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Потрошен
материјал

Десертни/canape/ производи за еднократна
употреба
Шифра/ Цена
Десертна чашка Тулип

220001
308 денари

Десертна чашка Тулип, 70мл,
ЦРНА, 25 парчиња.
Пластична чашка за сервирање
на крем и соодветни
производи. Обликот тулип има
капацитет од 70мл. Може да се
користи со капак.

Десертни чашки за PUSH-UP
POPS- округли

220002
580 денари

Сет десертни чашки за PUSH UP
POPS округли, во пакувањето
има 10 парчиња.
Одлична алтернатива за детски
роденденски торти. Комплет
чашки за PUSH-UP POPS . Во
комплетот добивате чашка,
потискувач и капак. Капацитет
на чашката е 90мл. Пакувњето
е од 10 парчиња

Десертна чашка Триаголна

235 денари

Десертна чашка триаголна, 75
мл. ПРОЅИРНА, 25 парчиња.
Пластична чашка за сервирање
на крем и соодветни
производи. Обликот
триаголник има капацитет од
75мл. Може да се користи со
капак.
Десертна чашка Пагода

220004

Десертна чашка пагода. 60мл.,
ПРОЅИРНА, 25 парчиња.
Пластична чашка за сервирање
на крем и соодветни
производи. Обликот пагода
има капацитет од 60мл. Може
да се користи со капак.

220003

200 денари

Десертна чашка Квадрат

220005
470 денари

Десертна чашка квадрат, 90мл.,
ЦРНА, 25 парчиња.
Пластична чашка за сервирање
на крем и соодветни
производи. Обликот квадрат
има капацитет од 90мл. Може
да се користи со капак.
Десертна чашка Круг

220006
360 денари

Десертна чашка круг.
Пластична чашка за сервирање
на мали слатки. Обликот круг
има капацитет од 40мл. Во
пакувањето има 50 парчиња.

220007
310 денари

Десертна чашка ЈАПАН
Десертна чашка, ЈАПАН,87мл.,
15 парчиња.
Пластична чашка ЈАПАН. Во
пакувањето има 15 парчиња
чашки со капацитет од
87мл.Чашката има висина од
54мм и ширина од 50мм.

Десертна чашка WAVE

220008
300 денари

Десертна чашка WAVE, 120мл.,
12 парчиња.
Пластична чашка WAVE. Во
пакувањето има 12 парчиња
чашки со капацитет од
120мл.Чашката има висина од
70мм и димензии од 85х60мм.
Десертна чашка VELA

220009
340 денари

Десертна чашка , VELA, 85мл.,
20 парчиња.
Пластична чашка VELA Во
пакувањето има 20 парчиња
чашки со капацитет од
85мл.Чашката има висина од
57мм и димензии од 63х69мм.
Десертна чашка VELA

220010
340 денари

Десертна чашка , VELA, 140мл.,
18 парчиња.
Пластична чашка VELA Во
пакувањето има 18 парчиња
чашки со капацитет од
140мл.Чашката има висина од
67мм и димензии од 73х81мм.

Десертна чашка GREEK

220011
460 денари

Десертна чашка , GREEK,
120мл., 30 парчиња.
Пластична чашка GREEK Во
пакувањето има 30 парчиња
чашки со капацитет од
120мл.Чашката има висина од
61мм и димензии од 73мм.
Десертна чашка GREEK

220012
520 денари

Десертна чашка , GREEK,
190мл., 20 парчиња.
Пластична чашка GREEK Во
пакувањето има 20 парчиња
чашки со капацитет од
190мл.Чашката има висина од
75мм и димензии од 92мм.
Десертна чашка Ружа

220013
200 денари

Десертна чашка, ружа, 90мл.
проѕирна.
Пластична проѕирна чашка во
облик на ружа. Во пакувањето
има 15 парчиња чашки со
капацитет од 90мл.

Десертна чашка Округла

220014
920 денари

50мл.
Пластична чашка во облик на
круг. Во пакувањето има 100
парчиња чашки со капацитет
од 90мл и димензии од
42х65мм.

Десертна чашка пластична
Конична

220015
1300 денари

120мл. Пластична чашка во
коничен облик . Во пакувањето
има 100 парчиња чашки со
капацитет од 120мл и
димензии од 65х55мм.

Сет држач и десертни чашки

220016
1,530 денари

Сет држач и десертни чашки.
Сет држач со пластични
десертни чашки. Во сетото
добивате 5 држачи со 60
пластични чашки.

Кеси за украсување за еднократна употреба
Шифра
/ Цени
Сет кеси за двобојно декорирање за
еднократна употреба
240001
320
денари

Сет кеси за двобојно декорирање за
еднократна употреба. Комплет од 10 кеси со 2
комори за двобојно декорирање. Кесите се
наменети за еднократна употреба.

Кеси за декорирање за еднократна употреба
во ролна Comfort Clear
240002
690
денари

36 цм. Кесите за еднократна употреба се
произведени од холандскиот специјализиран
производител OneWay . Кесата е составена од 4
слоеви и четвртиот надворешен слој
овозможува полесно ракување и го спречува
лизгањето на рацете.
Кеси за декорирање за еднократна употреба
во ролна Comfort Clear

240003
880
денари

53цм. Кесите за еднократна употреба се
произведени од холандскиот специјализиран
производител OneWay . Кесата е составена од 4
слоеви и четвртиот надворешен слој
овозможува полесно ракување и го спречува
лизгањето на рацете.

Кеси за декорирање 30х17,10/1 на Comfort
Clear
240004
115
денари

240005
1160
денари

240006
185
денари

Кеси за декорирање 30х17,10/1 на Comfort
Clear. Кесите за еднократна употреба се
произведени од холандскиот специјализиран
производител OneWay . Кесата е составена од 4
слоеви и четвртиот надворешен слој
овозможува полесно ракување и го спречува
лизгањето на рацете.Во пакувањето се 10 кеси
со големина од 30цм.
Кеси за декорирање за еднократна употреба
во ролна Green Comfort
Кеси за декорирање за еднократна употреба во
ролна Green Comfort. Green Comfort кесите за
еднократна употреба се произведени од
холандскиот специјализиран производител
OneWay . Кесата е составена од 4 слоеви и
четвртиот надворешен слој овозможува
полесно ракување и го спречува лизгањето на
рацете.Во пакувањето е ролна од 100 кеси со
големина од 53х28цм. Ролната има основа кој е
наменета за употреба на диспензер.
Кеси за декорирање Sweetliner 10/1
Кеси за декорирање Sweetliner 10/1. Кесите за
еднократна употреба се произведени од
холандскиот специјализиран производител
OneWay . Кесата е составена од 4 слоеви и
четвртиот надворешен слој овозможува
полесно ракување и го спречува лизгањето на
рацете.Sweetliner е иновтивен патентиран
производ кој ви овозможува едноставно
пишување и украсување на вашите слатки.
Помалата декоративна кеса има димензии од
21х12цм со помал декоративен продолжеток
со ширина од 0,8мм.Во пакувањето добивате
10 комплети кеси и продолжетоци.

Кеси за декорирање Sweetliner 50/1

240007
620
денари

Кеси за декорирање Sweetliner 50/1. Кесите за
еднократна употреба се представени од
холандскиот специјализиран производител
OneWay . Кесата е составена од 4 слоеви и
четвртиот надворешен слој овозможува
полесно ракување и го спречува лизгањето на
рацете.Sweetliner е иновтивен патентиран
производ кој ви овозможува едноставно
пишување и украсување на вашите слатки.
Помалата декоративна кеса има димензии од
21х12цм со помал декоративен продолжеток
со ширина од 0,8мм.Во пакувањето добивате
50 комплети кеси и продолжетоци.

Хартиени обвивки за мафини
Шифра/
Цена
250001

Хартиени обвивки Лале

140
денари

Хартиени обвивки лалиња во различни
бои. Хартиени обвивки за мафини или
cupcakes во облик на лалиња во 6
различни бои. Во пакувањето се 12
парчиња.

250002

Алуминиумски обвивки за мафини 01

250
денари

Алуминиумски обвивки за мафини 01.
Алуминиумски обвивки намененти за
печење на мафини или cupcakes. Дното
на обвивката е 50мм. Во пакувањето се
50 парчиња.

250003

Алуминиумски обвивки за мафини срце
03

150
денари

Алуминиумски обвивки за мафини срце
03. Хартиени обвивки наменети за
мафини или cupcakes. Дното на
обвивката е 50мм. Во пакувањето се 60
парчиња.

250004

Хартиени обвивки пролет 03

180
денари

Хартиени обвивки пролет со дно 35 мм.
Хартиени обвивки наменети за мафини
или cupcakes. Во пакувањето се 100
парчиња.

250005

Хартиени обвивки пролет 03

240
денари

Хартиени обвивки пролет со дно 50 мм.
Хартиени обвивки наменети за мафини
или cupcakes . Во пакувањето се 100
парчиња.

250006

Хартиени обвивки зебра Wilton

180
денари

Хартиени обвивки зебра Wilton.
Хартиени обвивки наменети за мафини
или cupcakes . Дното на обвивката е
50мм. Во пакувањето се 75 парчиња.

250009

Хартиени обвивки Пеперутка

150
денари

Хартиени обвивки за мафини пеперутка.
Дното на обвивката е 50мм. Висината е
32мм.Во пакувањето се 50 парчиња.

250010

Хартиени обвивки Виножито

150
денари

Хартиени обвивки наменети за мафини.
Дното на обвивката е 50мм. Во
пакувањето се 50 парчиња. Висината е
30мм.

250014

Хартиени обвивки црни сјајни HoM

220
денари

Хартиени обвивки наменети за мафини.
Дното на обвивката е 50мм. Во
пакувањето се 24 парчиња. Обвивките на
производителот House of Marie се
изработени од висококвалитетна хартија
која го задржува квалитетот на печењето
и го зачувува обликот и бојата за време
на печењето.
Хартиени обвивки фудбал HoM

250015
270
денари

250016
180
денари

Хартиени обвивки наменети за мафини.
Дното на обвивката е 50мм. Во
пакувањето се 50 парчиња. Обвивките на
производителот House of Marie се
изработени од висококвалитетна хартија
која го задржува квалитетот на печењето
и го зачувува обликот и бојата за време
на печењето.
Хартиени обвивки квадрат црно бели
Wilton
Хартиени обвивки наменети за мафини.
Дното на обвивката е 50х50мм. Во
пакувањето се 24 парчиња.

250018

Хартиени обвивки во бои 3

150
денари

Хартиени обвивки наменети за мафини
или cupcakes . Дното на обвивката е
35мм. Во пакувањето се 100 парчиња.

250020

Хартиени обвивки рози

220
денари

Хартиени обвивки рози наменети за
мафини или cupcakes . Дното на
обвивката е 50мм и висина од 32мм. Во
пакувањето се 100 парчиња.

250021

Хартиени обвивки Kaffeehaus

220
денари

Хартиени обвивки Kaffeehaus наменети
за мафини или cupcakes . Дното на
обвивката е 50мм и висина од 32мм. Во
пакувањето се 100 парчиња.

250022

Хартиени обвивки Лалиња 50/1 кафени
50мм

510
денари

Хартиени обвивки лале кафени наменети
за мафини или cupcakes . Дното на
обвивката е 50мм и висина од 85мм. Во
пакувањето се 50 парчиња.

250023
220
денари

250024
155
денари

250025
155
денари

Хартиена обвивка за cupcakes капаче
50мм
Декоративни хартиени обвивки за
украсување на вашите мафини. Во
пакувањето се 6 парчиња со димензија
од 50мм (комплетот содржи само
декоративни обвивки.)

Хартиена обвивка за мафини со црни
точки 50мм
Хартиени обвивки со црни точки. Во
пакувањето се 200 парчиња со димензија
од 50мм.

Хартиена обвивка за мафини со шарени
точки 50мм
Хартиени обвивки со шарени точки. Во
пакувањето се 200 парчиња со димензија
од 50мм.

250026

Хартиена обвивка за мафини бели 50мм

155
денари

Хартиени обвивки бели. Во пакувањето
се 200 парчиња со димензија од 50мм.

250027

Хартиени обвивки за мафини 50мм

145
денари

Хартиени обвивка. Во пакувањето се 90
парчиња со димензија од 50мм.

250028

Хартиена обвивка љубов HoM

200
денари

Хартиени обвивка љубов. Во пакувањето
се 50 парчиња со димензија од 50мм.

250029

Хартиена обвивка за мафини 90
парчиња

175
денари

Хартиени обвивка во боја.Во пакувањето
се 90 парчиња со димензија од 50мм.

Амбалажа за торти и подметачи за торти
Шифра/ Цена
Картонска подлога златна
правоаголна
260002
12 денари
430006
75 денари

Картонска подлога златна округла 17
x 23,5 цм. Картонска подлога со слој
за поставување на прехранбени
производи. Цената се однесува на 1
парче. Втора димензија: 35,5 x 51 цм.
Картонска подлога златна округла

260003

Картонска подлога златна округла
20цм. Картонска подлога со слој за
поставување на прехранбени
производи. Цената се однесува на 1
парче.

15 денари
Картонска подлога златна округла

260004

50 денари

Картонска подлога златна округла
35цм. Картонска подлога со слој за
поставување на прехранбени
производи. Цената се однесува на 1
парче.

Картонска подлога за торта златна
правоаголна

260005

Картонска подлога за торта златна
правоаголна 25х35цм. Картонска
подлога за торта златна со слој за
поставување на прехранбени
производи. Цената се однесува на 1
парче. Густината на картонот е
2400гр./м2

80 денари
Картонска подлога за торта златна
правоаголна

260006

Картонска подлога за торта златна
правоаголна 40х50цм. Картонска
подлога за торта златна со слој за
поставување на прехранбени
производи. Цената се однесува на 1
парче. Густината на картонот е
2400гр./м2.

150 денари
Картонска подлога за торта
златна/црна округла
260007

40 денари

Картонска подлога за торта
златна/црна округла 22цм.
Картонска подлога за торта
златна/црна округла со слој за
поставување на прехранбени
производи. Цената се однесува на 1
парче. Густината на картонот е
2400гр./м2.

Картонска подлога за торта
златна/црна округла

260008

60 денари

Картонска подлога за торта
златна/црна округла 26цм.
Картонска подлога за торта
златна/црна округла со слој за
поставување на прехранбени
производи. Цената се однесува на 1
парче. Густината на картонот е
2400гр./м2.
Амблажа за macarons проѕирна 6
места 3 парчиња

260017

150 денари

Проѕирна амбалажа за macarons.
Има место за 6 парчиња. Во
пакувањето се 3 парчиња од
амбалажата.

Cakepops и Push-up pops
Шифра/ Цена
Стапчиња за Cake Pops црвени

280001

280 денари

Стапчиња за изработка на лижавчиња
или Cake Pops. Направени се од
хартиена смеса. Должина 15цм. Во
пакувањето има 20 стапчиња.

Стапчиња за Cake Pops сини
28002

280 денари

Стапчиња за изработка на лижавчиња
или Cake Pops. Направени се од
хартиена смеса. Должина 15цм. Во
пакувањето има 20 стапчиња.

Стапчиња за Cake Pops Wilton 10cm

280003

180 денари

Стапчиња за изработка на лижавчиња
или Cake Pops. Направени се од
хартиена смеса. Должина 10цм. Во
пакувањето има 50 стапчиња.

Стапчиња за Cake Pops Wilton 15cm

280004

270 денари

Стапчиња за изработка на лижавчиња
или Cake Pops. Направени се од
хартиена смеса. Должина 15цм. Во
пакувањето има 35 стапчиња.

Стапчиња за Cake Pops Wilton
соодветни за печење
280005

270 денари

Стапчиња за изработка на Cake Pops
соодветни за печење со бисквитно
тесто во алуминиумски или
силиконски подлоги на Wilton.
Должина 20цм. Во пакувањето има 20
стапчиња.

Алатки за
слаткарство

Продолжетоци и кеси за украсување
Шифра/
Цена
Комплет од 26 продолжетоци за
украсување + адаптер
311001
1190
денари

Компет од 26 мали родолжетоци за
украсување од нерѓосувачки челик.Во
комплетот добивате и пластичен
адаптер за местење на
продолжетокот на кесата за
украсување.
Сет пластични продолжетоци од 24
парчиња

311002
930 денари

Сет пластични продолжетоци за
украсување на торти.Во сетот се 24
продолжетоци.

Сет за двобојно украсување

311003
220 денари

Сет за двобојно украсување. Во
комплетот добивате шише и
продолжеток за
украсување.Големина на шишето е
12цм.

Сет за двобојно украсување

311004
770 денари

Сет за двобојно украсување.Сетот
содржи 6 продолжетоци, адаптер со
2 комори, 4 кеси со 2 комори за
еднократна употреба 30цм и 4 кеси
со 2 комори за еднократна употреба
45цм.
Кеси за украсување пластифицирани

350 денари

46 цм. Кесата за украсување е
пластифицирана и може да се
користи повеќе пати.

Кеси за украсување пластифицирани

311007
400 денари

55 цм. Кесата за украсување е
пластифицирана и може да се
користи повеќе пати.

Кеси за украсување силиконски
Super Flex
311008
890 денари

45 цм. Изузетно издржлива кеса за
украсување изработена од
силиконски материјал.

Сет адаптери за мали и големи
продолжетоци
311009
249 денари

Сет адаптери за мали и големи
продолжетоци од пластичен
материјал.

Адаптер за продолжетоци

311010
220 денари

Адаптер за средни продолжетоци
изработен од пластичен материјал.

Адаптер за продолжетоци

311011
220 денари

Адаптер за големи продолжетоци
изработен од пластичен материјал.

Адаптер за продолжетоци

311012
150 денари

Адаптер за мали продолжетоци
изработен од пластичен материјал.

Декоратер ПЛУС Wilton

311013
1,220
денари

Декоратер кој ви го олеснува
украсувањето на слатките. Со една
рака лесно правите елегантни
ѕвездички, листови и ружички. Со
палецот притиснете на рачката и
смесата ке почне да тече низ
продолжетокот. Кога ќе ја пуштите
рачката течењето ќе престане.
Промената на продолжетоците е
едноставна. Низ проѕирната цевка ќе
видите колку смеса ви е останата.
Продолжеток за украсување Елка

311014
155 денари

Продолжеток за украсување во облик
на елка. Не треба да се мие во
машина за садови.

Продолжеток за украсување ружа

311015
149 денари

Сет продожетоци за украсување ружа
од нерѓосувачки челик 6 мм.

Продолжеток за украсување ружа

311016
149 денари

Сет продожетоци за украсување ружа
од нерѓосувачки челик 8 мм.

Продолжеток за украсување ружа

311017
149 денари

Сет продожетоци за украсување ружа
од нерѓосувачки челик 5 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311018
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 2 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311019
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 3 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311020
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 4 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311021
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 5 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311022
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 6 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311023
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 7 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311024
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 8 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311025
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 9 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311027
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 12 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311028
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 14 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311029
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 16 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
01
311030
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 18 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311031
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 4 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311032
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 6 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311033
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 7 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311034
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 9 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311035
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 10 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311036
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 12 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311037
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 13 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311038
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 15 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311039
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 16 мм.

Продолжеток за украсување ѕвезда
02
311040
129 денари

Продолжеток за украсување ѕвезда
од нерѓосувачки челик 18 мм.

Продолжеток за украсување округол

311041
149 денари

Продолжеток за украсување округол
мазен за изработка на тенки црти и
пишување од нерѓосувачки челик 0,5
мм.

Продолжеток за украсување округол

311042
149 денари

Продолжеток за украсување округол
мазен за изработка на тенки црти и
пишување од нерѓосувачки челик 1,0
мм.

Продолжеток за украсување округол

311043
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 2 мм.

Продолжеток за украсување округол

311044
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 3 мм.

Продолжеток за украсување округол

311045
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 4 мм.

Продолжеток за украсување округол

311046
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 5 мм.

Продолжеток за украсување округол

311047
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 6 мм.

Продолжеток за украсување округол

311048
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 7 мм.

Продолжеток за украсување округол

311049
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 8 мм.

Продолжеток за украсување округол

311050
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 9 мм.

Продолжеток за украсување округол

311051
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 10 мм.

Продолжеток за украсување округол

311052
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 12 мм.

Продолжеток за украсување округол

311053
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 14 мм.

Продолжеток за украсување округол

311054
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 16 мм.

Продолжеток за украсување округол

311055
129 денари

Продолжеток за украсување округол
од нерѓосувачки челик 18мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311056
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 2 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311057
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 3 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311058
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 4 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311059
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 5 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311060
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 6 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311061
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 7 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311062
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 8 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311063
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 9 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311064
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 10 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311065
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 11 мм.

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда
311066
129 денари

Продолжеток за украсување
затворена ѕвезда од нерѓосувачки
челик 12мм.

Продолжеток за украсување рамен
запчест
311067
149 денари

Сет продожетоци за украсување
рамен запчест од нерѓосувачки челик
16х2мм.

Продолжеток за украсување рамен
запчест
311068
149 денари

Сет продожетоци за украсување
рамен запчест од нерѓосувачки челик
20х3мм.

Продолжеток за украсување рамен
запчест
311069
149 денари

Сет продожетоци за украсување
рамен запчест од нерѓосувачки челик
28х4мм.

Продолжеток за полнење

311070
249 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик за полнење на
производите со помош на кеса за
украсување.

Продолжеток за украсување 01

311071
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик фи 13мм и
висина од 43мм.

Продолжеток за украсување 02

311072
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 5мм висина
52мм.

Продолжеток за украсување 02

311073
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 5мм висина
42мм.

Продолжеток за украсување 02

311074
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 3мм висина
43мм.

Продолжеток за украсување 02

311075
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 2мм висина 43м.

Продолжеток за украсување 05

311078
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, димезнија
5х20мм, висина 43мм.

Продолжеток за украсување 06

311079
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, димезнија
10х22мм, висина 52мм.

Продолжеток за украсување 07

311080
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, димезнија
8х5мм, висина 52мм.

Сет за декорирање со пластичен
пиштол
311081
655 денари

Повеќенаменски пиштол за
украсување од пластична маса со кој
лесно се украсуваат тортите и
останатите производи или изработка
на кекси. Со пиштолот доаѓаат и 6
продлжетоци за украсување и 13
продолжетоци за изработка на кекси
Продолжеток за украсување 08

311082
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 13мм, висина
40мм.

Продолжеток за украсување 09

311083
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 20мм, висина
42мм.

Продолжеток за украсување 10

311084
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, 17х6мм, висина
47мм.

Продолжеток за украсување 11

311085
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 13мм, висина
42мм.

Продолжеток за украсување 12

311086
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 17мм, висина
45мм.

Продолжеток за украсување 13

311087
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 19мм, висина
52мм.

Продолжеток за украсување 14

311088
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 12мм висина
41мм.

Продолжеток за украсување 14

311089
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 14мм висина
39мм.

Продолжеток за украсување 14

311090
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 15мм висина
46мм.

Продолжеток за украсување 15

311091
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 5мм, висина
50мм.

Продолжеток за украсување 16

311092
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 14мм, висина
50мм.

Продолжеток за украсување 17

311093
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 17мм, висина
47мм.

Продолжеток за украсување 18

311094
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 18мм, висина
48мм.

Продолжеток за украсување 19

311095
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 20мм, висина
52мм.

Продолжеток за украсување 20

311096
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик, фи 19мм, висина
52мм.

Продолжеток за украсување 21

311097
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 3х17мм висина
52мм.

Продолжеток за украсување 21

311098
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 3х22мм висина
53мм.

Продолжеток за украсување 22

311099
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 5мм.

Продолжеток за украсување 22

311100
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 8мм.

Продолжеток за украсување 23

311101
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 5мм.

Продолжеток за украсување 23

311102
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 10мм.

Продолжеток за украсување 24

311103
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 10мм.

Продолжеток за украсување 24

311104
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 14мм.

Продолжеток за украсување 25

311105
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 10мм.

Продолжеток за украсување 26

311106
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 6мм.

Продолжеток за украсување 27

311107
149 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 10мм.

Продолжеток за украсување 28

311108
249 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 18мм.

Продолжеток за украсување 29

311109
249 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик 14мм.

Продолжеток за украсување бр.50
ПМЕ
311110
200 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик. Со него можете
да правите набори за слатките само
со еден потег.

Продолжеток за украсување 1 мм
ЈЕМ округол
311111
90 денари

Продолжеток за украсување од
нерѓосувачки челик. Продолжетокот
е округол со фи 1мм. Мазен
продолжеток за пишување и
изработка на тенки црти. Не се
препорачува миење во машина за
миење на садови.
Четка за чистење на продлжетоци

311112
149 денари

Четка за чистење на украсни
продолжетоци. Целокупна должина
од 10,2цм. Со рамен облик.

Четка за чистење на продлжетоци
конусна
311113
149 денари

Четка за чистење на украсни
продолжетоци. Целокупна должина
од 13цм. Со конусен облик.

Кеси за украсуавње 41х21,20/1
Comfort Clear

311114
230 денари

Кесите за еднократна употреба се од
врвен квалитет од холандскиот
производител One Way.Кесата е
составена од 4 слоеви.Четвртиот
надворешен слој овозможува подобро
користење и го спречува лизгањето на
рацете. Во пакетот има 20 кеси за
еднократна употреба со димензии
41х21цм
ПМЕ Пергаментни триаголници 50/1
за изработка на кеси за украсување

311115
400 денари

311116
620 денари

Пергаментните триаголници се
идеални за обликување на кеси за
украсување.Само во неколку
едноставни чекори вашите кеси ќе
бидат обликувани.Големина 38цм.
Количина 50 триаголници
Сет за тробојно украсување Wilton
Wilton сет за тробојно декорирање
содржи е за изработка на чудесни
слатки. Употребете го поврзувањето за
да ги споите сите три кеси за
украсување. Додаете го приложениот
продолжеток за украсување и се заедн
спојте го со прложениот
обрач.Комплетот содржиЧ 2
продолжетоци за украсување, 6 кеси за
еднократна употреба / 40цм/,
илустриран приказ на декорациите.

311117
Игла за обликување на ружи
149 денари
Игла за обликување на ружи. Иглата е
хомирана. фи 4цм.

311118

Игла за обликување на ружи

149 денари
Игла за обликување на ружи. Иглата е
хомирана. фи 7,5 цм.

Игла за обликување на ружи мала
ПМЕ
311119
90 денари

311120

Игла за изработка на ружи и листови.
Изработено од трајна пластика.
Големина околу 3,2цм

Игла за обликување на ружи средна
ПМЕ

85 денари
Игла за изработка на ружи и листови.
Изработено од трајна пластика.
Големина околу 4,1цм

311121

Игла за обликување на ружи голема
ПМЕ

100 денари
Игла за изработка на ружи и листови.
Изработено од трајна пластика.
Големина околу 5цм

311122
Сет игли за ружи од 5 делови ПМЕ
400 денари
Сет од 5 игли за ружи со различни
големини. Во сетот има еден држач.
Изработено е од вештачки материјал

311123
420 денари

Сет за украсување од 9 парчиња
Сет за украсување кој содржи кеса и 8
продолжетоци за украсување. Кесата е
со големина 30цм. И од надворешната
страна е платнеа за полесно ракување
и за спречување на лизгање.
Адаптер за продолжетоци за
украсување со 3 бои, Wilton

311124
280 денари

Адаптер за украсување со 3 бои.
Едноставно споете ги кесите и
зацврстетет ги со обрачот. Пред пвата
употреба и после секоја наредна рачно
измијте го во опла вода. Измијте го
темелно и исушете го со мека крпа.

Продолжеток за украсување руски 01
лале

311125
169 денари

Продолжеток за украсување руски
лале. Димензии фи 37мм, горе фи
23мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 02
лале

311126
169 денари

Продолжеток за украсување руски
лале. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 03
ружа
311127
169 денари

Продолжеток за украсување руски
ружа. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 04
лале
311128
169 денари

Продолжеток за украсување руски
лале. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 05
лале
311129
169 денари

Продолжеток за украсување руски
лале. Димензии фи 37мм, горе фи
23мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 06
лале

311130
169 денари

Продолжеток за украсување руски
лале. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 07
311131
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 08
311132
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 09
311133
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 10
311134
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 35мм, горе фи
25мм.Висина 38мм.

Продолжеток за украсување руски 11
311135
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 35мм, горе фи
25мм.Висина 38мм.

Продолжеток за украсување руски 12
311136
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 13
311137
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 14
311138
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 15
311139
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 16
311140
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 17
311141
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 18
311142
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Продолжеток за украсување руски 19
311143
169 денари

Продолжеток за украсување руски
цвет. Димензии фи 37мм, горе фи
25мм.Висина 42мм.

Вртливи постоља
Шифра/
Цена
Постоље за обликување на торти
пластично вртливо Wilton Trim'N
Turn Plus

312000
1,130
денари

Вртливо постоље од пластика за
украсување на торти. Се користи за
торти со фи 28цм. Со помош на него
можете лесно д обликувате и
поголеми торти. Предности
површина која не се лизга,
вдлабнатини странични за лесно
движење на тортата, остранлива
подлога за полесно чистење, скриен
лагер за полесно вртење. Димензија
на постољето е 30цм а висина 4цм.
Постоље за обликување на торти
пластично вртливо

312001
1,000
денари

Вртливо постоље од пластика за
украсување на торти. Димензија на
постољето е 31цм а висина 5,5цм.

Пластични стапови за поврзување
торта, Wilton
394002
230 денари

Пластични стапови за поврзување
торта. Стаповите може да ги исечете
на големина по Ваша желба. Во
пакувањето има 4 стапа со дложина
од 32 цм и дебелина од 1,85 цм.

Алатки за обликување на бројки и букви

Сет букви за изработка од шеќерна
маса-Големи печатни+бројки Art Deco

313000

Комплет големи печатни бројки и букви
Art Deco за изработка од шеќерна маса.
Бројките се со големина цца 1,5цм

420 денари

Сет букви за изработка од шеќерна
маса-Големи печатни+бројки

313003
420 денари

Комплет големи печатни бројки и букви
за изработка од шеќерна маса. Бројките
се со големина цца 1,5цм.

Сет букви за изработка од шеќерна
маса-Мали печатни Funky

313001
440 денари

Комплет мали печатни бројки и букви
Funky за изработка од шеќерна маса.
Bukvite се со големина цца 3,0-3,5цм.

Сет букви и бројки за изработка од
шеќерна маса-Chunky Funky

313004
480 денари

313005
630 денари

Сет Chunky Funky се користи за
изработка на бројки и букви. Содржи 4
држачи, букви од А до Ж и бројки од 0
до 9.Големина на бројките и буквите е
цца 1,5цм.
Сет бројки за изработка од шеќерна
маса 0-9 мали
Комплет со истиснувач за изработка на
бројки од 0-9 од шеќерна маса. Сетот е
составен од 2 дела, со истиснувач за
полесно отстранување на бројките од
калупот. Големина на секоја бројка е
цца 35мм.
Сет букви за изработка од шеќерна
маса А до З мали

313006
1,310
денари

Комплет со истиснувач за изработка на
букви од А до З од шеќерна маса. Сетот
е составен од 5 дела, со истиснувач за
полесно отстранување на бројките од
калупот ВклуЧувајќи ги и симболите.
Големина на секоја бројка е цца 20мм.
Сет букви и бројки за изработка од
шеќерна маса Magical

313007
410 денари

Сетот Magical се однесува за изработка
на бројки и букви. Сетот содржи 3
држачи, букви од А до З и бројки од 0
до 9. Големината на бројки и буквите е
цца 2 цм.

Сет букви и бројки за изработка од
шеќерна маса Pixel

313008
410 денари

Сетот Pixel се однесува за изработка на
бројки и букви. Сетот содржи 3 држачи,
букви од А до З и бројки од 0 до 9.
Големината на бројки и буквите е цца 2
цм.

Секачи за фондант
Шифра/
Цена
Алатка за изработка на трева од
шеќерна маса

314000
690 денари

Алатка од пластика со која можете
едноставно да направите трева од
шеќерна маса за украсување на вашата
торта.

Алатка за изработка на запчести
рабови

314001

Алатка за изработка на запчести
рабови од шеќерна маса.

390 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
01м

314002
600 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од пластика.
Сетот содржи 4 алатки за изработка со
димензии 25х20,34х28,45х37,54х45мм.

314003
880 денари

314004
300 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
03
Алатка за изработка наа шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од пластика.
Сетот содржи 4 алатки за изработка со
димензии 30,35,45,50мм.
Алатка за изработка на шеќерна маса
05п
Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од пластика.
Сетот содржи 3 алатки за изработка со
димензии 23,34,40мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
08м

314005
450 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од пластика.
Сетот содржи 3 алатки за изработка со
димензии 6,5 11 12,5мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
14п
Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од пластика.
Сетот содржи 3 алатки за изработка со
димензии 30,40,50мм.
314006
300 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
19м

314007
480 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од пластика.
Сетот содржи 4 алатки за изработка со
димензии фи 13,18,24,32мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
20

314008
780 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од пластика.
Сетот содржи 3 алатки за изработка со
димензии 10х30,20х45,,25х60мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
21

314009
330 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач. Алатката е од
пластика.Алатката е со димензии
45мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
25 пчелички

314010
660 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
пчеличка со истиснувач. Алатката е од
пластика. Сетот содржи 3 алатки за
изработка со димензии
20х21,31х34,43х47мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
30 машнички

314011
660 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
машнички со истиснувач. Алатката е од
пластика. Сетот содржи 3 алатки за
изработка со димензии
20х22,32х35,43х47мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
31 цуцла

314012
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на бебешко
шише со цуцла. Алатката е од пластика.
Големина на обликот е 50мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
34 коњ

314013
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на коњ.
Алатката е од пластика. Големина на
обликот е 60мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
36 жаба

314014
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на жаба.
Алатката е од пластика. Големина на
обликот е 50мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
37 мачка

314015
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на
мачка.Алатката е од пластика.
Големина на обликот е 60мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
38 куче

314016
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на куче.
Алатката е од пластика. Големина на
обликот е 60мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
39 желка

314017
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на желка.
Алатката е од пластика. Големина на
обликот е 60мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
42 бебешка количка

314018
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на бебешка
количка. Алатката е од пластика.
Големина на обликот е 50мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
43 бебешко боди

314019
159 денари

Алатка за изработка на шеќерна маса
со истиснувач во облик на бебешко
боди.Алатката е од пластика. Големина
на обликот е 50мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
50 бебешки патики

314020
980 денари

Сет од 6 дела за изработка на бебешки
патики

Алатка за изработка на шеќерна маса
52 диносаурус

314021
660 денари

Алатка за изработка на облици од
шеќерна маса со истиснувач Служат за
изработка на кекси.Алатката е од
пластика. Сетот содржи облици за
изработка на диносаурус.Големина
76х69 и 95х69мм.
Алатка за изработка на шеќерна маса
57 гулапчиња 02

314022
550 денари

Алатка за изработка на облици од
шеќерна маса со истиснувач.Алатката е
од пластика. Сетот содржи 3 облици со
димензии 40,35,25мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
60 орхидеја

314023
360 денари

Сет од 3 модели од нерѓосувачки челик
за изработка на орхидеја од шеќерна
маса или маса за моделирање.
Големина на моделите е 45,45,75мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
62 пеперутка

314024
230 денари

Алатка за изработка на облици од
шеќерна маса со истиснувач.Алатката е
од нерѓосувачки челик .Големина на
моделите е 4,5цм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
63 мече

314025
230 денари

Алатка за изработка на облици од
шеќерна маса со истиснувач.Алатката е
од нерѓосувачки челик .Големина на
моделите е 4,5цм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
64

314026
390 денари

Сет од 3 дела со истиснувач за
изработка на мали цветови и листови
со големина од 10-20мм.

Алатка за изработка на шеќерна маса
65

314027

Сет од 3 дела со истиснувач за
изработка на ѕвездички, кругчиња и
дијаманти со големина од 10-20мм.

390 денари

Алатка за изработка на машнички од
шеќерна маса

314028

Сет од 3 дела за изработка на
машнички од шеќерна маса.Алатката е
од нерѓосувачки челик.

280 денари

Алатка за изработка на покривка за
бебе

314030
390 денари

Алатка за изработка на покривка за
бебе од шеќерна маса .Големина на
моделите е 10,5х10,5цм.

Притискачи и обликувачи за фондантт

Шифра/
Цена
Силиконски модел море

430003
710 денари

Силиконски модел за изработка на
украси од фондант, маса за
моделирање, чоколада или candy
melts.Димензии на моделите
12х22цм.На моделот е 18 облици со
големина од цца 3цм и длабочина
3мм.
Силиконски модел ружи

315002
710 денари

Силиконски модел за изработка на
украси од фондант, маса за
моделирање, чоколада или candy
melts.Димензии на моделите
12х22цм.На моделот е 18 облици со
големина од цца 3цм и длабочина
3мм.
Сет од 2 силиконски подлоги дрво и
камен Wilton

315003
600 денари

Во пакувањето добивате една
силконска подлога за изработка на
дрвени подлоги од шеќерна маса и
една силиконска подлога на камени
подлоги.Димензии 15х15цм.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса ружа

315005
190 денари

315006
190 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса ружа. Примерокот е изработен од
проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30цм./ Употреба Исукајте ја масата
на еднаква дебелина. Подеднакво
притиснете го моделот во шеќерната
маса. Проверете дека сите делови се
притиснати. Лесно може да си
помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.
Примерок за втиснување во шеќерна
маса дрво

Примерок за втиснување на шеќерна
маса дрво. Примерокот е изработен од
проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30цм./ Употреба Исукајте ја масата
на еднаква дебелина. Подеднакво
притиснете го моделот во шеќерната
маса. Проверете дека сите делови се
притиснати. Лесно може да си
помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса спирали

315007
190 денари

315008
190 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса спирали. Примерокот е изработен
од проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30цм./ Употреба Исукајте ја масата
на еднаква дебелина. Подеднакво
притиснете го моделот во шеќерната
маса. Проверете дека сите делови се
притиснати. Лесно може да си
помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.
Примерок за втиснување во шеќерна
маса цигла
Примерок за втиснување на шеќерна
маса цигла. Примерокот е изработен
од проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30цм./ Употреба Исукајте ја масата
на еднаква дебелина. Подеднакво
притиснете го моделот во шеќерната
маса. Проверете дека сите делови се
притиснати. Лесно може да си
помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса камен

315009
190 денари

315010
820 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса камен. Примерокот е изработен
од проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30цм./ Употреба Исукајте ја масата
на еднаква дебелина. Подеднакво
притиснете го моделот во шеќерната
маса. Проверете дека сите делови се
притиснати. Лесно може да си
помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.
Силиконски модел Дамаск Wilton
Силиконскиот модел ви овозможува
изработка на облици со кои можете да
направите изненадувачки торти со
помош на фондант.За лепење на
облиците на тортата употребете
прехранбен лепак.

Силиконски модел Природа Wilton

315011
820 денари

Силиконскиот модел ви овозможува
изработка на облици со кои можете да
направите изненадувачки торти со
помош на фондант.За лепење на
облиците на тортата употребете
прехранбен лепак.

Силиконски модел Цвет Wilton

315012
820 денари

Силиконскиот модел ви овозможува
изработка на облици со кои можете да
направите изненадувачки торти со
помош на фондант.За лепење на
облиците на тортата употребете
прехранбен лепак.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса лице

315013
790 денари

Силиконски модел од производителот
Squires Kitchen.По дизајн на Carlos
Lischetti со кој лесно ќе обликувате
глава на танчерка. Големина на
обликот е 25х36мм.Употреба, Измијте
го моделот во вода со сапун. Добро
исушете го пред употреба. Обликувајте
топче од фондант, марципан, или паста
за моделирање и подеднакво
притиснете ја во моделот.
Поедноставно ќе го направите моделот
ако рацете ги намачкате со маст пред
да ја обликувата топката. Истиснете го
обликуваниот дел од моделот и при
тоа немојте многу да го накривувате
моделот за да може да го задржи
првиот облик.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса мало бебе

315014
980 денари

315015

Овој висококвалитетен силиконски
модел лесно може да произведе многу
реално бебе од фондант или паста за
моделирање. Големината е околу
6,2х3,7х1,8мм.Бебето може да се
создаде и со додавање на ангелски
крилја кои обезбедуваат совршен украс
на торта за крштевање.
Висококвалитетен модел кој може да
се користи со фондант, марципан,
паста за моделирање, ладен порцелан,
восок, чоколадо,сапун.Совети за
работа, кога моделот ќе го наполните
оставете го неколку минути во
замрзнувач.Така полесно ќе ја добиете
формата.Одржување, Чистење со топла
вода, избришете го и оставете го.
Примерок за втиснување во шеќерна
маса
Алатката е наменета за втиснување на
различни облици во шеќерна маса.Има
8 делови и држач

960 денари

Примерок за втиснување во шеќерна
маса 01

315017
480 денари

Сет од 7 делови за втиснување на
примероци во шеќерна маса. Можете
да ги наполните со крема или фондант.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса 02

315018

Сет од 9 делови за втиснување на
примероци во шеќерна маса. Можете
да ги наполните со крема или фондант.

480 денари

Примерок за втиснување во шеќерна
маса бисер 18цм

315019

Силиконски модел за изработка на
бисери. Моделот е со должина од
18цм и содржи 3 облици.

510 денари

Примерок за втиснување во шеќерна
маса жито

315021
200 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса жито. Примерокот е изработен од
проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30,5цм./ Употреба Исукајте ја
масата на еднаква дебелина.
Подеднакво притиснете го моделот во
шеќерната маса. Проверете дека сите
делови се притиснати. Лесно може да
си помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса зебра

315022
200 денари

315023
200 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса зебра. Примерокот е изработен
од проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30.5цм./ Употреба Исукајте ја
масата на еднаква дебелина.
Подеднакво притиснете го моделот во
шеќерната маса. Проверете дека сите
делови се притиснати. Лесно може да
си помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.
Примерок за втиснување во шеќерна
маса точки

Примерок за втиснување на шеќерна
маса точки. Примерокот е изработен
од проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30.5цм./ Употреба Исукајте ја
масата на еднаква дебелина.
Подеднакво притиснете го моделот во
шеќерната маса. Проверете дека сите
делови се притиснати. Лесно може да
си помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса бранови

315024
200 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса бранови. Примерокот е изработен
од проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30.5цм./ Употреба Исукајте ја
масата на еднаква дебелина.
Подеднакво притиснете го моделот во
шеќерната маса. Проверете дека сите
делови се притиснати. Лесно може да
си помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.
Примерок за втиснување во шеќерна
маса ружа

315025
200 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса ружа. Примерокот е изработен од
проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30.5цм./ Употреба Исукајте ја
масата на еднаква дебелина.
Подеднакво притиснете го моделот во
шеќерната маса. Проверете дека сите
делови се притиснати. Лесно може да
си помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.

Примерок за втиснување во шеќерна
маса саќе

315026
200 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса саќе. Примерокот е изработен од
проѕирна флексибилна пластична
маса.Може да се користи за фондант,
паста за моделирање или марципан.
Лесно се употребува од двете страни,
така да добивате испакнати и
вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30.5цм./ Употреба Исукајте ја
масата на еднаква дебелина.
Подеднакво притиснете го моделот во
шеќерната маса. Проверете дека сите
делови се притиснати. Лесно може да
си помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.
Примерок за втиснување во шеќерна
маса мини срца

315027
200 денари

Примерок за втиснување на шеќерна
маса мини срца. Примерокот е
изработен од проѕирна флексибилна
пластична маса.Може да се користи за
фондант, паста за моделирање или
марципан. Лесно се употребува од
двете страни, така да добивате
испакнати и вдлабнати примероци од
масата.Големина на моделот е
15х30.5цм./ Употреба Исукајте ја
масата на еднаква дебелина.
Подеднакво притиснете го моделот во
шеќерната маса. Проверете дека сите
делови се притиснати. Лесно може да
си помогнете со ваљак. Отстранете го
моделот од масата.

Алатки за обликување на фондант

Шифра/
Цена
316000
330 денари

Лопатка за рамнење на шеќерната
маса на тортата
Лопатка за рамнење на шеќерната
маса на тортата од синтетички
материјал.Се работи за една лопатка со
димензии 82х148мм.Совет,
употребувајте 2 лопатки за да добиете
мазна површина.
Лопатка за рамнење на шеќерната
маса на тортата П15цм

316001
200 денари

Лопатка за рамнење на шеќерната
маса на тортата од синтетички
материјал.Се работи за една лопатка со
димензии 15цм и ширина 8цм.
Лопатката има држач.

Подлога за сушење декорации од
шеќерна маса

316002
420 денари

Подлога од синтетички материјал за
сушење на листови и цветови од
шеќерна маса кои треба да задржат
сферичен облик. Има 12 сферични
делови секој со дијаметар од 3,5цм.

Силиконска подлога за фондант
60,9х91,4цм

316003
2,290
денари

Силиконска подлога за фондант
60,9х91,4цм. Подлогата го спречува
лепењето на фондантот или
марципанот и е доволно флексибилна
за да можеме лесно да го отстраниме
фондантот и да је прекриеме тортата.
Сет за обликување цветови

316004

Сет за обликување цветови.Во
комплетот се 8 продожетоци со 4
различни големини фи 1,3-3,2-4,06,3цм.

200 денари

Сет од алатки за обликување на
шеќерна маса од пластика 01

316007

Сет од 6 алатки за обликување на
шеќерна маса. Алатките се од пластика
со должина од 17цм.

420 денари

Сет од алатки за обликување на
шеќерна маса од пластика 03

316008
270 денари

Сет од 5 алатки за обликување на
шеќерна маса. Алатките се од пластика
со должина од 13-15цм.

Алатка за обликување на шеќерна
маса од пластика 04

316009

Алатка за моделирање на листови од
фондант или шеќерна маса.

230 денари

Алатка за обликување на шеќерна
маса пластика 05

316010

Алатка за моделирање на фондант или
шеќерна маса.

230 денари

Алатка за обликување на шеќерна
маса од пластика 06

316011

Алатка за моделирање на фондант или
шеќерна маса.

230 денари

Алатка за обликување на шеќерна
маса од пластика 08

316012
230 денари

Алатка за моделирање на фондант или
шеќерна маса.

Алатка за обликување на шеќерна
маса од пластика 09

316013

Алатка за моделирање на фондант или
шеќерна маса.

230 денари

316015
280 денари

Нож за шеќерна маса
Нож за сечење и обработка на шеќерна
маса или марципан. Ножот е со
должина од 26цм и е од пластика.
Сет секач со 3 тркалца

316016
390 денари

Сет од 3 дела за сечење или
брановидно обликување на фондант. 3
различни тркалца едноставно се
менуваат во секачот. Изработен од
пластика.

Сет секач со 3+3 тркалца Wilton

316017
710 денари

Wilton- овиот сет овозможува
едноставна изработка на текстура и
детали во марципан или фондант.
Алатката има 6 различни тркалца 3+3,
црта, цртичка, бранови и 2 точки.

Нож за обработка на шеќерна маса
PME

316018

Нож за обработка на шеќерна маса.
Сечивото е од нерѓосувачки челик и не
се заменува. Должина цца 15,2цм.

210 денари

Пинцета за шеќерни декорации PME

316019
300 денари

Пинцетата се користи за прифаќање на
мали украси или делови на вашите
декорации. Идеална е за додавање на
мали додатоци на декорациите.
Ножици за шеќерни декорации PME
Ножици за фино моделирање и
декорирање.

316020
360 денари

Ваљак за шеќерна маса 23цм

316021
520 денари

Ваљак од пластична маса за шеќерна
маса. Должина е 23цм а дебелина
25цм.

Ваљак за шеќерна маса 40цм

316022

Ваљак од пластична маса за шеќерна
маса. Должина е 40цм а дебелина
40цм.

1,250
денари

Ваљак за шеќерна маса 40цм со
обрачи за зголемување на дебелината

316023
900 денари

316024
520 денари

Ваљак од пластична маса за
израмнување на шеќерна маса.
Должината е 40цм а дебелина 40цм.
Ваљакот има 3 силиконски обрачи за
регулација на висината на ваљакот и
дебелината на масата. Обрачите се со
димензии 2х1мм, 2х2мм, 2х3мм.
Флексибилни лопатки за
израмнување на рабови
Големи лопатки со рамен раб се
идеални за употреба за големи торти.
Големина на лопатката е 10,6х9,5цм. Во
пакетот добивате 2 лопатки.Не треба
да се користи во машина за садови.

Пиштол за шеќерна маса

316025
1,310
денари

Пиштол за шеќерна маса. Со пиштолот
добивате и 20 продолжетоци за
различни декорации. Едноставно
ставете ја шеќерната маса во пиштолот
и наместете го посакуваниот
продолжеток и со притискање
направете декорација. Големина на
пиштолот 16цм.

Ваљак со премаз против лепење 25цм

316029

Ваљак со рачки. Должина од 25цм. Има
премаз за да не се лепи при
работењето.

620 денари

Алатка за обликување на шеќерна
маса игла

316030
330 денари

Алатка за обликување на шеќерна
маса. Лесно за употреба за примероци
од хартија и израмнување на мали
грешки.

Алатки за обликување ружи од фондант
Шифра/
Цена
Стапчиња

317000
190 денари

317001
270 денари

317002
270 денари

Стапчињата се од вештачки материјал
и не се користат за јадење.Наменети
се за доработка на нерамномерниот
изглед за украсување на шеќерната
маса.Во комплетот има 144 стапчиња
во 3 бои, 48 бели, и 48 црвени како и
48 во прљаво бела боја
Стапчиња 3х60 портокалови, бели и
црвени
Сет стапчиња од вештачка маса во 3
различни бои, портокалова, бела и
црвена од производителот Wilton.
Едноставно притиснете во
моделираната маса пред сушење.
Големина цца 5,3цм. Количина на
стапчињата е 3х60 парчиња
Држачи за ружи мали
Наполнете ги држачите со вода и
притиснете ги во тортата и можете да
ставите свеж цвет. Должината е 50мм
а фи 4мм. Во комплетот има 12
држачи.

Држачи за ружи средни

317003
270 денари

Наполнете ги држачите со вода и
притиснете ги во тортата и можете да
ставите свеж цвет. Должината е 55мм
а фи 5мм. Во комплетот има 12
држачи.

Жици за обликување на ружи зелени
0,45мм

317004
200 денари

Жиците за изработка на ружи се
зелена боја. Во пакувањето се 50 жици
со дебелина од 0,45ммДолжина на
жицата е 36цм.

Жици за обликување на ружи зелени
1,02мм

317005
240 денари

Жиците за изработка на ружи се
зелена боја. Во пакувањето се 20 жици
со дебелина од1,02ммДолжина на
жицата е 36цм.

Жици за обликување на ружи бели
0,45мм

317006
200 денари

Жиците за изработка на ружи се бела
боја. Во пакувањето се 50 жици со
дебелина од 0,45ммДолжина на
жицата е 36цм.

Жици за обликување на ружи бели
1,02мм

317007
240 денари

Жиците за изработка на ружи се бела
боја. Во пакувањето се 20 жици со
дебелина од1,02ммДолжина на
жицата е 36цм.

Жици за обликување на ружи златни
0,5мм

317008
350 денари

Жиците за изработка на ружи се
златна боја. Во пакувањето се 50 жици
со дебелина од 0,5ммДолжина на
жицата е 36цм.

Жици за обликување на ружи
сребрени 0,5мм

317009
360 денари

Жиците за изработка на ружи се
сребрена боја. Во пакувањето се 50
жици со дебелина од 0,5ммДолжина
на жицата е 36цм.

Долги клешти за шеќерни декорации
PME

317010
870 денари

Клештите се за помош при изработка
на цветови и декорации од
шеќер.Долгиот дел овозмоќува
едноставно виткање на жиците.

Лента за обликување на ружи Бела

317011

Лента за обвиткување на жиците за
изработка на ружи. Во пакувањео
имате 27 метри лента со ширина од
12мм во бела боја.

180 денари

Лента за обликување на ружи
Кафена

317012
180 денари

Лента за обвиткување на жиците за
изработка на ружи. Во пакувањео
имате 27 метри лента со ширина од
12мм во светло зелена боја.

Лента за обликување на ружи Темно
Зелена

317013
220 денари

Лента за обвиткување на жиците за
изработка на ружи. Во пакувањео
имате 27 метри лента со ширина од
12мм во темно зелена боја.

Лента за обликување на ружи златна

317014
230 денари

Лента за обвиткување на жиците за
изработка на ружи. Во пакувањео
имате 18,3 метри лента со ширина од
12мм во златна боја.

Лента за обликување на ружи светло
зелена со светки

317015
230 денари

Лента за обвиткување на жиците за
изработка на ружи. Во пакувањео
имате 18,3 метри лента со ширина од
12мм во светло зелена боја.

Лента за обликување на ружи бела
со светки

317016
230 денари

Лента за обвиткување на жиците за
изработка на ружи. Во пакувањео
имате 18,3 метри лента со ширина од
12мм во бела боја.

Останати алатки
Шифра/
Цена
Декоративна лажичка 2 парчиња

318000
1,180
денари

318001

Декоративна лажичка е идеална за
декорација. Во пакет добивате 2
лажички со димензии 23цм и 19цм.
Употреба, во помал сад додајте мала
количина на посакуваниот умак.
Поставете го коничниот дел на
лажичката вертикално во садот.
Пишувајте со коничниот дел по
подлогата .Лесно можете да ги
комбинирате линиите на различните
бои и д ги мешате меѓу себе или да ги
поврзувате со точки.
Сет за изработка на брановидни
рабови на торта

Сет за изработка на брановидни
рабови на торта.

310 денари

Алатка за подигање и местење на
декорации од крема или шлаг

318002
270 денари

Алатка со која може да се подигне
цветот направен од крема или шлаг од
држачите.Обликот е малку заоблен и
овозможува поставување на тортата
без да се допира. Така спречувате да се
оштети површината на цветот како и
премачкувањето на тортата.Едноставно
за одржување. Должина 13цм.

Шаблон за обликување на раб 01

318003
900 денари

Шаблон за изработка на модерни
рбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалн маса.
Димензии на шаблонот 347х127мм.

Шаблон за обликување на раб 02

318004
900 денари

Шаблон за изработка на модерни
рбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалнa маса.
Димензии на шаблонот 347х127мм.

Шаблон за обликување на раб 04

318005
900 денари

Шаблон за изработка на модерни
рaбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалнa маса.
Димензии на шаблонот 347х127мм.

Шаблон за обликување на раб 05

318006
900 денари

Шаблон за изработка на модерни
рaбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалнa маса.
Димензии на шаблонот 347х127мм

Шаблон за обликување на раб 06

318007
540 денари

Шаблон за изработка на модерни
рaбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалнa маса.
Димензии на шаблонот 340х90мм.

Шаблон за обликување на раб 08

318008
540 денари

Шаблон за изработка на модерни
рaбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалнa маса.
Димензии на шаблонот 340х90мм.

Шаблон за обликување на раб 10

318009
540 денари

Шаблон за изработка на модерни
рaбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалнa маса.
Димензии на шаблонот 340х90мм.

Шаблон за обликување на раб 12

318010
540 денари

Шаблон за изработка на модерни
рaбови на тортите со помош на
распрскување на бојата или со
нанесување на специјалнa маса.
Димензии на шаблонот 340х90мм.

Сет за декорирање од 100 дела Л

318011
590 денари

Пластичен сет за декорирање на
вашите слатки и торти. Во сетот имате
различни алатки за декорација, кеси,
продолжетоци, притискачи, адаптери,
итн.

Сет сунѓери за нанесување на боја

318012
400 денари

Сунѓерите се за нанесување на боја со
која лесно ќе направите убави модели.
За декорација на вашите слатки или
како додаток на вашите
ружи.Сунѓерите лесно се мијат и
повторно се користат.Содржина 4
комада.

Силиконски плехови
Шифра
/ Цена
Сет силиконси посуди
Сетот е изработен од силикон кој е
погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321003

290
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Може да се
ставаат во конвекциски печки, статични
печки, микровални и секаков вид на
замрзнувачи.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Во пакувањето има 12 округли
силиконски посоди за мафини или
cupcakes. Димензиите се: дно- Ø50 мм.
Силиконски плех SF001

321007

490
денари

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во

конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 5 места со дијаметар од 80
мм и длабочина од 40 мм.
Волуменот на плехот е 120 мл.
Силиконски плех SF004

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321008

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 8 места со дијаметар од 50
мм и длабочина од 25 мм.
Волуменот на плехот е 30 мл.

Силиконски плех SF006

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321009

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 24 места со дијаметар од 30
мм и длабочина од 15 мм.
Волуменот на плехот е 10 мл.
Силиконски плех SF027

321010

490
денари

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на

замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 15 места со дијаметар од 40
мм и длабочина од 20 мм.
Волуменот на плехот е 30 мл.
Силиконски плех SF029

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321011

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 8 места со дијаметар од 60
мм и длабочина од 12 мм.
Волуменот на плехот е 35 мл.

Силиконски плех SF056

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321012

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 6 места со дијаметар од 70
мм и длабочина од 28 мм.
Волуменот на плехот е 80 мл.
Силиконски плех SF148

321013

490
денари

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на

замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 6 места со дијаметар од 75
мм и длабочина од 60 мм.
Волуменот на плехот е 177 мл.
Силиконски плех SF017

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.

321014

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 16 места со дијаметар од 55
x 33 мм и длабочина од 20 мм.
Волуменот на плехот е 30 мл.

Силиконски плех SF060

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321015
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денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 20 места со дијаметар од 50
x 25 мм и длабочина од 20 мм.
Волуменот на плехот е 22 мл.
Силиконски плех SF081

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321016

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на

замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 15 места со дијаметар од
45,5 x 45,5 мм и длабочина од 28 мм.
Волуменот на плехот е 45 мл.
Силиконски плех SF104

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321017

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 8 места со дијаметар од 50 x
50 мм и длабочина од 50 мм.
Волуменот на плехот е 125 мл.

Силиконски плех SF032

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321018

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 9 места со дијаметар од 68 x
45 мм и длабочина од 17 мм.
Волуменот на плехот е 30 мл.
Силиконски плех SF061

321019

490
денари

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на

замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 6 места со дијаметар од 75
мм и длабочина од 40 мм.
Волуменот на плехот е 100 мл.
Силиконски плех SF109

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
832102
0

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 12 места со дијаметар од 58
мм и длабочина од 22 мм.
Волуменот на плехот е 33 мл.

Силиконски плех SF058

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321021

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 6 места со дијаметар од 70
мм и длабочина од 36 мм.
Волуменот на плехот е 80 мл.
Силиконски плех SF076

321022

490
денари

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на

замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 6 места со дијаметар од 76
мм и длабочина од 40 мм.
Волуменот на плехот е 115 мл.
Силиконски плех SF077

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321023

490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 6 места со дијаметар од 76
мм и длабочина од 40 мм.
Волуменот на плехот е 115 мл.

Силиконски плех SF135

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.

321026
490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 15 места со дијаметар од 50
x 38 мм и длабочина од 20 мм.
Волуменот на плехот е 305 мл.
Силиконски плех SF040

321025
490
денари

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на

замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 8 места со дијаметар од 60
мм и длабочина од 35 мм.
Волуменот на плехот е 90 мл.
Силиконски плех SF088

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321026
490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 10 места со дијаметар од 49
x 54мм и длабочина од 28 мм.
Волуменот на плехот е 45 мл.

Силиконски плех SF107

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
321027
490
денари

Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на
замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 8 места со дијаметар од 70
мм и длабочина од 25 мм.
Волуменот на плехот е 52,5 мл.
Силиконски плех Donuts

321028
490
денари

Производот е изработен од силикон кој
е погоден за употреба во прехранбената
индустрија и е во согласност со сите
меѓународни закони за употреба на
материјали кои се во контакт со храна.
Моделите може да се употребуваат за
замрзнување и за печење во пекраство,
слаткарство и ресторани. Форматот 17,5
x 30 цм овозможува употреба во
конвекциски печки, статични печки,
микровални и секаков вид на

замрзнувачи. Може да се употребуваат и
во домашни услови.
Силиконските модели може да се
употребуваат на температури од – 40 ° C
до + 280 ° C.
Производот може да се мие рачно или
пак во машина за садови.
Плехот има 6 места со дијаметар од 75
мм и длабочина од 28 мм.
Волуменот на плехот е 98 мл.
Комплет за слатки Amorini

322001

Силиконски модел за изработка на
романтични мали колачиња во форма на
срце. Во моделот можете да изработите
ладни кремасти слатки, замрзнати
слатки или да печете бисквитно тесто.
Моделот може да се употребува на
температура од – 60 º C до + 230 º C.
За да добиете сјајна глазура можете да
употребите Mirror Glaze.

710
денари

Сетот содржи два дела:
- Силиконски модел со каппацитет од 8 x
100 мл, заедно 800 мл, димензии 63,5 x
65 мм, висина 38 мм. Моделот има
посебен граничник кој овозможува
изработување на слатки со заоблени
облици.
- Пластичен двострански секач за
изработување на двобојно колаче.
Помалиот дел е за вметнување додека
поголемит дел е за подлога.

Сет за слатки Mr. Pillow

322002

710
денари

Силиконски модел за изработка на
романтични мали колачиња во форма на
срце. Во моделот можете да изработите
ладни кремасти слатки, замрзнати
слатки или да печете бисквитно тесто.
Моделот може да се употребува на
температура од – 60 º C до + 230 º C.
За да добиете сјајна глазура можете да
употребите Mirror Glaze.
Сетот содржи два дела:
- Силиконски модел со капацитет од
1000 мл, димензии 217 x 94 мм, висина
70 мм.
- Пластичен двострански секач за
изработка на двобоен колач. Малиот
дел е за вметнување, а поголемиот дел
за основа.
Силиконски модел за чоколадоФудбалска топка

323004

390
денари

Силиконски модел за чоколадо за
изработка на фудбалка топка.
Во моделот има 18 места. Волуменот на
топката е 5 мл.

Силиконски плех за Cake pops- Круг

324001

990
денари

Дводелни силиконски плех за печење на
кругчиња од бисквитно тесто или cake
pops. Димензиите не плехот се 28 x 28 x
4,5 цм. Во плехот може да се испечат 20
кругчиња со дијаметар од 35 мм.
Покрај плехот добивате и 24 стапчиња со
должина од 11,5 цм.
Силиконски плех за Cake pops-

325010

990
денари

Дводелни силиконски плех за печење на
кругчиња од бисквитно тесто или cake
pops. Димензиите не плехот се 28 x 28 x
4,5 цм. Во плехот може да се испечат 20
кругчиња со дијаметар од 35 мм.
Покрај плехот добивате и 24 стапчиња со
должина од 11,5 цм.
Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 01

325001
1,450
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 30 x 40 цм.

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 03

352002
1,450
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 30 x 40 цм.

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 06

325003
650
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 8 x 39 цм.

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 08

325004
650
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 8 x 39 цм.

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 10
325005
650
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 8 x 39 цм.

325006

650
денари

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 11

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 8 x 39 цм.

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 14

325007
600
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.

Силиконска подлога за чипка со
димензија 8 x 40 цм.

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 15

325008
600
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 8 x 40 цм.
Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 19

325009
580
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 13 x 37 цм.

Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 20

324002
580
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка со
димензија 8 x 39 цм.
Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 22 Пеперутка

325011
1,050
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка има
димензи 7,5 x 40 цм.
На подлогата има 4 декорации.
Силиконска подлога за изработка на
шеќерна чипка 23 Ружа

325012
1,050
денари

Шеќерната чипка е иновативен
производ кој се изработува со веќе
готови прехранбени смеси и силиконска
подлога. Финалниот производ е мека и
еластична чипка, со која можете да ги
украсите вашите производи.
Силиконска подлога за чипка има
димензи 30 x 13 цм.На подлогата има 1
декорација.

Силиконска подлога црвена 39,5 x 59,5
цм
326001
840
денари

Силиконска подлолга која може да се
користи за печење, замрзнување,
растегнување на тесто или фондант.

Силиконска подлога со силиконски
влакна
430004
1,350
денари

Силиконска подлога со силиконски
влакна која може да се користи за
печење, замрзнување, растегнување на
тесто или фондант. Димензии 395 x 595
мм.
Силиконска подлога 60 x 40 цм

326003
970
денари

Силиконска подлога одпорна на
температура од – 60 ºC до + 230ºC.
Материјалот не дозволува тестото да се
лепи и со тоа го олеснува
растегнувањето на тестото. На подлогат
може да се растегнуваат различни
типови на теста и шеќерни маси.
Може да се мие во машина за садови.
Не ја изложувајте силиконската подлога
директно на изворот на топлина. Не
сечете директно на неа и не
употребувајте агресивни средства за
чистење.

Силиконска подлога за Macarons

326004
575
денари

Силиконска подлога за печење на
Macarons. Димензијата на подлогата е
38 x 30 цм. На подлогата има 42 места.
За подготовка на вккусни Macarons ви
препорачуваме да ја употребите веќе
готовата смеса за Macarons во различни
бои.
Силиконска подлога за Macarons

326005
1,250
денари

Силиконска подлога за печење на
Macarons. Димензијата на подлогата е
60 x 40 цм. На подлогата има 70 места.
За подготовка на вкусни Macarons ви
препорачуваме да ја употребите веќе
готовата смеса за Macarons во различни
бои.
Двостранска силиконска подлога за
Macarons

326006

Двостранска силиконска подлога за
Macarons.

590
денари

Големината на подлогата е 29 x 39 цм.
На едната страна има место за 48
Macarons со големина од 4 цм.
На другата страна има место за 30
Macarons со големина од 5 цм.
За подготовка на вкусни Macarons ви
препорачуваме да ја употребите веќе
готовата смеса за Macarons во различни
бои.

Модли за кекси
Шифра/
Цена
Комплет за изработување на кекси со
порака
331002
730
денари

Модла со додатоци 6,5 x 4 цм за
изработување на кекси со порака по ваша
желба. Сетот содржи 55 букви, 18 бројки и
12 посебни знаци.

Сет модли за кекси- Фарма

331003
530
денари

Сет модли за кекси изработени од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлите е околу 5,5- 8,5 цм. Во
пакувањето има 5 различни модли.

Сет модли за кекси- Smile

331004
760
денари

Во сетот има еден модла со дијаметар
од 6 цм и 3 пластични додатоци со
различни мотиви.

Сет модли за кекси- Домино

331005
600
денари

Изработете 43 комбинации на кекси во
форма на домино коцки. Модлаот е
изработен од нерѓосувачки челик и има 15
различни додатоци. Димензија: 6 x 3 цм.

Сет модли за кекси- Фудбал

331006

Сет модли за изработување на кекси.
Во комплетот има 4 различни мотиви
со големина од 6 до 7 цм.

390
денари

Сет модли за кекси- Вино

331007
360
денари

Сет модли за изработување на кекси од
нерќосувачки челик. Во комплетот има
3 различни мотиви со големина од 5 до
8 цм.

Сет модли за кекси- Куче и коска

331008
450
денари

Сет модли за изработување на кекси од
нерѓосувачки челик. Во комплетот има
4 различни мотиви со големина од 8,5
до 9 цм.

Сет модли за кекси- Срце

331009
250
денари

Сет модли за изработка на кекси во
форма на срце.
Во комплетот има 5 парчиња со
големина од 4-8 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.
Сет модли за кекси- Ѕвезда

331010
250
денари

Сет модли за изработка на кекси во
форма на ѕвезда.
Во комплетот има 5 парчиња со
големина од 4-8 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.
Сет модли за кекси- Цвет

331011
250
денари

Сет модли за изработка на кекси во
форма на цвет.
Во комплетот има 5 парчиња со
големина од 3-7 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.
Сет модли за кекси- Пеперутка

331012
220
денари

Сет модли за изработка на кекси во
форма на пеперутка.
Во комплетот има 3 парчиња со
големина од 10,8 и 6 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.

Сет модли за кекси- Округли

331013
760
денари

Сет модли за изработка на округли
кекси.
Во комплетот има 14 парчиња од 11 цм
до 2,5 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.
Сет модли за кекси- Округли запчести

331014
870
денари

Сет модли за изработка на округли
запчести кекси.
Во комплетот има 14 парчиња од 11 цм
до 2 цм.

Сет модли за кекси- Букви

331015
650
денари

Сет модли за изработка на округли
кекси.
Во комплетот има 26 парчиња со
големина од 2,5 цм.

Сет модли за кекси- Бројки

331016
320
денари

Сет модли за изработка на округли
кекси.
Во комплетот има 9 парчиња со
големина од 4 цм.

Сет модли за кекси- Различни

331017

Сет модли за изработка на округли кекси.

380
денари

Во комплетот има 12парчиња од 2,5 цм до
3,5 цм.

Комплет од 3 печати за кекси

Комплет од 3 печати за кекси.
331018

Во комплетот има:

460
денари

- 1 округол сечач за кекси со дијаметар
од 6 цм;
- 3 различни модли за форми во тесто
со дијаметар од 5 цм и
- 1 држач- печат

Модли за кекси- Пеперутка 2/1

331019
150
денари

Сет модли за кекси во облик на
пеперутка.
Во пакувањето има 2 модли со
големина од цца 3,9 x 3,1 цм и 6,8 x 5,5
цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.
Модли за кекси- Стапало 2/1

331020
150
денари

Сет модли за кекси во облик на
пеперутка.
Во пакувањето има 2 модли со
големина од цца 5 x 2,5 цм и 9,3 x 3 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.
Модли за кекси- Срце 2/1

331021
150
денари

Сет модли за кекси во облик на
пеперутка.
Во пакувањето има 2 модли со
големина од цца 3 x 3,7 цм и 6,9 x 7 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.
Модли за кекси- Мече 2/1

331022
150
денари

Сет модли за кекси во облик на
пеперутка.
Во пакувањето има 2 модли со
големина од цца 4 x 3,8 цм и 7 x 6,6 цм.
Изработено од нерѓосувачки челик.

Сет модли за линцери- Љубов

332001
850
денари

Комплет со кој можете да изработите 8
различни видови на линцери со тематикат
љубов. Дијаметарот на кексот е 5 цм.

Модла за линцери- Ружа

332002
570
денари

Модла за изработка на линцери. Ножот
е изработен од нерѓосувачки челик,
екстраторот е пластичен. Модлата е
лесна за употреба и може да се мие во
машина за садови. Дијаметарот на
надворешниот облик е Ø 4,8 цм.
Модла за линцери- Ѕвезда 2

332003
570
денари

Модла за изработка на линцери. Ножот
е изработен од нерѓосувачки челик,
екстраторот е пластичен. Модлата е
лесна за употреба и може да се мие во
машина за садови. Дијаметарот на
надворешниот облик е Ø 4,8 цм.

Модла за линцери- Ружа 2

332004
570
денари

Модла за изработка на линцери. Ножот
е изработен од нерѓосувачки челик,
екстраторот е пластичен. Модлата е
лесна за употреба и може да се мие во
машина за садови. Дијаметарот на
надворешниот облик е Ø 4,8 цм.

Модла за кекси- Патка

333001

Модла за сечење на кекси од лим.
Големината на модлата е околу 7 цм.

115
денари

Модла за кекси- Локомотива

333002

Модла за сечење на кекси од лим.
Големината на модлата е околу 6 цм.

130
денари

Модла за кекси- Диносаурус

333003

Модла за сечење на кекси од лим.
Големината на модлата е околу 9,5 цм.

115
денари

Модла за кекси- Желка 02

333004
165
денари

Модла за сечење на кекси од лим.
Големината на модлата е околу 6,5 цм.

Модла за кекси- Цвет 02

333005

Модла за сечење на кекси од лим.
Големината на модлата е околу 4,5 цм.

130
денари

Модла за кекси- Цвет 03

333006
130
денари

Модла за сечење на кекси од лим.
Големината на модлата е околу 4,5 цм.

Модла за кекси- Срце П

333007
130
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 6 цм.

Модла за кекси- Срце П

333008
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 10 цм.

Модла за кекси- Круг П

333009
130
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 6 цм.

Модла за кекси- Круг П

333010
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 8 цм.

Модла за кекси- Стапало П

333011
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 10 цм.

Модла за кекси- Коска П

333012
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 11 цм.

Модла за кекси- Пеперутка П

333013
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 10 цм.

Модла за кекси- Ѕвезда П

333014
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 10 цм.

Модла за кекси- Детелина П

333015
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 6 цм.

Модла за кекси- Цвет П

333016
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 7 цм.

Модла за кекси- Цвет П

333017
130
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 7 цм.

Модла за кекси- Цвет П

333018
150
денари

Модла за сечење на кекси од
нерѓосувачки челик. Големината на
модлата е околу 10 цм.

Пластични модли за кекси- округли
брановидни
334002
1,210
денари

Пластична модла за сечење кекси.
Облик на ѕвезда и елка. Големината на
модлата е 40 x 60 цм. Големини:
- 90 форми од 35 мм.
- 72 форми од 45 мм.
- 20 форми од 90мм.

Пластични модли за кекси- Детелина

334003
1,210
денари

Пластична модла за сечење кекси.
Облик на ѕвезда и елка. Големината на
модлата е 40 x 60 цм. Големини:
- 105 форми од 35 мм.
- 63 форми од 45 мм.

Пластични модли за кекси- Срце

334004
1,210
денари

Пластична модла за сечење кекси.
Облик на ѕвезда и елка. Големината на
модлата е 40 x 60 цм. Големини:
- 116 форми од 35 мм.
- 95 форми од 48 мм.

Пластични модли за кекси- Месечина

334005
1,210
денари

Пластична модла за сечење кекси.
Облик на ѕвезда и елка. Големината на
модлата е 40 x 60 цм. Големини:
- 128 форми од 35 мм.
- 78 форми од 48 мм.

Модел за чоколадни лижавчиња,
Бубамара и Пчелка
341001
180
денари

Модели од полиетилен за изработка на
чоколадни лижавчиња. На моделот
има 6 различни облици.

Модел за чоколадни декорацииWilton
341002
220
денари

Модели од полиетилен за изработка на
чоколадни декорации за Вашите
слатки. На моделот има 10 места ( 5 x
по 2 различни облика).

Модел за чоколадо-Cupcakes, Wilton

341003
220
денари

Модел изработен од полиетилен за
изработка на чоколадни посуди во
облик на cupcakes. На моделот има 6
места за изработка на cupcakes (3 x по 2
различни дела). Големина 5 x 1,7 цм. За
изработка на овој модел можете да
употребите чоколадо или candy melts.
Модел за чоколадо- Срце 01, Wilton

341004
220
денари

Модел изработен од полиетилен за
изработка на чоколадни посуди во
облик на срце. На моделот има 15
места. За изработка на овој модел
можете да употребите чоколадо или
candy melts.

Модел за чоколадо- Чоколадно
тањирче, Wilton
341005
260
денари

Модел изработен од полиетилен за
изработка на чоколадни посуди во
облик на чоколадно тањирче. На
моделот има 3 места. За изработка на
овој модел можете да употребите
чоколадо или candy melts.
Модел за чоколадо Ружи 02, Wilton

341007
220
денари

Модел изработен од полиетилен за
изработка на чоколадни ружи. На
моделот има 10 места. Големината на
ружите е околу 3,5 x 1 цм. За изработка
на овој модел можете да употребите
чоколадо или candy melts.
Модел за пралини МА1638

341008
1,080
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на пралини. Димензиите на моделот
се: 175 x 275 мм. Моделот има 28
места за пралини со големина од Ø 28
мм, висина 18,5 мм.

Модел за пралини МА1610

341009
1,080
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на пралини. Димензиите на моделот
се: 175 x 275 мм. Моделот има 24
места за пралини со големина од Ø 29
мм, висина 18 мм.

Модел за пралини МА1074

341010
1,070
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на пралини. Димензиите на моделот
се: 175 x 275 мм. Моделот има 30
места за пралини со големина од 38 x
28 мм, висина 18 мм.

Модел за пралини МА1526

341011
1,070
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на пралини. Димензиите на моделот
се: 175 x 275 мм. Моделот има 35
места за пралини со големина од 34,7 x
22 мм, висина 15,5 мм.

Модел за пралини МА2000

341012
1,070
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на пралини. Димензиите на моделот
се: 175 x 275 мм. Моделот има 3 места
за табли чоколадо со големина од 150 x
70 мм и висина од 11 мм.

Модел за пралини МА1800

341013
1,070
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на пралини. Димензиите на моделот
се: 175 x 275 мм. Моделот има 28
места за пралини со големина од 22 x
22 мм и висина од 22 мм.

Модел за чоколадо 20-D001

341014
1,160
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на чоколадни декорации. Димензиите
на моделот се: 175 x 275 мм. Моделот
има 18 места за пралини со големина
од 63 мм и висина од 21 мм. Тежина на
една декорација е околу 2-3 грама.
Модел за чоколадо 20-D003

341015
1,160
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на чоколадни декорации. Димензиите
на моделот се: 175 x 275 мм. Моделот
има 18 места за пралини со големина
од 64 мм и висина од 26 мм. Тежина на
една декорација е околу 2-3 грама.
Модел за чоколадо 20-D020

341016
1,160
денари

Модели од поликарбонат за изработка
на чоколадни декорации. Димензиите
на моделот се: 175 x 275 мм. Моделот
има 6 + 6 + 6 места за пралини со
големина од 71 x 71 мм 51 x 51 мм и 31
x 31 мм. Тежина на една декорација е
околу 2-3 грама.
Модла за чоколадо Шах

341017
300
денари

Модла за чоколадо во форма на
шаховси фигури. Изработена од
полиетилен.
Модлата има 6 форми со различни
димензии. Секој од облиците го има по
два пати со што може да се изработат
3Д фигури.
-Крал димензии 60 x 35 мм, висина 18
мм;

- Дама димензии 53 x 35 мм, висина 18
мм;
- Пион диммензии 35 x 22 мм, висина
10 мм;
- Коњ димензии 53 x 30 мм, висина 15
мм;
- Топ димензии 45 x 30 мм, висина 14
мм и
- Ловец димензии 50 x 30 мм, висина
14 мм.
Чоколадна фоната 1,8 литри, 38 цм

342001
5,470
денари

Чоколадна фонтана со капацитет од 1,8
литри. Висината на фонтанат е 38 цм.
Греење 40-50 ° C. Електрична моќ:
220W.

Силиконска посуда за декорирање

343001
475
денари

Силиконска посуда за декорирање 140
мл. Со посудата добивате 5
продолжетоци за декорирање.

Сет од 3 алатки за чоколатирање

343002
540
денари

Сет алатки за изработка на чоколадни
слатки.
Во комплетот има 3 алатаки од
нерќосувачки челик со должина од
окулу 22 цм.

Мрежеста маталка за Candy melts или
чоколадо, Wilton
343003
460
денари

Мрежеста маталка за Candy melts или
чоколадо. Должина: 24,5 цм, Мрежа:
5 цм.

Сет за декорирање Candy melts или
чоколадо, Wilton
343004
300
денари

343005
330
денари

Сет со кој можете прекрасно да ги
украсите Вашите производи (Cake Pops,
Cupcakes, мафини, кекси…)
Сетот содржи:
- Продолжеток за мали букви,
- Продолжеток за црти,
- Продолжеток за пишување,
- Адаптер,
- Пркилучок за микробранова печка.
Направа за дозирање, Wilton

Направа за дозирање за чоколадо или
candy melts. Направата е изработена
од пластика. Димензии: 12,5 x 10 цм.

Ацетатна фолија 20 м, 8 цм

343006
360
денари

Ацетатна фолија за разновидна
употреба. Фолијата може да се
употребуваат за едноставно
одстранување на производот од
обрачот или за работа со чоколадо.
Фолијата може да се сече на
должината што Вие ја сакате. Фолијата
не е за печење.

Во пакувањето е 20 м фолија со
висина од 8 цм.
Клешти со силиконски завршетоци за
Candy melts или чоколадо
343009
230
денари

Клешти кои го олеснуваат топењето на
производи од Candy melts или
чоколадо. Клештите имаат силиконски
завршетоци кои обезбедуваат
подобар стисок и минимални
отпецатоци на Вашите производи.
Почетни сет алатки за изработување
на декорација Cake Pops

343010
1,400
денари

343011
810
денари

Сетот содржи основни алатки за
потопување, декорирање и
изложување на домашните производи
(Cake Pops или овошје) со чоколадо или
Candy Melts.
Сетот содржи:
- 1 силиконска посуда за топење и
потопување на производи,
-2 продолжетоци за декорирање,
-1 приклучок за микровална печка
- 1 калап
-6 кеси за декорирање за еднократна
употреба
-12 ќеси за производи со везицами
-12 стапчиња
-1 сталак за производ
Ацетатна фолија 30 x 30, 50 парчиња
Ацетатна фолија во листови со
димензија 30 x 30 цм.
Во пакетот има 50 парчиња
Фолијата ставете ја на внатрешната
страна на садот за печење и ставете го
Вашиот производ. Се употребува за
едноставно одстранување на
производот од обрачот или за работа
со чоколадо.
Може да се сече на димензија по Ваша

желба.
Не се употребува за печење.
Ацетатна фолија 305 м, висина 60 мм

430002
1,750
денари

430001
1,450
денари

351011
1,030
денари

Ацетатна фолија за разновидна
употреба.
Фолијата може да се употреби за
едноставно одстранување на
производот од обрачот или за работа
со чоколадо.
Фолијата можете да ја сечете на
должина по Ваша желба.
Пакување во круг со долѓина од 305 м,
висина од 6 цм.
Ацетатна фолија 305 м, висина 50 мм
Ацетатна фолија за разновидна
употреба.
Фолијата може да се употреби за
едноставно одстранување на
производот од обрачот или за работа
со чоколадо.
Фолијата можете да ја сечете на
должина по Ваша желба.
Пакување во круг со долѓина од 305 м,
висина од 5 цм.
Калап за торта- Мече 01
Калап за торта во облик на мече.
Калапот е тефлонски.
Димензии: големина 24 цм.

Калап за торта- Диносаурус

351012
1,020
денари

Калап за торта во облик на диносаурус.
Калапот е тефлонски.
Димензии: големина 32 x 28 цм.
Висина 5 цм.

Сет калапи за изработка на торта со
срце во средината, Wilton
351001
1,300
денари

Изработете прекрасна торта која во
средината ќе има облик на срце, кое се
гледа кога ќе се исече тортата. Во сетот
има 2 калапи со слој против лепење.
Димнезии на калапот: Дијаметар 21,5
цм, Висина 8,9 цм.
Калап за торта- Cupcake

351002
1.020
денари

Калап за торта во облик на Cupccake.
Калапот е изработен од алуминиум.
Димензии: големина 24,75 x 24,10 цм.
Висина од 5 цм.

Модел за изработка на карирана
торта, Wilton
351003
1,150
денари

Сетот содржи 3 калапи премачкани со
слој против лепење. Калапите имаат
дијаметар од 22,5 цм и се длабоки 5
цм. Добивате исто и обрач за
разделување кој пред печењето треба
да се одстрани.

Калап за торта- Автомобил 3Д

351004

Алуминиумски калап за торта во облик
на 3Д автомобил. Димензии 27,5 x 17
цм. Висина 10 цм.

1.090
денари

Калап за торта- Цвет

351005

Алуминиумски калап за торта во облик
на цвет. Димензии 30 цм. Висина 5 цм.

1,090
денари

Калап за торта- Топка

351006

Двострански калап за изработка на 3Д
торта. Димензии: дијаметар 12цм.

1,090
денари

Калап за торта- Срце

351007
990
денари

Калап за торта во форма на срце.
Калапот е изработен од тефлон.
Димензии: дијаметар 23 цм, висина
околу 6,5 цм.

Калап за торта- Книга

351008
950
денари

Калап за торта во форма на книга.
Калапот е изработен од тефлон.
Димензии: дијаметар 35 x 24 цм.
Капацитет на калапот: 4000 мл.

Калап за торта- Куќа

351009
780
денари

Калап за торта во форма на куќа.
Калапот е изработен од тефлон.
Димензии: големина 26цм. Капацитет
на калапот: 1000 мл.

Калап за торта- Пеперутка

351010
1,090
денари

352008/
780
денари
352009/
1,050
денари
352010/
1,170
денари

Калап за торта во форма на пепрутка.
Калапот е изработен од тефлон.
Димензии: 30 цм. Капацитет на
калапот: 2000 мл.

Обрач за торта- Срце
Обрач за торта срце од нерќосувачки
челик. Димензии: 16, 24 и 28 цм.

Обрач за торта округол
352011/
550
денари
352012/
730
денари

Обрач од нерѓосувачки челик за
печење на бисквитно тесто во форма
на круг. Висината на обрачот е 5 цм.
Димензии: 18, 26 и 28 цм.

352013/
670
денари
352014/
870
денари
352015/
930
денари

Обрач за торта квадрат
Обрач од нерѓосувачки чели за печење
на бисквитно тесто во форма на
квадрат. Висинат на обрачот е 5 цм.
Димензии: 180 x 180 мм, 240 x 240 мм
и 260 x 260 мм.

Прилагодлив обрач за торта- Круг

352017
450
денари

Прилагодлив обрач за торта од
нерѓосувачки челик. Висината на
обрачот е 7 цм. Прилагодливост од 13
цм до 31 цм.

430005

Прилагодлив обрач за торта- Квадрат

825
денари

Прилагодлив обрач за торта од
нерѓосувачки челик. Висината на
обрачот е 7 цм. Долгата страна е
прилагодлива од 25 до 50 цм, а
кратката страна е прилагодлива од 22
до 41 цм.

Сет за десерт, округол Ø 9 цм

355002
600
денари

Сет за изработка на ладен десерт.
Сетот е составен од два модели со
висина од 5,5 цм и притискач. Сетот е
изработен од нерѓосувачки челик.

Сет 2 модли за десерт- Округли Ø 7 цм

355003
390
денари

Модли за обликување на ладен десерт
од нерѓосувачки челик. Во пакувањето
има 2 модли со висина од 5,5 цм.

Модла за десерт- Квадрат

355004

Модла за ладно обликување на десерт
од нерѓосувачки челик. Димензиите на
модлата се 6 x 6 цм и висина 4 цм.

190
денари

Притискач- Квадрат

355005
140
денари

Квадратен притискач 6 цм. Изработен
од нерѓосувачки челик.

Модла за десерт- Правоаголник

355006
190
денари

Модла за ладно обликување на десерт
од нерќосувачки челик. Димензиите на
модлата е 9 x 3 цм и висина 4 цм.

Притискач- Правоаголник

355007

Квадратен притискач 9 x 3 цм.
Изработен од нерѓосувачки челик.

140
денари

Конусен модел за навлекување

356001
790
денари

Комплет од 6 модли за навлекување.
ИЗработен од нерѓосувачки челик. Во
пакувањето има 6 модли. Димнезии:
160 x 40 мм.

Конични модли за навлекување

356002
355
денари

Конични модли за навлекување
премачкани со намаз против лепење.
Во пакувањето има 4 модли со
должина од 12 цм.

Длабок плех со одстранлив раб

357002
390
денари

Плех со одстранлив раб.
Дијаметарот на плехот е Ø 12 цм.
Висината е околу 11,5 цм.

Длабок плех со одстранлив раб

357003
430
денари

Плех со одстранлив раб.
Дијаметарот на плехот е Ø 16 цм.
Висината е околу 12 цм.

Плех со одстранлив раб

Плех со одстранлив раб. Плехот е
премечкан со паста против лепење.
Дијаметарот на плехот е Ø 18 цм.
Висината е околу 6 цм.
357004
320

Упатство за употреба:
Пред да го ставите својот производ во
плехот, премачкајте со малку зејтин.

денари

Пред првата употреба убаво е да го
ставите плехот празен во рерната
околку 10 минути на темпертура од 180
°C.
Да се мие со топла вода, избришете со
крпа и оставете го плехот да се исуши.
Не е препорачливо да се мие во
машина за перење садови.
Плех со одстранлив раб

Плех со одстранлив раб. Плехот е
премечкан со паста против лепење.
Дијаметарот на плехот е Ø 26 цм.
Висината е околу 6 цм.
357005

Упатство за употреба:

415
денари

Пред да го ставите својот производ во
плехот, премачкајте со малку зејтин.
Пред првата употреба убаво е да го
ставите плехот празен во рерната
околку 10 минути на темпертура од 180
°C.
Да се мие со топла вода, избришете со
крпа и оставете го плехот да се исуши.
Не е препорачливо да се мие во
машина за перење садови.
Квадратен плех со одстранлив раб

Плех со одстранлив раб. Плехот е
премечкан со паста против лепење.
Големината на плехот е 24 x 24 цм.
Висината е околу 7 цм.
357006
870

Упатство за употреба:
Пред да го ставите својот производ во
плехот, премачкајте со малку зејтин.

денари

Пред првата употреба убаво е да го
ставите плехот празен во рерната
околку 10 минути на темпертура од 180
°C.
Да се мие со топла вода, избришете со
крпа и оставете го плехот да се исуши.
Не е препорачливо да се мие во
машина за перење садови.
Овален плех со одстранлив раб

Плех со одстранлив раб. Плехот е
премечкан со паста против лепење.
Големината на плехот е 30 цм.
Висината е околу 6 цм.
357007

Упатство за употреба:

750
денари

Пред да го ставите својот производ во
плехот, премачкајте со малку зејтин.
Пред првата употреба убаво е да го
ставите плехот празен во рерната
околку 10 минути на темпертура од 180
°C.
Да се мие со топла вода, избришете со
крпа и оставете го плехот да се исуши.
Не е препорачливо да се мие во
машина за перење садови.
Плех со одстранлив раб- Срце

357008
310
денари

Плех со одстранлив раб во облик на
мало срце. Плехот е премачкан со
паста против лепење. Големината на
плехот е 12 цм. Висината на работ е
околу 3 цм.

Керамички плех со одстранлив раб
Плех со одстранлив раб. Дијаметарот
на плехот е 28 цм.
Висината е околу 6 цм.
357009
650
денари

Упатство за употреба:
Пред да го ставите својот производ во
плехот, премачкајте со малку зејтин.
Пред првата употреба убаво е да го
ставите плехот празен во рерната
околку 10 минути на темпертура од 180
°C.
Да се мие со топла вода, избришете со
крпа и оставете го плехот да се исуши.
Не е препорачливо да се мие во
машина за перење садови.
Не сечете со нож по целиот плех.
Плех- Полу Топка

353004

Алуминиумски плех полу топка.
Дијаметарот на плехот е 15,8 цм.

640
денари

Плех за флорентини

353005
900
денари

Метален плех со слој против лепење за
флорентини. Димензиите на плехот се
39 x 26 цм. На плехот има 24 мест со ø
5,5 цм и длабочина од 1 цм.

Плех мини куглоф- 12 места

353006
1,300
денари

Метален плех со слој против лепење за
мини куглофи. Димензиите на плехот
се: 27 x 35 цм. На плехот има 12 форми
со ø 7 цм и висина 3,5 цм.

Плех за macarons

353008
1,250
денари

Плех премачкан со слој против лепење
за печење на macarons Ø 3,5 цм.
Димензии 39 x 29 цм. На плехот има 18
места.

Плех за куглоф со капак

353009
1,650
денари

Плех за куглоф со слој против лепење.
Димензии: дијаметар 20 цм, висина 14
цм.
Волумен: 2,2 литри.

Плех за 12 мафини

353010
410
денари

Метален плех со слој против лепење за
мафини. Димензии на плехот: 27 x 35
цм. На плехот има 12 форми ø 7 цм
(горе), длабочина 3,3 цм.

Керамички плех за 12 мафини

353011
570
денари

Керамички плех со слој против лепење
за мафини. Димензии на плехот: 27 x
35 цм. На плехот има 12 форми ø 7 цм
(горе), длабочина 3,3 цм.
Не сечете со нож по целиот плех.
Плех за 24 мафини

353012
490
денари

Алуминиумски плех со слој против
лепење за мафини. Димензии на
плехот: 38 x 26 цм. На плехот има 24
форми ø 5 цм горе, 3,5 цм доле,
длабочина 3,3 цм.

Плех за 18 cake pops

353013
870
денари

353014
625
денари

Алуминиумски двострански плех со
слој против лепењеза 18 cake pops.
Димензии на плехот 32 x 29 цм.
Со плехот следуваат силиконски
затварачи. Пред употреба треба
темелно да се измие. Плехот може да с
мие рачно но не и во машина за
садови.
Плех за куглоф Ø 22 цм

Плех за куглоф со цевка. Плехот е
премачкан со слој против лепење.
Плехот е со големина од 10 цм.
Висината на плехот е 3,5 цм.

Плех- Правоаголен

353015
150
денари

Правоаголен плех за печење. Плехот е
премачкан со слој против лепење.
Плехот е со големина од 15 цм.
Висината на работ е 5 цм. Не се
препорачува миење во машина за
садови.

Плех- Правоаголен

353016
280
денари

Правоаголен плех за печење. Плехот е
премачкан со слој против лепење.
Плехот е со големина од 30 цм.
Висината на работ е 7 цм. Не се
препорачува миење во машина за
садови.

Плех- Правоаголен

353017
390
денари

Правоаголен плех за печење. Плехот е
премачкан со слој против лепење.
Плехот е со прилагодлива големина од
20 до 35 цм. Висината на работ е 7 цм.
Не се препорачува миење во машина
за садови.
Плех- Ребраст

353018
500
денари

Ребраст плех за печење. Плехот е
премачкан со слој против лепење.
Плехот е со прилагодлива големина од
25 до 35 цм. Висината на работ е 7 цм.
Не се препорачува миење во машина
за садови.

Плех со одстранливо дно- Квадрат

353019
410
денари

Плех за печење со одстранливо дно.
Плехот е со големина од 21 x 21 цм.
Висината на работ е 2,5 цм.

Плех со одстранливо дноПравоаголник
353020
360
денари

Плех за печење со одстранливо дно.
Плехот е со големина од 35 x 11 цм.
Висината на работ е 3 цм.

Плех со 6 мини пити со одстранливо
дно
353021
820
денари

Плех за 6 мини пити.
Плех со големина од 38 x 24 цм.
Висината на работ е 2 цм.
Се мие во топла вода но не и во
машина за садови.

Плех за пандора

353022
590
денари

Алуминиумски плех за пандора од 500
грама.

Жица за сечење бисквит

360001
300
денари

360002
820
денари

Жица за хоризонтано сечење на
бисквитно тесто.
Висината на ножевите е прилагодлива
(2 ножа).
Дложината на жицата е 33 цм.
Должината на ножевите е околу 27,5
цм.
Жица за сечење бисквит

Жица за хоризонтано сечење на
бисквитно тесто.
Висината на ножевите е прилагодлива
(2 ножа).
Дложината на жицата е 33,5 цм.

Лопатка за торта

360003

Лопатка за торта од нерќосувачки
челик Ø 28 цм.

880
денари

360004/
260
денари
360005/
410
денари
360006/
485
денари
360007/
720
денари

Пластична лопатка

Лопатка за обликување изработена од
пластика. Лопатката е одпорна на
температура до 220° C. 250 мм, 300
мм, 400 мм и 500 мм.

360008/
140
денари
360009/
165
денари
360010/
170
денари

Лопатка од поликарбонат

360011/
750
денари
360012/
990
денари
360013/
990
денари
360014/
1,100
денари/
360015/
1,190
денари

Лопатка инокс со пластична рачка

360016/
650
денари
360017/
1,050
денари
360018/
990
денари/
360019/
1,100
денари

Лопатка инокс со пластична рачка

Лопатка за обликување од
поликарбонат. Лопатката е одпорна на
темепература до 140° C. 300 мм, 350
мм и 400 мм.

Лопатка од нерѓосувачки челик со
пластична рачка. Должина: 16 цм, 21
цм, 26 цм, 31 цм и 36 цм.

Лопатка од нерѓосувачки челик со
пластична рачка. Должина: 16 цм, 21
цм, 26 цм и 31 цм.

Лопатка за торта

360020

Лопатка од нерѓосувачки челик со
пластична рачка. Должина: 16 цм.

990
денари

360021/
230
денари
360022/
250
денари
360023/
270
денари
360024/
290
денари
360025/
290
денари

Рамна лопатка од инокс, ECO

360026/
260
денари
360027/
280
денари /
360028/
290
денари

Лопатка од инокс, ECO

Лопатка од нерѓосувачки челик со
пластична рачка. Должина без рачка 15
цм, ширина 3,2 цм; Должина без рачка
20 цм, ширина 3,2 цм; Должина без
рачка 25 цм, ширина 3,2 цм; Должина
без рачка 30 цм, ширина 3,2 цм и
Должина без рачка 35 цм, ширина 3,2
цм.

Лопатка од нерѓосувачки челик со
пластична рачка. Должина без рачка 20
цм, ширина 3,2 цм; Должина без рачка
25 цм, ширина 3,2 цм и Должина без
рачка 30 цм, ширина 3,2 цм.

Нож за одлепување на колачот од
плехот
360029
550
денари

360030/
920
денари
360031/
1,100
денари

360032/
1,100
денари
360033/
1,250
денари

360034
590
денари

Нож кој го олеснува одлепувањето на
колачот од обрачот или плехот. Ножот
е изработен од нерѓосувачки челик, а
рачката е пластична. Должината е 11,5
цм.
Мазен пекарски нож 02

Квалитетен пекарски хромиран нож со
егрономски рачки кои се напрвени од
пластичен материјал кој не се лизга.
Должина 26 цм и 31 цм.

Брановиден пекарски нож 02

Квалитетен пекарски хромиран нож со
егрономски рачки кои се напрвени од
пластичен материјал кој не се лизга.
Должина 26 цм и 31 цм.

Пластичен нож за кекси

Нож/лопатка за кекси. Должина 555
мм, висина 80 мм.

360035
159
денари

Скалпер за сечење на тесто 02
Скалпер за сечење на тесто со должина
од 12,5 цм.

360036/
950
денари
360037/
1,000
денари/
360038/
1,180
денари

Мазен слаткарски нож

360039/
1,100
денари
360040/
1,200
денари
360041/
1,400
денари

Брановиден слаткарски нож

Квалитетен пекарски хромиран нож со
егрономски рачки кои се напрвени од
пластичен материјал кој не се лизга.
Должина 26, 31 и 36 цм.

Квалитетен пекарски хромиран нож со
егрономски рачки кои се напрвени од
пластичен материјал кој не се лизга.
Должина 26, 31 и 36 цм.

Пластичен стругач 03, Забчест

360042
30
денари

Забчест пластичен стругач со големина
од 145 x 95 мм.

360043/
30
денари
360044/
30
денари

Пластичен стругач 04, француски

360045/
30
денари
360046/
30
денари

Пластичен стругач 07, Среден

Асиметричен пластичен стругач со
големина од 150 x 110 мм. Тврд и мек
стругач.

Асиметричен пластичен стругач со
големина од 120 x 90 мм. Тврд и мек
стругач.

Пластичен стругач 08, Декоративен

360047

Асиметричен пластичен стругач со
големина од 195 x 150 мм.

60
денари

Пластичен стругач 09, Трапез

360048
60
денари

Асиметричен пластичен стругач со
големина од 215 x 130 мм.

360049/
380
денари
360050/
470
денари

Стругач инокс
Стругач од инокс со големина од: 125 x
105 мм и 150 x 105 мм.

Лажица за пециво

360051
460
денари

Лажица за пециво од нерѓосувачки
челик. Може да се мие во машина за
перење садови. Должина 20 цм.

Лажица за пециво

360052

Лажица за пециво од нерѓосувачки
челик.

655
денари

Пластичен стругач 11, Триаголник

360053
80
денари

Триаголен пластичен стругач со
големина од 100 мм. Секоја од
страните е забчеста.

Пластичен стругач 12, Триаголник

360054
80
денари

Триаголен пластичен стругач со
големина од 110 мм. Секоја од
страните е забчеста.

Лопатка рамна, пластична

360055

Пластична рамна лопатка. Должината
на лопатката е 270 мм.

290
денари

Лопатка рамна, пластична

360056

Пластична рамна лопатка. Должината
на лопатката е 300 мм.

270
денари

Лопатка силиконска

360057
160
денари

Силиконска лопатка со дрвена рачка.
Должината на целата лопатка е 27 цм,
силиконскиот дел е околу 9 цм.

Термометар за шеќер

400001
1,150
денари

Термометар за мерење температура
при изработка на шеќерни слатки.
Термометарот работи на температура
од +40 °C до + 200 °C. Термометарот е
изработен од нерѓосувачки челик.
Должина од околу 300 мм.

Држач за полнење на cupcakes

410014
85
денари

Држач за полнење на cupcakes. Со овој
држач можете многу лесно да
направите дупки во Вашите cupcakes и
да ги наполните со најразлични
кремови.
Изработен е од пластика.
Должина 6 цм, ширина 2,5 цм.

Плински горилник за крем

410002
1,850
денари

Плински горилник за крем со големина
од 103 x 42 x 439 мм. Едноставно
полнење со плин.

Алатка за сечење на торта

410003
910
денари

Алатка за сечење на торта од
нерѓосувачки челик. Алатката е
прилагодлива и ја задржува
структурата и свежината на тортата.
Погодна е за округли торти со
дијаметар до 30 цм и висина од 10 цм.

Двострански обрач за означување на
порции
410004/
435
денари
410005/
435
денари

410006/
470
денари
410007/
470
денари
410008/
470
денари

Обрач за означување на порции на
округли торти. Обрачот е двострански и
е изработен од пластика. 10 и 12
порции и 14 и 16 порции.

Двострански обрач за означување на
порции

Обрач за означување на порции на
округли торти. Обрачот е двострански и
е изработен од пластика. 8 и 12 порции
12 и 16 порции и 14 и 18 порции.

Сет алатки за обликување на џепови

410009
390
денари

Сет од 3 алатки за обликување на
џепови од пластика. Алатките се со
големина од Ø 6, 8 и 10 цм.

Продолжеток за вбризгување на кекси

410010
330
денари

Прдолжеток за вбризгување на кекси
кој се употребува како додтаок на уред
за мелење. Големината на
продолжетокот е 5 (плоча со големина
од околу 5 цм). Изработен од
нерѓосувачки челик.

Продолжеток за вбризгување на кекси

410011
330
денари

Прдолжеток за вбризгување на кекси
кој се употребува како додтаок на уред
за мелење. Големината на
продолжетокот е 7/8 (плоча со
големина од околу 7 цм). Изработен од
нерѓосувачки челик.

Стапче за растегнување на тесто за
палачинки
410012
210
денари

Стапче за растегнување на тесто за
палачинки. Должината на алатката е 21
цм. Изработена од дрво.

Пипети 4/1

410013
290
денари

Стаклени пипети за додавање на
течности, ароми и бои. Во пакувањето
има 4 пипети.

Режач на мрежа за пециво

410001
540
денари

Режач на мрежа за пециво со
дијаметар од 30 цм, изработен од
пластика.

Керамички кругчиња за печење

410015
520
денари

Пакување од керамички кругчиња (или
керамичкигравчиња) со тежина од 600
грама. Кругчињата може да се користат
повеќе пати.

Сет тестери за торта

410016
440
денари

Сет од 2 тестери за торта.
Должина 15 цм и 10 цм.
Изработени од нерѓосувачки челик.

Модел пластичен за леб

420004
580
денари

Модел за втиснување на формаквадрат желка. Моделот е изработен
од пластика. Димензии: 140 x 110 мм.

Модел пластичен за леб

420005
580
денари

Модел за втиснување на форма- саќе.
Моделот е изработен од пластика.
Димензии: 165 x 85 мм.

Модел пластичен за леб

420006
580
денари

Модел за втиснување на форма- мали
квадрати. Моделот е изработен од
пластика. Димензии: 140 x 100 мм.

Модел пластичен за леб

420007
580
денари

Модел за втиснување на форма- сонце.
Моделот е изработен од пластика.
Дијаметар: 125 мм.

Модел пластичен за леб

420008
580
денари

Модел за втиснување на форма- цвет.
Моделот е изработен од пластика.
Дијаметар: 125 мм.

Модел пластичен за леб

420009
430
денари

Модел за втиснување на форма- кајзер.
Моделот е изработен од пластика.
Дијаметар: 80 мм.

Модел пластичен за леб

420010
430
денари

Модел за втиснување на форма- кајзер
со дупка. Моделот е изработен од
пластика. Дијаметар: 80 мм.

Модел пластичен за леб

420011
430
денари

822654/
822650/
822651/
822652/
822653

Модел за втиснување на формаспирала. Моделот е изработен од
пластика. Дијаметар: 80 мм.

Кошници за стасување на тестоОкругли
Кошници за стасување на тесто од
ратан.
Димензии
на
кошницата
200 x 80
220 x 85
250 x 90
280 x 90
320 x 95

Тежина на
лебот
750
1000
1500
2000
3500

822655/
822656/
822657/
822658/
822659

824614/
824611/
824612

Кошници за стасување на тестоОвални
Кошници за стасување на тесто од
ратан.
Димензии на Тежина на
кошницата
лебот
290 x 120 x 75 500
310 x 125 x 75 500- 750
330 x 130 x 75 750
380 x 150 x 75 750- 1000
400 x 160 x 75 1000
Покривка за округла кошница
Анти- бактериска покривка за кошница
од ратан. Покривките се за округли
кошници.
Карактеристики на покривките:
- анти- бактериски
- водоотпорни и отпорни на
нечистотија
- спречуваат формирање на мувла
- при употребата не треба да се мокри
кошницата или покривката
- се намалуваат трошоците
- поголема чистота во пекарата

Сита, маталки, четки и посуди

Шифра
/ Цена
Сито инокс
370001
960
денари

Ситото е изработено од нерѓосувачки
челик. 21 цм.

Кружна маталка 30 цм
Кружна маталка со 12 цм долга рачка.
Должината на маталката е 18 цм.
370002
320
денари

Лончиња за мерење

370006
655
денари

Лончиња за мерење изработени од
нерѓосувачки челик. 4 парчиња (60, 80, 125
и 250 грама).

Мрежаста црпалка
Мрежаста црпалка изработена од
нерѓосувачки челик Ø 14 цм.
370007
500
денари

37008/
200
денари/
370009/
200
денари/
370010/
220
денари/
370011/
230
денари/
370012/
230
денари/
370013/
250
денари/
370014/
280
денари/
370015/
290
денари

370016
472
денари

Четка за нанесување на прехранбени бои
Четката е изработена од материјали кои се
пригодни за допир со храна. Наменета е за
нанесување на Прехранбени течни бои ,
Прехранбени паста бои или Прехранбени
бои во прав. Големина: 00,0, 1, 2, 3, 5, 8 и
10.

Четки за нанесување на Прехранбени бои
во прав- Wilton
Сет од две четки за нанесување на
Прехранбени бои во прав.
Голема четка: прекривање на големи
делови или целосна декорација.
Мала четка: прекривање на малите детали
од декорацијата.
Пред првата и по секоја употреба четките
треба да се измијат во топла вода со нежен
сапун. Измијте ги и истиснете го вишокот
вода. Пред наредната употреба четките
треба да се целосно исушени.

Четка 30 мм

370017
290
денари

Четка за глазура со пластична рачка.
Влакната на четката се пластични.
Ширината е 30 мм, должината на влакната
е 70 мм и должината на рачката е 220 мм.

Четка 50 мм

370018
360
денари

Четка за глазура со пластична рачка.
Влакната на четката се пластични.
Ширината е 50 мм, должината на влакната
е 70 мм и должината на рачката е 220 мм.

Четка 70 мм

370019
450
денари

Четка за глазура со пластична рачка.
Влакната на четката се пластични.
Ширината е 70 мм, должината на влакната
е 70 мм и должината на рачката е 220 мм.

Силиконска четка 22 цм

370020
175
денари

Четка од силиконски влакна.
Влакната се со силиконски облик cca Ø
2,5 цм.
Големината на четката е 22 цм.

370021/
150 ден
ари/
370022/
230
денари/
370023/
360
денари

Пластични шишиња со мерки

370024/
80
денари/
370025/
120
денари/
370026/
170
денари/
370027/
300
денари/
370028/
500
денари

Пластични лажици за сировини

Пластични шишиња од 100 мл, 250 мл и
1000 мл.

Пластични лажици за сипување на
сировини со големини од 100 мл, 250 мл,
512 мл, 875 мл и 1520 мл.

Сет од 3 посуди со мерки
Сет оф 3 мали посуди од 250, 500 и 1000
мл. Посудите се изработени од пластика.
370029
670
денари

370030/
85
денари/
370031/
120
денари/
370032/
180
денари/
370033/
250
денари/

Пластична посуда со сферично дно
Пластична посуда со сферично дно во
разни големини. Димензии: 13 цм, 17 цм,
23 цм и 28 цм.

Наросувач за шеќер Ø 5 цм

370034
215
денари

Наросувач за шеќер од нерѓосувачки
челик.
Дијаметарот е Ø 5 цм.
Висината на посудата е 8,5 цм.

370035/
950
денари/
370036/
1,290
денари

Инкос посуда со рамно дно

Слаткарска посуда изработена од
нерѓосувачки челик со рамно дно.
Димензии: ø 24 цм, висина 12,6 цм

Инокс посуда со сферично дно

370037
1,420
денари

Слаткарска посуда изработена од
нерќосувачки челик со сферично дно.
Димензии: ø 22 цм, висина 11 цм.

Инокс посуда со сферично дно и рачки

370038
2,170
денари

270039/
170
денари/
370040/
280
денари/
370041/
545
денари/
370042/
640
денари/
370043/
940
денари

Слаткарска посуда изработена од
нерќосувачки челик со сферично дно и со
рачки. Димензии: ø 26цм, висина 13

цм.

Инокс шилеста посуда
Слаткарска посуда за мешање изработена
од нерѓосувачки челик.Димензии: 16 цм,
количина 0,9 литри, 20 цм, количина 1,4
литри, 24 цм, количина 2,5 литри, 30 цм,
количина 4,3 литри, 34 цм, количина 7
литри,

Наросувач за шеќер 250 грама
Наросувач за шеќер.
370044
390
денари

Капацитетот на посудата е 250 грама.
Изработен од нерѓосувачки челик.

Четка 1, 5 цм со дрвена рачка
Четка со дрвена рачка.
370045
120
денари

Ширината на четката е 1,5 цм.

Четка 2цм со дрвена рачка
Четка со дрвена рачка.
370046
140
денари

Ширината на четката е 2 цм.

Четка 3 цм со дрвена рачка
Четка со дрвена рачка.
370047
160
денари

Ширината на четката е 3 цм.

Четка 5 цм со дрвена рачка
Четка со дрвена рачка.
370048
150
денари

Ширината на четката е 5 цм.

Маталка 01а 25 цм
Моќна маталка целосно изработена од
нерѓосувачки челик.
370003
380
денари

Должината на маталката заедно со рачката
е 25 цм.

Маталка 01а 45 цм
Моќна маталка целосно изработена од
нерѓосувачки челик.
370004
580
денари

Должината на маталката заедно со рачката
е 45 цм.

Маталка 01а 50 цм
Моќна маталка целосно изработена од
нерѓосувачки челик.
370005
640
денари

Должината на маталката заедно со рачката
е 50 цм.

Сукала и ваљаци
Шифра/
Цена
Дрвено сукало

380001
880 денари

Прирачно дрвено сукало со должина
од 38 цм. Сукалото има прикачени
distančne алки со помошо на кои
можеме полесно да растегнеме тестото
подеднакво на сите страни.
На сукалото има 3 пара на distančne
алки со дебелина од 2, 6 или 10 мм.
Пластичен ваљак за тесто

380003/ 360
денари
380004/ 450
денари

Пластичен ваљак за правње форми во
тестото. 6 и 12 цм.

Пластичен ваљак за мрежа

380007/ 360
денари
380008/ 450
денари

Пластичен ваљак за правње форми во
тестото. 6 и 12 цм.

Пластичен ваљак за линии
Пластичен ваљак за правње форми во
тестото.
380009
450 денари

Тркалце за украсување на слатки
Тркалце за украсување на слатки
380005
720 денари

Изработено од нерѓосувачки челик
Може да се мие во машина за садови

380010/
5,500
денари
380011/
6,500
денари

Должина од 19,5 цм. Дијаметарот на
тркалцето е 6 цм.
Нарезивач
Растеглив седум реден нарезивач од
нерѓосувачки челик, кој го сече тестото
на ленти. Нарезивачите 5 + 5 и 7 + 7
имаат два типа на тркалца: На една
страна имаат мазни а на друга страна
имаат запчести тркалца.

Растеглив нарезивач со 5 мазни
тркалца
Растеглив нарезивач со 5 мазни
тркалца изработен од нерѓосувачки
челик кој го сече тестото на ленти.

380012
3,280
денари

Дрвено сукало
Дрвено сукало со лагери. Должина 45
цм.

Сукало за расекување на кроасани

380014
2,500
денари

380015
4,450
денари

Сукало за расекување на тесто за
кроасани во триаголна форма.
Сукалото има пластични рачки и е
изработено од хромиран лим.
Димензиите на делот кој го сече
тестото се 10 x 15 цм. Димензиите на
целото сукало се 41,5 цм x 7,7 цм.
Полиетилено сукало
Полиетилено сукало Ø 70 mm.
Должина 400 мм.

Рамка за растегнување на тесто

334001
900 денари

Рамка за растегнување на тестото на
еднаква дебелина изработена од
пластика. Големината на рамката е 40 x
60 цм. Дебелина 4 мм.

Двоен вртлив нож Wilton

380016
680 денари

Двоен нож (мазен и запчест) употреба
во слаткарство. Двата ножа се
изработени од нерѓосувачки челик.

Дрвено сукало 25 цм.
Дрвено сукало со лагери за полесно
растегнување на тестото.
380018
440 денари

Постоља за торти, мафини и Cakepops
Шифра/
Цена
Постоље HULA UP- Бело 35 цм
Постоље за торта во бела боја.
391002
1450
денари

Дијаметарот на постољето е 35 цм.
Постољето е вртливо.

392001/
125
денари
392002/
170
денари
393003/
250
денари
393004/
320
денари

Постоље за торта
Пластично постоље за торта. Фи. 20, 24, 28 и
32.

Постоље за обликување на Cake pops

393001
330
денари

Постоље за поставување на тортички на
стапчиња помеѓу декорирањето.
Одлично за повеќе кратно повторување
на истот дизајн.
На постољето е можно да поставите 44
Cake pops

Изложбен модел за торта Wonky

395004
430
денари

Изработете изложбена торта со помош
на моделото од полистирен. Овој
производ може да се користи и како
производ врз кој можете да учите како
да нанесете фондант.
Висината на моделот е 6- 10 цм.

