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Podzim
s udržitelnými
výrobky
Nabídka platí

od 29.8. do 25.9. 2022
nebo do vyprodání zásob.

(36.-39. týden)

Pohodlné řešení
na vyvážený oběd

Výrobky na cesty, na které se můžete spolehnout
Tupperware je připravený jít všude s vámi.

Skvělá nádoba na piknik, do školy, do práce nebo tam,
kde potřebujete rychlý a zdravý oběd.

NOVINKA
UDRŽÍ NÁPOJE TEPLÉ
NEBO STUDENÉ AŽ 6 HODIN.

NOVINKA
Fit obědář
700 ml / 21,3 x 14,5 x 4,8 cm
SS223601

1 210 Kč

Obdélníková kovová nádoba se vyrábí
z nerezové oceli. Lehce ji otevřete
a zavřete plastovým víkem. Díky oddělovači
rozdělíte jídlo do 2 přihrádek bez vzájemného
pomíchání.

UŠETŘÍTE

1 435 Kč

Kempování, turistika nebo piknik vyžadují pečlivou přípravu.
Vybavte se tak, abyste si mohli vychutnat okamžiky,
na které nezapomenete.
Termoska II 1,2 l
Ø 9,7 x 32,6 cm
Nádoba z nerezové oceli, která vám usnadní
přepravu teplého nebo studeného nápoje.
SS223602

3 050 Kč

1 615 Kč
ZŮSTAŇTE VE STŘEHU.
PŘÍŠTÍ MĚSÍC VÁM PŘEDSTAVÍME
CELOU KOLEKCI TERMOSEK NA CESTY.

Termoska II 1,2 l je dokonalým
řešením na všechny vaše horké
nebo studené nápoje a polévky.
Robustní nádoba má velký objem
a hodí se na všechny outdoorové aktivity.
Vychutnejte si svůj oblíbený nápoj,
když nastane chvíle odpočinku.
Praktický oddělovač umožňuje,
abyste si vzali různá jídla s sebou.

Kompaktní a praktická velikost
která bude vyhovovat každému,
kdo si rád bere s sebou doma připravený oběd.

Malý krok ke zdravějšímu životnímu stylu
s nádobím s nepřilnavým povrchem
Ohromte vaše nejbližší lahodnou vůní a chutí omáčky
podávané v tomto elegantním hrnci.

Optimalizované nástroje, které vám usnadní
přípravu pokrmů
1.

2.

UŠETŘÍTE

300 Kč

Sada kuchyňských pomůcek:
1. Optimum II cedník
31,9 x 10,2 cm
2. Optimum II kleště
29,5 x 5,7 cm
SS223604

780 Kč

480 Kč

Vhodné na použití s nádobím s nepřilnavým povrchem,
bez povrchové úpravy nebo nádobami určenými do trouby.
Oloupejte zeleninu nebo ovoce za pár vteřin
Šetřete čas s inteligentními výrobky.
Univerzální škrabka, 2 ks
Speciální dvoustranná čepel,
která je z jedné strany hladká (na tvrdé
ovoce a zeleninu) a z druhé strany
zoubkovaná (na měkké ovoce
a zeleninu).
7,3 x 13,3 cm / délka čepele: 5 cm
SS223605

Chalupářský hrnec 1,4 l
SS223603

Nebojte se kombinovat různé koření.
Buďte kreativní a objevujte nové chutě.

4 045 Kč

890 Kč

NOVÁ
BARVA

445 Kč

1+1

Ultra pro podpoří vaše zdravé vaření

Ultra pro nádoba 2 l
SS223606

1 970 Kč

BROWNIES S ČOKOLÁDOVÝMI
LUPÍNKAMI
Doba přípravy: 5 min.
Doba vaření: 2 min. na 300 W / 5 min. na 900 W
Doba odstátí: 3 min.
INGREDIENCE PRO 12 OSOB:

Ideální na čištění
všech nádob Ultra pro.
UŠETŘÍTE

160 Kč

Ultra pro mikrovlákno
16 x 16 cm
SS223617

390

Kč

230 Kč

Kuchyňské pomůcky
najdete v aktuálním katalogu
na str. 16-17.

Silikonovou rukavici
najdete v aktuálním katalogu
na str. 21.
L19 1 200 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

113 g másla
85 g tmavé čokolády rozlámané na kousky
2 vejce
225 g krupicového cukru
5 ml vanilkového extraktu
75 g hladké mouky
2 g kypřicího prášku do pečiva
± 1/4 lžičky soli
95 g čokoládových lupínků
Olej na vymazání
Ultra pro 2 l
v zářijové nabídce.

PŘÍPRAVA:

1. Máslo a rozlámanou čokoládu dejte
do Micro plus konvice 1 l a vložte
do mikrovlnné trouby na 1–2 minuty na 300 W.
Každých 30 sekund promíchejte.
2. V Odměrce II 1,25 l smíchejte vejce
s cukrem. Potom přidejte mouku, kypřicí
prášek do pečiva, sůl, čokoládu a vanilkový
extrakt. Dobře promíchejte, aby se
ingredience propojily.
3. Ultra pro 2 l lehce vymažte olejem, nalijte
do něj těsto, které rovnoměrně rozetřete
a na vrch posypte čokoládové lupínky.
4. Ultra pro vložte bez víka do mikrovlnné
trouby na 5 min. na 900 W. Nechte odstát
3 minuty a podávejte.

Odměrku II 1,25 l
najdete v aktuálním katalogu
na str. 21.
B41 725 Kč

Ušetřete čas a peníze

Skladujte suché nebo tekuté potraviny v Uni barelech.
Tyto nádoby je udrží déle čerstvé.
NOVÁ
BARVA

Zbavte se jednorázových obalů,
nakupujte ve velkém rovnou do Uni barelů
Lehké, vodotěsné a prakticky nerozbitné nádoby.

Uni barel 3 l
Ø 14,8 x 27,7 x 9,3 cm (průměr hrdla)
SS223607

690 Kč

Uni barel se šroubovacím víkem se hodí i na skladování tekutin.
Víko je vzduchotěsné a vodotěsné díky silikonovému těsnění
uvnitř nádoby.

1.

Sada Uni barelů:
1. Uni barel 3 l
2. Uni barel 1,5 l
SS223609

UŠETŘÍTE

1 245 Kč

1 105 Kč
2.

Uni barel 1,5 l
Ø 12 x 17 x 9,3 cm (průměr hrdla)
SS223608

555 Kč
NOVÁ
BARVA

Ideální nádoba na opětovné použití a skladování potravin
za sucha i mokra. Naplnit ji můžete sypkými ingrediencemi
nebo do ní nalijte vodu, džus či domácí limonádu a nechte
v ledničce. Uni barel můžete použít i na pomůcky,
které používáte při ručních pracích.

Nádoby, které ozdobí každou poličku.

140 Kč

TA PRAVÁ JE JEN JEDNA

NABÍDKA PLATÍ POUZE V ZÁŘÍ
A JEN PRO NOVÉ PORADKYNĚ

Chceme s vámi oslavit, že jste se tento měsíc
připojili k Tupperware. Chceme vás podpořit,
a proto jsme připravili nabídku jen pro vás,
abyste mohli rozšířit vaši Startovací sadu
o výrobky k prodeji vašim prvním zákazníkům.
Níže uvedenou sadu si můžete objednat po celý měsíc.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
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Sada Eko+ voděnek:
Eko+ voděnka 1 l
Eko+ voděnka 500 ml
SS223610
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Vyberte si dobře.

Kupte
Eko+ voděnku 1 l
a získejte
Eko+ voděnku 500 ml
jako dárek!

835 Kč

445 Kč

Toto je odpověď Tupperware na jednoduché a udržitelné uchování,
skladování a přenos čerstvé vody. Kromě environmentální hodnoty
vám Eko+ voděnka může ušetřit peníze. Naplňte svou láhev
a dejte si ji do ledničky nebo vezměte s sebou.

Materiál Eko+ se vyrábí z jednorázového odpadu, jako jsou:
• obaly z čisticích prostředků určených pro domácnosti
• obaly z pracích prostředků
• obaly ze šamponů
• obaly ze sýrů a masa
• filmy
• měkké plastové sáčky

OVESNÁ KAŠE

Sortiment pro nejmenší
UŠETŘÍTE

260 Kč

Cipísek
Doporučuje se pro děti od 6 měsíců.
Ø 7,5 x 11,5 cm / 200 ml
SS223611

660

Kč

400 Kč

UŠETŘÍTE

310 Kč

Doba přípravy: 1 min.
Doba vaření: 2,5 – 3,5 min. na 600 W
Doba odstátí: 1 min.

Pacholíček II
Ø 15,5 x 5,5 cm / 500 ml
SS223612

INGREDIENCE PRO 1 OSOBU:

• 40 g jemných ovesných vloček
• 160 ml vody nebo mléka
(nízkotučné/polotučné)

930 Kč

620 Kč

PŘÍPRAVA:

1. V Kašičce smíchejte ovesné
vločky s vodou nebo mlékem.
Vložte do mikrovlnné trouby
na 2,5 min. na 600 W.
2. Nechte odstát 1 min. Promíchejte
Silikonovou stěrkou úzkou.
Pokud je to nutné, vložte znovu
do mikrovlnky na 1 min. na 600 W.

TIPY NA OCHUCENÍ KAŠE:

NOVÁ
BARVA

•

Oblíbený výrobek
již více než 50 let .

NOVÁ
BARVA

Šetřete čas používáním
praktických výrobků
Pasírovač s mřížkou s malými otvory
38 x 24 x 18 cm
SS223613

2 265 Kč

Velice praktický a chytrý pomocník, díky kterému
rychle připravíte zeleninovou kaši, dětskou výživu
z ovoce nebo zeleniny, želé, džemy, omáčky
nebo propasírujete domácí polévky.

100 g nakrájených banánů na plátky
a 2 rozdrobené máslové sušenky
• 50 g borůvek a 2 lžíce mandlových
lupínků
• 100 g jablek nakrájených
na kostičky, 1 lžíce medu
a špetka skořice
• 50 g rybízu nebo malin,
1 lžíce džemu z červeného ovoce
a 1 lžíce neslaných pistácií
Následující ingredience můžete použít
na ozdobení připravené kaše:
• Třtinový cukr, kokosový cukr
• Melasový sirup, med nebo javorový
sirup
• Červené bobulovité ovoce
nebo jiné ovoce
• Rozmačkaný banán
• Sušené brusinky nebo rozinky
• Pomerančová marmeláda
nebo jiný džem
• Maková, slunečnicová, dýňová
nebo sezamová semínka
• Skořice
• Na plátky nakrájené a restované
mandle
• Nahrubo nasekané lískové ořechy,
pekanové nebo vlašské ořechy
• Sušený kokos
• Čokoládové vločky

Do skříněk nebo na kuchyňskou linku
Multifunkční, vodotěsné a vzduchotěsné nádoby.

Milí

ZÁKAZNÍCI,

speciální odměny a nabídka pouze pro vás.
NABÍDKA PLATÍ
OD 29.8. DO 25.9. 2022.

NOVÉ
VZORY
1.

Bonus za objednávku:
Za objednávku v min. hodnotě 2 885 Kč získáte:
Eko+ průzračná mísa 620 ml
TG223601

2.

1. Ultimo 2,1 l
16,4 x 12,4 x 15 cm
SS223614

400 Kč
POTRAVINY:

3.

2. Ultimo 1,3 l
16,4 x 12,4 x 10 cm
SS223615

350 Kč

V nádobách uskladníte suché potraviny,
sušenky, bylinky, čajové sáčky, čokoládu,
kávu, těstoviny, ořechy nebo jiné sladkosti.
Nádoby jsou vhodné i do ledničky. Můžete v nich
uchovat hotové pokrmy, saláty nebo klobásky.

3. Ultimo 500 ml
16,4 x 12,4 x 5 cm
SS223616

295 Kč

NA VĚCI V DOMÁCNOSTI:

Telefon, MP3 přehrávač, klíče, mince,
papíry na poznámky, puzzle, karetní hry,
malé hračky nebo předměty, které musí zůstat
chráněné na výletě před vodou nebo pískem.

Bonus pro zákazníka:
Za objednávku v min. hodnotě 4 700 Kč získáte:
Spiralizér na zeleninu
Ø 7,9 x 11,3 cm
HG223601
a Bonus za objednávku (TG223601)

Za každou objednávku
v min. hodnotě 300 Kč
si můžete koupit
Horkou vlnku II hrnek
za speciální cenu.

Horká vlnka II hrnek
11,7 x 16,3 x 8 cm / 460 ml
PP223601

265 Kč
Vaše poradkyně / Váš poradce:
Telefon:
Milá(ý),

dovolte mi, abych Vás pozvala na naši párty Tupperware, která se bude konat u hostitelky:
v

kdy

od

hodin. Těšíme se na Vás.

Vaše poradkyně / Váš poradce Tupperware
Autorská práva k publikaci jsou majetkem společnosti Tupperware. Tato publikace ani žádné její části nesmí být
bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti reprodukovány nebo jinak užívány jakýmikoliv prostředky,
včetně používání názvů, loga a vyobrazení výrobků pro reklamní či jiné účely. Právo na změnu barvy nebo tvaru
výrobku, úpravy a tiskové chyby vyhrazeno. Barvy na obrázcích se mohou lišit od skutečných barev výrobků. Dekorace
a potraviny nejsou zahrnuty v ceně výrobku. Tato akce je určena pro veřejnost. Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH
a rozumějí se jako doporučené. Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
©2022, Tupperware. Všechna práva vyhrazena. Tupperware známka je majetkem Dart Industries Inc.
www.tupperware.cz

www.facebook.com/tupperwarehomecee

www.instagram.com/tupperwareincee

