cu înveliș antiaderent pentru sesiuni de gătit perfecte!

Tava de copt Success este fabricată în Franța din aluminiu reciclat fiind antiaderentă pentru o folosire și curățare ușoară.

2018-01-25



Tava de copt TEFAL Success cu înveliș antiaderent pentru rezultate perfecte, zi de zi!

Tefal Success este noua gamă de tăvi de copt din aluminiu cu înveliș antiaderent. Bucură-te de curățare ușoară datorită
învelișului antiaderent ce împiedă preparatele să se lipească de tavă. Construcția din aluminiu reciclat asigură o difuzie
perfectă a căldurii și o rezistență îmbunătățită pe termen lung. Tava este compatibilă cu mașina de spălat vase. De semenea,
aceasta poate fi folosită pentru a păstra alimentele în frigider sau congelator și pentru a găti rețele tale preferate la cuptor.

Tavă de copt pentru gratinat TEFAL Success J1601502 24x36 cm, înveliș antiaderent

• Tavă de copt pentru gratinat Tefal Success;
• Înveliș antiaderent pentru o curățare și servire perfectă;
• Confecționat din aluminiu: difuzie optimă a căldurii pentru rezultate perfecte;
• 100% aluminiu reciclat: cu până la 2 ori mai rezistent decât aluminiul obișnuit;
• Fabricat în Franța;
• Dimensiuni: 24x36 cm (compatibilă cu toate cuptoarele standart);
• Culoare exterior: tabacco și roșu.



BENEFICII PRODUS

Desprindere ușoară

Învelișul antiaderent de la Tefal oferă asigură o desprindere ușoară a preparatului de tavă. Success
asigură rezultate perfecte datorită difuzie perfecte a căldurii oferită de construcția din aluminiu
reciclat.

Difuzie perfectă a căldurii

Aluminiul este cel mai bun conductor de 
căldură ce garantează sesiuni de gătit cu 
rezultate perfecte de fiecare dată.

Curățare perfectă

Datotiră învelișului antiaderent tava de copt 
Succes se curăță cu ușurință.

Fabricată 100% din aluminiu reciclat

Aluminiul reciclat utilizat pentru Gama 
Success este de două ori mai rezistent decât 
aluminiul obișnuit, pentru rezultate excelente 
în timp.

Înveliș antiaderent 100% sigur

Acesta nu conține coompuși, precum PFOA-, 
Plumb sau Cadmiu.



BENEFICII PRODUS

Tefal, nr. 1 la nivel mondial

Tefal este liderul mondial în vânzarea la 
categoria articolelor de bucătărie.



CARACTERISTICI PRODUS

➢ Material Aluminiu

➢ Înveliș/finisaj interior Antiaderent

➢ Înveliș/finisaj exterior Antiaderent

➢ Compatibil cu mașina de spălat vase Da

➢ Familia tehnică Tavă pentru preparate de la cuptor

➢ Dimensiune 24X36 cm

➢ Culoare înveliş interior Negru

➢ Culoare înveliş exterior (BO) Maro - Tabbacco

➢ Ţara de origine Franța


