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Pro každodenní
zdravé vaření celé rodiny



Značka Lamart by Piere Lamart reprezentuje širokou škálu 
moderního a cenově dostupného kuchyňského náčiní a nádobí pro 
hravé vaření, přinášející do vaší kuchyně lehkost, kvalitu a vytříbený 
styl díky svému kvalitnímu zpracování a modernímu designu 
inspirovanému filozofií hravého vaření bývalého francouzského 
šéfkuchaře Piera Lamarta.



www.lamart.cz

Piere Lamart

Francie je svým kulinářstvím proslulá a nachází se v ní bezpočet hospůdek, z nichž vzešla kuchařská 
elita a pozoruhodné množství michelinských hvězd.

Uprostřed jedné z proslulých oblastí Bretagne, na úrodném pobřeží Atlantského oceánu, najdete 
malou rodinnou restauraci, kde za svého života působil šéfkuchař Piere Lamart. Dobrosrdečný, 
usměvavý frantík, který byl srdcem a duší malé rodinné brasserie a pro všechny v okolí byl typický 
pro svou neodmyslitelnou pruhovanou zástěru, jež každý den oblékal přes svůj kuchařský rondon.

Celé jeho tajemství spočívalo v pohostinnosti, přístupu ke svým zákazníkům a radosti, jež se 
promítala do všeho, co dělal. Řada kuchyňského nádobí Lamart by Piere Lamart byla inspirována 
zkušenostmi a hravým přístupem k vaření tohoto jedinečného kuchařského profesionála.

DUŠAN STÁDNÍK
(kreativní šéfkuchař)

Pro přípravu kvalitního jídla a nápojů nestačí použít jen 
vynikající suroviny, ale důležité jsou i spotřebiče a nádobí, 
na kterých se potraviny připravují.
Je důležité, aby vše bylo kvalitní a v symbióze – to, co jíte 
a na čem to připravujete, říká Dušan Stádník, šéfkuchař 
a lektor gastronomie s dlouholetými zkušenostmi 
ze zahraničí i z Čech, specialista na českou 
a regionální gastronomii.
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Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíkyMULTICOLOR

Polévka z listového 
špenátu
150 g čerstvého listového špenátu
8 listů medvědího česneku
1 střední cibule
8 dl kuřecího vývaru
2 dl smetany s vysokým obsahem tuku
5 cl panenského olivového oleje
60 g másla

Postup přípravy
Cibuli očistíme, nadrobno nasekáme a v rozehřátém olivovém oleji, spolu s máslem zesklovatíme. Zalijeme vývarem, 
osolíme, opepříme a o 1/3 svaříme. Přidáme propraný, osušený listový špenát, medvědí česnek, který 3 minuty zlehka 
provaříme. Pomocí mixéru rozmixujeme hladkou krémovou polévku. Nepasírujeme.

Vychlazenou smetanu nalijeme do menší misky a vyšleháme v tuhou šlehačku, kterou opatrně vmícháme do krémové 
polévky. Dochutíme dle potřeby solí, pepřem, špetkou cukru. Polévka by měla být lahodná.

Vaření
Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky
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Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

Hliníkové kastroly
|  Vyrobeno z  vysoce odolného hliníku  |  Kastrol opatřen vnitřním marble povrchem odolným proti oděru a připalování, 
silným dnem a velmi elegantní soft rukojetí  |  Nepřilnavý marble materiál bez použití PFOA a PTFE (nevypařují se žádné 
toxické látky při přehřátí) teplotně vysoce odolný, zabraňuje připalování, zdravé vaření  |  Poklice z odolného skla s otvorem 
páry pro dokonalou kontrolu vaření  |  Snadná údržba a čištění

STONE

Vhodné na tyto typy sporáků 3 roky záruka Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Soft – ergonomické 
měkčené části

Marble povrch
v designu kamene

Materiál hliník

Vnitřní povrch marble povrch 

Průměr 18 cm

Objem 1,8 L

hliník

marble povrch

20 cm

2,3 L

hliník

marble povrch

24 cm

4 L

LT1004 LT1005 LT1006

Pánve STONE: 20 str.    

Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíkySHINY

|  Nepřilnavý vnitřní keramický povrch pro vaření i bez tuku  |  Hliníkové tělo pro efektivní rozvod tepla  | Odolnost keramického 
povrchu vůči vysokým teplotám (220°C)  |  Nerezové madlo

Materiál hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý, keramický nepřilnavý, keramický

Průměr 18 cm 24 cm

Objem 2 L 4,8 L

LT1056 LT1057

Rendlík s poklicí, hrnec s poklicí keramický

Vhodné na tyto typy sporáků 3 roky záruka Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Keramický povrch

Pánve SHINY: 24 str.    

www.lamart.cz7 Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky  |  SHINY



Vhodné na tyto typy sporáků 3 roky zárukaKeramický povrch

Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíkyCAST

|  Rendlík s nepřilnavým vnitřním keramických povrchem  |  Pro vaření i bez tuku  |  Lité hliníkové tělo pro efektivní rozvod tepla  
|  Odolnost keramického povrchu vůči vysokým teplotám

Materiál hliník 

Vnitřní povrch nepřilnavý, keramický

Průměr 20 cm

Objem 2,6 L 

LT1083  |  LT1084  | LT1085

Rendlík s poklicí

Pánve CAST: 19str.    
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Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

|  Nepřilnavý povrch  |  Hliníkové nádobí  |  Antiadhezivní povrch – odolný proti připalování  |  Bezpečný materiál bez použití 
PFOA a PTFE – žádné toxické látky  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě rychlého přenesení tepla  |  Ergonomická, 
měkčená rukojeť  |  Barevný vnější povrch  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná manipulace, údržba a čištění

Materiál hliník hliník  hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý

Průměr 18 cm 20 cm 24 cm

Objem 2 L 2,7 L 4,6 L

LT1015  LT1023 
LT1031

LT1016  LT1024 
LT1032

Antiadhezivní kastroly, rendlíky

Vhodné na tyto typy sporáků 3 roky záruka Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Lze použít také
v těchto spotřebičích

LT1016  LT1024 LT1017  LT1025 
LT1033
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Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky MULTICOLOR

 LT1018  LT1026  LT1034 

Materiál hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý

Průměr 18 cm

Objem 2 L Pánve MULTICOLOR: 21 str.    

Soft – ergonomické měkčené části
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3 roky záruka

|  Kastrol se skleněnou poklicí  |  Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  
|  Sklonerezová poklice opatřena držadlem  |  Součástí poklice otvor na 
páru  |  Madla kastrolu z tvrzeného plastu pro bezpečnější uchopení  |  Rychlé 
a rovnoměrné vaření na základě akumulačního přenesení tepla  |  Zdravé a rychlé 
vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná manipulace, údržba a čištění  
|  Stupnice litráže

Nerezové kastroly s poklicí

Materiál nerez nerez nerez nerez nerez nerez

Vnitřní povrch nerez nerez nerez nerez nerez nerez

Průměr 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 24 cm 

Objem 1,9 L 2,7 L 3,6 L 4,7 L 6,1 L 8 L

Výška 9,5 cm 10,5 cm 11,5 cm 12,5 cm 13,5 cm 18 cm

Šířka 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 24 cm

Hloubka 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 24 cm

LTB1695 LTB1810 LTB2011 LTB2212 LTB2413 LTB2418

Stupnice litráže

  Zdravé a rychlé   Zdravé a rychlé 

Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

a rovnoměrné vaření na základě akumulačního přenesení tepla  |  Zdravé a rychlé 
vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná manipulace, údržba a čištění  
|  Stupnice litráže

  Zdravé a rychlé   Zdravé a rychlé 

www.lamart.czVaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky  |  LEGER11



Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

Nerezové kastroly s poklicí

Stupnice litráže

|  Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Skleněná poklice se širokou 
nerezovou obrubou  |  Součástí poklice otvor na páru |  Stupnice 
litráže  |  Ergonomická madla  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě 
akumulačního přenesení tepla  |  Masivní sendvičové dno  |  Zdravé a rychlé 
vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí |  Snadná manipulace, údržba a čištění

3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Materiál nerez nerez nerez nerez nerez nerez

Vnitřní povrch nerez nerez nerez nerez nerez nerez

Průměr 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 24 cm 

Objem 1,9 L 2,6 L 3,6 L 4,7 L 6,1 L 8 L

Výška 9,5 cm 10,5 cm 11,5 cm 12,5 cm 13,5 cm 18 cm

Šířka 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 24 cm

Hloubka 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 24 cm

LTSS1695 LTSS1810 LTSS2011 LTSS2212 LTSS2413 LTSS2418

|  Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Skleněná poklice se širokou 
nerezovou obrubou  |  Součástí poklice otvor na páru |  Stupnice 
litráže  |  Ergonomická madla  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě 
akumulačního přenesení tepla  |  Masivní sendvičové dno  |  Zdravé a rychlé 
vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí |  Snadná manipulace, údržba a čištění

LTSS1695 LTSS1810 LTSS2011 LTSS2212 LTSS2413

www.lamart.cz 12Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky  |  PRESTIGE



Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

Nerezové kastroly s poklicí

Materiál nerez nerez nerez nerez nerez

Vnitřní povrch nerez nerez nerez nerez nerez

Průměr 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 

Objem 1,9 L 2,7 L 3,6 L 4,7 L 6,1 L

Výška 9,5 cm 10,5 cm 11,5 cm 12,5 cm 13,5 cm

Šířka 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm

Hloubka 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm

LT1038
LT1045

LT1039
LT1046

LT1040
LT1047

LT1041
LT1048

LT1042
LT1049

|  Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Skleněná poklice  |  Součástí poklice otvor na páru  |  Stupnice litráže  |  Ergonomická 
madla  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě akumulačního přenesení tepla  |  Masivní sendvičové dno  |  Barevný design  
|  Zdravé a rychlé vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná manipulace, údržba a čištění

Stupnice litráže3 roky záruka

Sady nádobí JOLI: 32 str.    

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

Litinové hrnce
|  Smaltované litinové nádobí – vysoká kvalita, stálý, tvrdý neměnný materiál, barvitelný  |  Vnitřní a vnější smaltovaná vrstva 
odolává odření a praskání  |  Odolnost vůči vysokým teplotám do 280 °C  |  Kvalitní litina s nepřilnavou vrstvou smaltu 
spojuje nízkou adhezi s vysokou mechanickou a chemickou odolností nádobí  |  Vnitřní vrstva vroubkovaného nebo tvarově 
upraveného dna umožňuje vaření s nízkým obsahem tuku a zajišťuje nelepení a přichytávání potravin  |  Velkoformátové 
rukojeti zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti a bezpečné uchopení  |  I přes svou váhu smaltové litinové nádobí 
dosahuje nejlepších možných vlastností tepelné vodivosti a akumulace  |  Snadná údržba a čištění.

3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků

Materiál litina

Vnitřní povrch litina 

Průměr 20 cm

Objem 2,5 L

litina

litina

26 cm

5 L

litina

litina

33 x 25 cm

6 L

LT1060 LT1061 LT1062

IRON

Lze použít také
v těchto spotřebičích

 20 cm

litina

litina

26 cm

litina

litina

33 x 25 cm

LT1060 LT1061 LT1062
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Hrnec na těstoviny

Materiál nerez nerez 

Průměr 24 cm 22 cm

Vnitřní povrch nerez nerez 

Objem 8 L 6 L

|  Vyroben z prvotřídní nerezavějící oceli 18/0, opatřen silným sendvičovým dnem  |  Vnitřní hrnec sloužící jako pařák nebo 
cedník je vyroben z nerezavějící oceli 18/0 s vlastními komfortními madly pro oddělenou manipulaci  |  Poklice z odolného skla 
a otvorem na páru pro dokonalou kontrolu vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Stupnice litráže

Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíkyPASTA

3 roky záruka

cedník je vyroben z nerezavějící oceli 18/0 s vlastními komfortními madly pro oddělenou manipulaci  
a otvorem na páru pro dokonalou kontrolu vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Stupnice litráže

Stupnice litráže

LTSS2417 LT1067

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Madla pro oddělenou 
manipulaci

V 6 L
SETU
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Nerezový hrnec s cedníkem

Materiál nerez Průměr 24 cm

Vnitřní povrch nerez Objem 6,5 L

LTSS2415

|  Hrnec vyroben z prvotřídní nerezavějící oceli, opatřen silným sendvičovým dnem  |  Cedník z nerezavějící oceli se speciálním 
uchycením pro komfortní cedění těstovin  |  Praktické madlo pro přenášení  |  Poklice z odolného skla a s otvorem na páru pro 
dokonalou kontrolu vaření  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Stupnice litráže

Stupnice litráže

Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíkyLAIT

|  Kvalitní dvouplášťová ocel s termoakumulačními vlastnostmi pro rychlý rozvod tepla a úsporu energie  | Sendvičové dno  
| Soft rukojeť  | Signalizační píšťalka  | Stupnice litráže  | Snadná údržba a čištění

Materiál nerez 

Průměr 18 cm 

Objem 1,5 L 

LT1068

Mlékovar dvoupláštový

Vhodné na tyto typy sporáků 3 roky záruka Signalizační píšťalkanálevka Signalizační píšťalka
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Grilované balenky 
z kančí kýty plněné 
pórkem a brusinkami

800 g očištěné kančí kýty
4 polévkové lžíce brusinkového kompotu
8 listů šalvěje
1 ks bílé části pórku
7 cl oleje
sůl a pepř dle chuti

Postup přípravy
Z kančí kýty si nakrájíme čtyři tenké plátky, které pomocí paličky na maso rozklepeme. Konce masa rozklepeme více. 
Maso osolíme, opepříme a do středu masa položíme šalvěj, brusinkový kompot a na velmi tenké nudličky nakrájenou 
bílou část pórku.

Maso přehneme tak, aby nám vznikla kapsa/balenka. Spoje masa paličkou spojíme dohromady. Na pánvi rozehřejeme olej 
na 190 až 200 °C. Po obou stranách opečeme asi 3 a 3 minuty. Maso dopékáme na roštu, ve vyhřáté troubě 
na 180 °C 4 minuty.

Vaření
Pánve, pánve s poklicí

www.lamart.cz 18Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí



Pánev, gril pánev a WOK pánev 
|  Nepřilnavý vnitřní keramickýc povrch  |  Pro vaření i bez tuku  |  Lité hliníkové tělo pro efektivní rozvod tepla  |  Odolnost 
keramického povrchu vůči vysokým teplotám

Materiál hliník hliník hliník hliník 

Vnitřní povrch nepřilnavý, keramický nepřilnavý, keramický nepřilnavý, keramický nepřilnavý, keramický

Průměr 26 cm 26 cm 22 cm 28 cm

LT1077
LT1078
LT1079

LT1080
LT1081
LT1082

LT1086
LT1087
LT1088

LT1089
LT1090
LT1091 rendlíky CAST: 8 str. 

ergonomické 
měkčené části

Vaření  |  Pánve, pánve s poklicíCAST

LT1077 LT1080 LT1086

|  |  
keramického povrchu vůči vysokým teplotám

Vhodné na tyto typy sporáků 3 roky zárukaKeramický povrch

www.lamart.cz19 Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí  |  CAST



Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí

Hliníkové pánve
|  Vyrobeno z vysoce odolného hliníku  |  Pánve opatřeny vnitřním marble povrchem odolným proti oděru a připalování, 
silným dnem a velmi elegantní soft rukojetí  |  Nepřilnavý marble materiál bez použití PFOA a PTFE (nevypařují se žádné 
toxické látky při přehřátí) – teplotně vysoce odolný, zabraňuje připalování, zdravé vaření  |  Snadná údržba a čištění  
|  Vhodné do myčky na nádobí

STONE

3 roky záruka Marble povrch
v designu kamene

Materiál hliník hliník hliník hliník hliník

Vnitřní povrch marble marble marble marble marble

Průměr 20 cm 24 cm 28 cm 26 cm 28 cm

Výška 4,2 cm 5,2 cm 5,3 cm 4 cm 1,5 cm

LT1001 LT1002 LT1003 LT1058 LT1059

Kastroly STONE: 6 str.    

Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Soft – ergonomické 
měkčené části

www.lamart.cz 20Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí  |  STONE



Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí

Pánve
|  Hliníkové nádobí  |  Antiadhezivní povrch Greblon Non-stick – odolný proti připalování  |  Bezpečný materiál bez použití 
PFOA a PTFE – žádné toxické látky  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě rychlého přenesení tepla  |  Ergonomická, 
měkčená rukojeť  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná manipulace, údržba a čištění

Materiál hliník hliník hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý

Průměr 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm

Výška 4 cm 4,7 cm 2 cm  5 cm

LT1012
LT1020
LT1028

LT1013
LT1021
LT1029

LT1019
LT1017
LT1035

LT1014
LT1022
LT1030

Kastroly, rendlíky MULTICOLOR: 9–10 str.    

Soft – ergonomické měkčené části3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

PFOA a PTFE – žádné toxické látky  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě rychlého přenesení tepla  
měkčená rukojeť  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná manipulace, údržba a čištění

LT1012 LT1013 LT1019

www.lamart.cz21 Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí  |  MULTICOLOR



Keramické pánve
|  Hliníkové nádobí  |  Antiadhezivní povrch Ceramic Non-stick - odolný proti připalování  |  Bezpečný materiál bez použití 
PFOA a PTFE – žádné toxické látky  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě rychlého přenesení tepla  |  Zdravé a rychlé 
vaření  |  Ergonomická, měkčená a protiskluzová rukojeť  |  Barevný vnější povrch  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná 
manipulace, údržba a čištění

Materiál hliník hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavá keramika nepřilnavá keramika nepřilnavá keramika

Průměr 24 cm 28 cm 28 cm

Výška 4,5 cm 5 cm 8 cm

LTK2445BW  LT1071  
  LT1074

LTK2805BW  LT1072  
  LT1075

LTK2808BW  LT1073  
  LT1076

Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí

Soft – ergonomické měkčené části3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

www.lamart.cz 22Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí  |  ECOLOR



Keramické pánve
|  Vyrobeno z vysoce odolného hliníku metodou Hard Anodized  |  Pánve opatřeny vnitřním keramickým povrchem odolným 
proti oděru a připalování, silným dnem a velmi elegantní nerezovou rukojetí  |  Nepřilnavý keramický materiál bez použití 
PFOA a PTFE (nevypařují se žádné toxické látky při přehřátí) – teplotně vysoce odolný  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na 
základě rychlého přenesení tepla  |  Zdravé a rychlé vaření  |  Ergonomická nerezová rukojeť  |  Snadná údržba a čištění

Materiál hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavá keramika nepřilnavá keramika

Průměr 24 cm 28 cm

Výška 4,2 cm 5 cm

LTH2442  LTH2850

Keramický povrch Vysoce odolný hliník HARD ANODIZED3 roky záruka Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí

Sady nádobí HARD: 28 str.    

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

www.lamart.cz23 Vaření  |  Pánve, pánvet s poklicí  |  HARD



Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Vaření  |  Pánve, pánve s poklicíSHINY

|  Nepřilnavý vnitřní keramický povrch pro vaření i bez tuku  |  Hliníkové tělo pro efektivní rozvod tepla  | Odolnost keramického 
povrchu vůči vysokým teplotám (220°C)  |  Nerezové madlo

Materiál hliník hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý, keramický nepřilnavý, keramický nepřilnavý, keramický

Průměr 20 cm 24 cm 28 cm

LT1053 LT1054 LT1055

Pánve s nepřilnavým keramickým povrchem shiny

3 roky záruka Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Keramický povrch

Rendlíky, hrnce SHINY: 7 str.    

www.lamart.cz 24Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí  |  SHINY



Materiál nerez nerez

Vnitřní povrch nepřilnavý nepřilnavý

Průměr 24 cm 28 cm

Výška 5 cm 5 cm

Nerezové pánve s poklicí
|  Vyrobena z prvotřídního nerezového materiálu s antiadhezivním povrchem  |  Ergonomická rukojeť  |  Barevný vnitřní 
povrch – chocolate  |  Poklice z odolného skla a otvorem pro páru pro dokonalou kontrolu vaření  |  Praktické výlevky 
na pánvi – snadná manipulace  |  Masivní sendvičové dno  |  Zdravé a rychlé vaření  |  Nepřilnavý materiál bez použití 
PFOA a PTFE  |  Vhodné do myčky na nádobí  |  Snadná údržba a čištění

LTSP2450 LTSP2850

3 roky záruka

Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

www.lamart.cz25 Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí  |  INOX
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Vaření  |  Pánve, pánve s poklicí

Litinové pánve
|  Litinové nádobí – vysoká kvalita, stálý, tvrdý neměnný materiál  |  Vnitřní a vnější vrstva odolává odření a praskání
|  Odolnost vůči vysokým teplotám do 280 °C  |  Kvalitní litina spojuje nízkou adhezi s vysokou mechanickou a chemickou 
odolností nádobí  |  Vnitřní vrstva vroubkovaného nebo tvarově upraveného dna umožňuje vaření s nízkým obsahem tuku 
a zajišťuje nelepení a přichytávání potravin  |  Velkoformátové rukojeti zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti a bezpečné 
uchopení  |  I přes svou váhu litinové nádobí dosahuje nejlepších možných vlastností tepelné vodivosti a akumulace
|  Snadná údržba a čištění

3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Materiál litina

Vnitřní povrch litina 

Průměr 24 cm

litina

litina

23,5 cm

litina

litina

23,5 cm

litina

litina

25,2 cm

LT1063 LT1064 LT1065 LT1070

IRON

Vaření  |  Pánve, pánvet s poklicí  |  IRON



Ragů z marinované kančí kýty 
s restovanou kořenovou zeleninou

800 g očištěné kančí kýty
0,7 l suchého červeného vína
2 lžíce švestkových povidel
100 g  másla
1 dl oleje
80 g očištěné mrkve
80 g očištěného pastiňáku
80 g očištěného celeru
8 kuliček jalovce
1 lžíce krupicového cukru
2 lžíce rajského protlaku
sůl a pepř dle chuti
Postup přípravy
Kančí kýtu nakrájíme na kousky 3x3cm veliké, dáme do mísy, osolíme, opepříme, přidáme jalovec a zalijeme červeným vínem. 
Maso necháme marinovat 12 hodin v pokojové teplotě. Občas promícháme. Po 12 hodinách maso vycedíme a marinádu si 
schováme. Do hrnce dáme polovinu množství másla, olej, rozehřejeme a kančí marinované maso zprudka opečeme.

Po opečení maso vyjmeme a v základu zkaramelizujeme protlak spolu s cukrem a švestkovými povidly. Zalejeme již 
připravenou marinádou z červeného vína, přidáme maso a na mírném ohni vaříme 70 minut. Maso po uvaření vyjmeme, 
omáčku dle potřeby zahustíme máslovou jíškou, kterou 15 minut na mírném ohni provařujeme. Poté maso vrátíme zpět do 
vzniklé omáčky. Dochutíme solí, pepřem a cukrem.

Očištěnou kořenovou zeleninu nakrájíme na plátky 2 milimetry silné, které následně nakrájíme na tenké nudličky dlouhé 
6 centimetrů. V pánvi rozehřejeme zbylé máslo a nakrájené nudličky do křupava orestujeme.

s restovanou kořenovou zeleninou

Vaření
Sady nádobí

www.lamart.cz27 Vaření  |  Sady nádobí



Vaření  |  Sady nádobí

Sada hliníkového nádobí
|  Vyrobeno z vysoce odolného hliníku metodou Hard Anodized  |  Poklice z odolného skla s otvorem na páru pro dokonalou 
kontrolu vaření  |  Designové nádobí s vnitřním keramickým povrchem odolným proti připalování, opatřeno silným dnem 
a velmi elegantními nerezovými úchyty  |  Rychlé a rovnoměrné vaření na základě akumulačního přenesení tepla  |  Zdravé 
a rychlé vaření  |  Snadná manipulace, údržba a čištění

Objem kastroly: 1,7 L / 2,4 L / 3,2 L; rendlík: 1,5 L

Materiál hliník, nerez, keramika,  sklo

Průměr kastroly: 16 cm / 18 cm / 20 cm; rendlík: 16 cm

Vnitřní povrch nepřilnavý keramický

Rozměr kastroly: 16 × 8,5 cm / 18 × 9,5 cm / 20 × 10,5 cm; rendlík: 16 × 7,5 cm

LTHSET7

Vysoce odolný hliník 
HARD ANODIZED

7 ks
SET

Pánve HARD: 23  str.    

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Keramický povrch3 roky záruka

www.lamart.cz 28Vaření  |  Sady nádobí  |  HARD



Vaření  |   Sady nádobíCERAMIC

Sady keramického nádobí
|  Hliníkové tělo pro efektivní rozvod tepla  |  Nepřilnavý keramický vnitřní povrch pro vaření i bez tuku  |  Odolnost keramického 
povrchu vůči vysokým teplotám a mechanickému poškození  |  Snadná údržba a čištění  |  Lze mýt v myčce na nádobí

Objem kastroly: 2,6 L / 4,3 L

Materiál litý hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý keramický

Kastroly 200 × 100 mm / 240 × 110 mm

Pánev průměr 200 mm

Grilovací pánev:  260 × 260 × 400 mm

Tloušťka dna 4,8 mm

K20262024MB

Materiál litý hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý keramický

Pánev průměr 200 mm / 280 mm

Grilovací pánev 260 × 260 × 400 mm

Tloušťka dna 4,8 mm

K202628MB

4 ks
SET

6 ks
SET

Indukční dnoBezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Keramický povrch3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Vaření  |   Sady nádobí CERAMIC

Lité ergonomické části

Objem kastroly: 1,2 L / 2,45 L / 4,4 L / 4,9 L

Materiál litý hliník, sklo

Vnitřní povrch nepřilnavý keramický

Kastroly 160 × 73 mm / 200 × 90 mm /
 240 × 115 mm

Pekáč 280 × 280 × 77 mm

Tloušťka dna 4 mm

K16202428

8 ks
SET

Soft – ergonomické měkčené části

pekáč CERAMIC: 59 str.    

www.lamart.cz 30VAŘENÍ  | SADY NÁDOBÍ  |  CERAMIC    



Sada nerezového nádobí

Materiál nerez, sklo

Vnitřní povrch nerez

Průměry kastrolů 160 mm / 180 mm / 200 mm / 220 mm

Objemy kastrolů 1,5 L / 2,1 L / 2,9 L / 3,9 L

Materiál nerez, sklo Průměry kastrolů 160 mm / 180 mm / 200 mm / 220 mm

8 ks
SET

Vaření  |  Sady nádobí

LTSSSET8

3 roky záruka Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

|  Designové nerezové nádobí vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Opatřeno 
silným sendvičovým dnem  |  Nerezové úchyty pro větší skladnost nádobí  
|  Poklice z odolného skla  |  Otvor na páru pro dokonalou kontrolu vaření  
|  Vhodné do myčky na nádobí  |  Snadná údržba a čištění  |  Stupnice litráže

www.lamart.cz31 Vaření  | Sady nádobí  |  ELEGANT



Vaření  |  Sady nádobí

Sady nádobí
|  Designové nerezové nádobí vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Opatřeno silným sendvičovým dnem a velmi 
elegantními úchyty pro větší bezpečnost, funkčnost a pohodlí  |  Poklice z odolného skla a otvorem na páru pro dokonalou 
kontrolu vaření  |  Vhodné do myčky na nádobí  |  Snadná údržba a čištění  |  Stupnice litráže

3 roky záruka Stupnice litráže

4 ks SET
ø 16 cm,
ø 24 cm

Materiál nerez

Vnitřní povrch nerez 

Průměry kastrolů 16 cm / 24 cm

Objemy kastrolů 1,7 L / 5,5 L

Materiál nerez

Vnitřní povrch nerez 

Průměry kastrolů 18 cm / 20 cm

Objemy kastrolů 2,3 L / 3,2 L

LT1010 LT1011

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

4 ks SET
ø 18 cm,
ø 20 cm

www.lamart.cz 32Vaření  |  Sady nádobí  |  JOLI



Sada nerezového skládacího nádobí

Materiál nerezová ocel

Vnitřní povrch nerez

Průměry kastrolů 160 mm / 200 mm / 2400 mm

Objemy kastrolů 1 L / 2,5 L / 4 L

6 ks
SET

Vaření  |  Sady nádobí

|  Designové nerezové nádobí vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Opatřeno 
silným sendvičovým dnem  |  Sklopné nerezové úchyty pro větší skladnost nádobí  
|  Poklice z odolného skla  |  Otvor na páru pro dokonalou kontrolu vaření  |  Vhodné do 
myčky na nádobí  |  Snadná údržba a čištění  |  Stupnice litráže

Sklopné úchyty pro
větší skladovatelnost

LTSSSET6

3 roky záruka Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

www.lamart.cz33 Vaření  |  Sady nádobí  |  STOCKAGE



Vaření  |  Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky STYLE

Sada nádobí
|  Designové nerezové nádobí vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Opatřeno silným 
sendvičovým dnem a velmi elegantní odnímatelnou rukojetí pro větší skladnost nádobí  
|  Součástí je univerzální poklice ve velikostech kastrolů vyrobena z nerezavějící oceli  
|  Snadná údržba a čištění  |  Možno vkládat i do trouby (nerezové části)  |  Stupnice litráže

3 roky záruka Skladné částiStupnice litráže

Odnímatelná
rukojeť

Univerzální poklice
Ø 16 cm, Ø 18 cm, Ø 20 cm

Opatřeno silným 
sendvičovým dnem a velmi elegantní odnímatelnou rukojetí pro větší skladnost nádobí  sendvičovým dnem a velmi elegantní odnímatelnou rukojetí pro větší skladnost nádobí  sendvičovým dnem a velmi elegantní odnímatelnou rukojetí pro větší skladnost nádobí

Součástí je univerzální poklice ve velikostech kastrolů vyrobena z nerezavějící oceli  
  Stupnice litráže

CLIP

Materiál nerez Průměry kastrolů 16 cm / 18 cm / 20 cm

Vnitřní povrch nerez Objemy kastrolů 1 L / 2 L / 2,5 L

LT1009

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také v těchto spotřebičích

5 ks
SET

Vaření  |  Sady nádobíKIMS

www.lamart.cz 34 Vaření  |  Sady nádobí  |  KIMS



www.lamart.cz35

Sada nerezového nádobí

Materiál nerezová ocel

Vnitřní povrch nerez

Průměry kastrolů 160 mm / 200 mm

Objemy kastrolů 1 L / 2,7 L

3 ks
SET

Vaření  |  Sady nádobí

|  Designové nerezové nádobí vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli  |  Opatřeno 
silným sendvičovým dnem  |  Elegantní úchyty pro větší bezpečnost, funkčnost 
a pohodlí  |  Poklice z odolného skla  |  Otvor pro páru pro dokonalou kontrolu vaření 
|  Vhodné do myčky na nádobí  |  Snadná údržba a čištění

LT1036

3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Vaření  |  Sady nádobí  |  CONE
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Kuře dušené na červeném víně s krémovými žampióny

1 ks žlutomasého nebo farmářského kuřete
8 dl suchého červeného vína
1 dl panenského olivového oleje
100 g másla
8 ks hnědých žampionů
8 ks šalotky / malé cibulky
8 ks oloupaného česneku
1 velká karotka nebo mrkev
100 g plátkové anglické slaniny
2 lžíce rajčatového protlaku
snítka tymiánu, rozmarýnu, velkolisté petržele
4 listy bobkového listu
sůl a pepř dle chuti

Postup přípravy
Kuře naporcujeme na 8 dílků (fricassé). Osolíme, opepříme a vetřeme. Dáme do rendlíku a zalijeme červeným vínem. 
Očištěnou mrkev nakrájíme na kolečka silná 1 cm. Česnek a šalotku oloupeme. Hnědé žampiony neloupeme a nezbavujeme 
nožičky. V rozpáleném hrnci nasucho opečeme anglickou slaninu, kterou po opečení vyjmeme. Do výpeku nalijeme olivový 
olej, rozehřejeme a postupně každou připravenou zeleninu opečeme. Zeleninu po opečení dáme na talíř.

Kuřecí maso vyjmeme z červeného vína a ve výpeku z anglické slaniny a zeleniny zprudka opečeme. Ve výpeku orestujeme 
rajčatový protlak, asi 3 minuty. Poté přidáme bylinky, zalijeme červeným vínem a na mírném ohni vaříme doměkka. Do 
vzniklé omáčky přidáme opečenou zeleninu a ještě 10 minut povaříme. Zelenina po uvaření musí zůstat křupavá. Omáčku 
dochutíme dle potřeby solí, pepřem, cukrem a na závěr zjemníme máslem.

Vaření
Tlakové hrnce

Vaření  |  Tlakové hrnce
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Tlakový hrnec

5 let záruka Rychlé zahřátí

Průměr 220 mm

LTDSD5T
(těsnění CUIRE)

|  Tlakový hrnec je vyroben z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10 a velmi odolného plastu  |  Snadná 
manipulace: otevření víka tlačítky jen jednou rukou  |  Využitím regulace tlaku lze připravit velmi 
šetrně, rychle a chutně jakýkoli pokrm  |  Masivní sendvičové dno  |  Zdravé a rychlé vaření  
|  Tlakový hrnec je vybaven indikátorem tlaku, bezpečnostním ventilem, pojistkou proti přetlaku 
a masivními držadly pro snadnou manipulaci  |  Snadná manipulace, údržba a čištění  |  Stupnice 
litráže

DIGITA L  TI MER

Vaření  |  Tlakové hrnceCUIRE

Objem 5 L

Průměr 22 cm

Rozměr 34,5 × 26,5 × 20 cm

Materiál nerez 18/10 / plast

LTDSD5

Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Vaření  |  Tlakové hrnce  |  CUIRE



Vaření  |  Tlakové hrnce

Tlakové hrnce

Průměr 220 mm

Vhodné pro  4 L a 6 L

LTDSDT  (těsnění PRESSION)

5 let záruka Rychlé zahřátí

|  Tlakový hrnec je vyroben z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10 a velmi odolného plastu  
|  Snadná manipulace: otevření víka tlačítky jen jednou rukou  |  Využitím regulace tlaku 
lze připravit velmi šetrně, rychle a chutně jakýkoli pokrm  |  Masivní sendvičové dno  
|  Zdravé a rychlé vaření  |  Tlakový hrnec je vybaven indikátorem tlaku, bezpečnostním 
ventilem, pojistkou proti přetlaku a masivními držadly pro snadnou manipulaci  
|  Snadná manipulace, údržba a čištění  |  Stupnice litráže

|  Zdravé a rychlé vaření  |  Zdravé a rychlé vaření  |  Zdravé a rychlé vaření Tlakový hrnec je vybaven indikátorem tlaku, bezpečnostním 
ventilem, pojistkou proti přetlaku a masivními držadly pro snadnou manipulaci  
|  Snadná manipulace, údržba a čištění  |  Stupnice litráže

LTDSD4 LTDSD6

Objem 4 L 6 L

Průměr 22 cm 22 cm

Rozměr 34 × 23,5 × 17,5 cm 34 × 23,5 × 23 cm

Materiál nerez 18/10 / plast nerez 18/10 / plast

Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

www.lamart.cz 38Vaření  |  Tlakové hrnce  |  PRESSION



Švýcarské fondue
400 g sýru – s vyšším obsahem
tuku (ementál, gouda, …)
suché bílé víno
1 stroužek česneku
1 lžíce bramborového škrobu
1 dl třešňovice

Postup přípravy
Hrnec na fondue vytřeme stroužkem česneku, vložíme nastrouhané sýry a podlijeme asi 1 dl vína. Za stálého míchání 
pomalu zahříváme a rozpouštíme sýr. Jakmile se sýr rozpustí, podléváme vínem, abychom měli konzistenci hustší 
omáčky. Když máme sýr rozpuštěný, vlijeme do něj alkohol a škrob rozpuštěný v trošce vína. Opět zředíme na 
požadovanou konzistenci. Snížíme plamen na udržovací teplotu. Do omáčky namáčíme na vidličce napíchnutý chléb, bagetu 
či jiné pečivo, které máme rádi.

Vaření
Fondue

www.lamart.cz39 Vaření  |  Fondue
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Vaření  |  Fondue

Nerezová sada fondue
|  Nerezové fondue jsou výborné pro přípravu a stylové servírování nejen masových fondue  |  Sada obsahuje: nerezovou 
varnou nádobu, 6 vidliček v barevném provedení, pokličku a držák vidliček, stojan a hořák  |  Vyrobeno z prvotřídní oceli  
|  Snadná údržba a čištění  |  Vhodné do myčky na nádobí

 Nerezové fondue jsou výborné pro přípravu a stylové servírování nejen masových fondue  |  Sada obsahuje: nerezovou 
varnou nádobu, 6 vidliček v barevném provedení, pokličku a držák vidliček, stojan a hořák  |  Vyrobeno z prvotřídní oceli  

  Vhodné do myčky na nádobí

11 ks
SET

TYPIA

Průměr nádoba: 20 cm

Rozměr 21 × 21 × 20 cm

Materiál nerez, plast

LT7008

3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

Vaření  |  Fondue  |  TYPIA



Vaření  |  Fondue

Nerezovo-smaltovaná sada fondue
|  Nerezovo-smaltované fondue jsou výborné pro přípravu a stylové servírování nejen masových fondue  |  Sada obsahuje: 
nerezovo-smaltovanou nádobu, 6 keramických misek, 6 lžiček a vidliček v barevném provedení, pokličku a držák vidliček, 
otočný stojan a hořák  |  Vyrobeno z prvotřídní oceli, kvalitního smaltu a odolné keramiky  |  Snadná údržba a čištění  
|  Vhodné do myčky na nádobí

23 ks
SET

Průměr nádoba: 14 cm

Rozměr 35,2 × 35,2 × 21 cm

Materiál nerez, smalt, plast

LT7007

3 roky záruka

CARNE

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

www.lamart.cz41 Vaření  |  Fondue  |  CARNE



Zázvorový čaj
kousek kořene zázvoru
1 citrón
1 lžička medu
voda

Postup přípravy
Podle požadované síly chuti na struhadle nastrouháme nahrubo kořen zázvoru (asi 2 čajové lžičky). Zázvor přesypeme 
do litrové konvice a zalijeme vařící vodou. Necháme asi 5 minut louhovat. Následně přidáme šťávu z poloviny citrónu. 
Poté přes sítko scedíme do hrnečků a dle chuti můžeme přidat do mírně vychladlého čaje med.

Příprava nápojů
Konvice na čaj a kávu

42Příprava nápojů  |  Konvice na čaj a kávu



Nerezová čajová konvice
|  Nerezová čajová konvice 2 L vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli  |  Madlo konvice je vyrobeno z odolného plastu  
|  Obsahuje píšťalku pro signalizaci varu vody  |  Opatřena plastovým víčkem pro snadný přístup k čištění a plnění nádoby  
|  Snadná manipulace, údržba a čištění  |  Vhodné do myčky na nádobí

3 roky záruka

Příprava nápojů  |  Konvice na čaj a kávu

Otevírání a zavírání přes tlačítko

1 2

Objem 2 L

Průměr 18 cm

Rozměr 18 × 18 × 21 cm

Materiál nerez, plast

LT7003  LT7004  LT7005

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

2 L

www.lamart.cz43 Příprava nápojů  |  Konvice na čaj a kávu  |  LUMIER
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Nerezová čajová konvice
|  Nerezová čajová konvice 3 L vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli  |  Madlo konvice je vyrobeno z odolného plastu  
|  Obsahuje také píšťalku pro signalizaci varu vody  |  Opatřena plastovým víčkem pro snadný přístup k čištění a plnění nádoby  
|  Snadná manipulace, údržba a čištění  |  Vhodné do myčky na nádobí

Příprava nápojů  |  Konvice na čaj a kávu

Objem 3 L

Průměr 20 cm

Rozměr 20 × 20 × 22,5 cm

Materiál nerez, plast

LT7001  LT7002

Otevírání a zavírání přes tlačítko

1 2

3 roky zárukaVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

3 L

Příprava nápojů  |  Konvice na čaj a kávu  |  CUIVRE



|  Nerezová čajová konvice 3 L vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli  |  Madlo konvice 
je vyrobeno z odolného plastu  |  Obsahuje píšťalku pro signalizaci varu vody  |  Opatřena 
plastovým víčkem pro snadný přístup k čištění a plnění nádoby  |  Snadná manipulace, 
údržba a čištění  |  Vhodné do myčky na nádobí

Nerezová čajová konvice

Objem 3 L

Průměr 22,5 cm

Rozměr 22,5 × 22,5 × 20,5 cm

Materiál nerez, plast

3 roky záruka

Příprava nápojů  |  Konvice na čaj a kávu

Otevírání a zavírání přes tlačítko

1 2

plastovým víčkem pro snadný přístup k čištění a plnění nádoby  |  Snadná manipulace, 
údržba a čištění  |  Vhodné do myčky na nádobí

LT7006

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také
v těchto spotřebičích

3 L

www.lamart.cz45 Příprava nápojů  |  Konvice na čaj a kávu  |  ARGENT



Zelený čaj
3 lžíce zeleného čaje
s citronovou trávou
třtinový cukr
horká voda

Postup přípravy
V konvici na čaj uvaříme vodu. Do hrníčku si vložíme 3 lžíce zeleného čaje s citronovou trávou. Zalijeme vodou, 
která prošla varem, ale zchladla na 60-80 °C. Necháme 3 minuty vyluhovat, poté čaj přes sítko přecedíme. Zelený čaj 
osladíme třtinovým cukrem, doplníme měsíčkem citronu a horký podáváme.

Příprava nápojů
Termosky

Příprava nápojů  |  Termosky



|  Termoska vyrobena z vysoce odolného plastu s vnitřní skleněnou 
vložkou  |  Vložka má termoizolační vlastnosti pro udržení teplého 
i studeného nápoje  |  Velmi elegantní madlo a praktický uzávěr  
|  Vhodné do myčky na nádobí

Skleněná termoska

Objem 1 L

Průměr 10,5 cm

Rozměr 30 × 10,5 cm

Materiál plast, sklo

Příprava nápojů  |  Termosky

LT4012  LT4011

s vnitřní skleněnou 
  Vložka má termoizolační vlastnosti pro udržení teplého 

  Velmi elegantní madlo a praktický uzávěr  
  Vhodné do myčky na nádobí

 10,5 cm

 30 × 10,5 cm

 plast, sklo

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

1 L

Praktický uzávěr

www.lamart.cz47 Příprava nápojů  |  Termosky  |  BRILLE



Nerezová termoska

Objem 450 ml

Průměr 7,5 cm

Rozměr 25 × 7,5 cm

Materiál nerez, plast

Příprava nápojů  |  Termosky

|  Termoska vyrobena z vysoce kvalitní 
nerezavějící oceli  |  Tlačítkový mechanismus 
otevření termosky vyroben z vysoce 
kvalitního plastu  |  Nerezová vložka činí 
termosku téměř nerozbitnou  |  Pojistkový 
mechanismus zabraňující nečekanému 
otevření  |  Vhodné do myčky na nádobí

ESPRIT

  Termoska vyrobena z vysoce kvalitní 
  Tlačítkový mechanismus 

otevření termosky vyroben z vysoce otevření termosky vyroben z vysoce 
  Nerezová vložka činí 

|  Pojistkový   Pojistkový 
mechanismus zabraňující nečekanému 

  Vhodné do myčky na nádobí

LT4015  LT4016

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

450 ml

www.lamart.cz 48Příprava nápojů  |  Termohrnky  |  ESPRIT



Příprava nápojů  |  Termosky

Nerezová termoska s pojistkou
|  Termoska vyrobena z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  |  Tlačítkový mechanismus otevření termosky vyroben 
z vysoce kvalitního plastu  |  Nerezová vložka činí termosku téměř nerozbitnou  |  Pojistkový mechanismus zabraňující 
nečekanému otevření

Objem 480 ml

Průměr 7 cm

Rozměr 21,5 × 7 cm

Materiál plast, nerez

LT4029  LT4030  LT4031

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

480 ml

Tlačítkový 
mechanismus

www.lamart.cz49 Příprava nápojů  |  Termosky  |  CONTI



Příprava nápojů  |  Termosky

Nerezová termoska s pojistkou
|  Termoska vyrobena z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  |  Tlačítkový mechanismus otevření termosky vyroben 
z vysoce kvalitního plastu  |  Nerezová vložka činí termosku téměř nerozbitnou  |  Pojistkový mechanismus zabraňující 
nečekanému otevření

Objem 400 ml

Průměr 7 cm

Rozměr 21,5 × 7 cm

Materiál plast, nerez

LT4024  LT4025  LT4026  LT4027

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

400 ml

Pojistkový 
mechanismu

Tlačítkový 
mechanismus

www.lamart.cz 50Příprava nápojů  |  Termosky  |  FLAC



|  Termoska vyrobena z vysoce 
kvalitní nerezavějící oceli  |  Tlačítkový 
mechanismus otevření termosky 
vyroben z vysoce kvalitního plastu  
|  Nerezová vložka činí termosku 
téměř nerozbitnou  |  Pojistkový 
mechanismus zabraňující 
nečekanému otevření  |  Vhodné do 
myčky na nádobí

Nerezová termoska

Objem 420 ml

Průměr 6,4 cm

Rozměr 23,3 × 6,4 cm

Materiál nerez, plast

3 roky záruka

Příprava nápojů  |  Termosky

LT4008  LT4009

  Tlačítkový 

vyroben z vysoce kvalitního plastu  

  Vhodné do 

Pojistkový mechanismus Tlačítkový mechanismus otevření

1 2

Lze použít také
v těchto spotřebičích

420 ml

www.lamart.cz51 Příprava nápojů  |  Termosky  |  BRANCHE



|  Termoska vyrobena z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  |  Tlačítkový 
mechanismus otevření termosky vyroben z vysoce kvalitního plastu  
|  Nerezová vložka činí termosku téměř nerozbitnou  |  Pojistkový 
mechanismus zabraňující nečekanému otevření  |  Vhodné do myčky na 
nádobí 

Nerezová termoska

Objem 500 ml

Průměr 7 cm

Rozměr 26 × 7 cm

Materiál nerez, plast

Příprava nápojů  |  Termosky

LT4021  LT4022  LT4023

Praktické poutko3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

500 ml

www.lamart.cz 52Příprava nápojů  |  Termosky  |  RUTA



Nerezová termoska

Objem 1,5 L

Průměr 13 / 9 cm

Rozměr 25 × 13 cm

Materiál nerez, plast

Příprava nápojů  |  Termosky

LT4032

|  Termoska vyrobena z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  
|  Šroubovací mechanismus otevření termosky vyroben 
z vysoce kvalitního plastu  |  Nerezová vložka činí termosku 
téměř nerozbitnou  |  Pojistkový mechanismus zabraňující 
nečekanému otevření  |  Vhodné do myčky na nádobí

 25 × 13 cm

  Pojistkový mechanismus zabraňující 
  Vhodné do myčky na nádobí

  Šroubovací mechanismus otevření termosky vyroben 
  Nerezová vložka činí termosku 

  Pojistkový mechanismus zabraňující   Pojistkový mechanismus zabraňující 
  Vhodné do myčky na nádobí

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

1,5 L

Příprava nápojů  |  Termosky  |  TABLE www.lamart.cz53



Energetický koktejl

500 g jogurtu
4 lžíce hroznového cukru
1 ks banánu
šťáva z 3 ks většího pomeranče

Postup přípravy
Rozmixujeme šťávu z 1 ks pomeranče spolu s oloupaným banánem. Vmícháme jogurt a hroznový cukr. 
Nápoj rozdělíme do 4 sklenic a každý ozdobíme plátkem limetky nebo spirálkou pomerančové kůry.

Příprava nápojů
Sportovní lahve

www.lamart.cz 54Příprava nápojů  |  Sportovní lahve



Příprava nápojů  |  Sportovní lahveSTRAW

|  Uzavíratelný těsnící mechanismus pítka se silikonovým těsněním zabraňuje otevření lahve  |  Velmi lehká  |  Pohodlná 
a  outdoorově využitelná  |  Snadná údržba a čištění.

Sportovní láhev s brčkem

Objem 500 ml

Průměr 7,7 cm

Rozměr 21 × 7,7 cm

Materiál plast

LT4034  LT4035

3 roky záruka

500 ml

 500 ml

 7,7 cm

 21 × 7,7 cm

 plast

LT4035

Uzavíratelný těsnící 
mechanismus pítka

Bez použití bisfenolu

BPA 
free

www.lamart.cz55 Příprava nápojů  |  Sportovní lahve  |  STRAW



|  Ledovač  |  Uzavíratelný těsnící mechanismus pítka se silikonovým těsněním zabraňuje otevření lahve  |  Velmi lehká  
|  Pohodlná a outdoorově využitelná  |  Snadná údržba a čištění.

Sportovní láhev s brčkem a ledovačem

Objem 650 ml

Průměr 7,9 cm

Rozměr 23,5 × 7,9 cm

Materiál tritan

LT4033

3 roky záruka

650 ml

 7,9 cm

Uzavíratelný těsnící 
mechanismus pítka

ledovač Bez použití bisfenolu

BPA 
free

STRAW

www.lamart.cz 56Příprava nápojů  |  Sportovní lahve  |  STRAW

Příprava nápojů  |  Sportovní lahve



Zapékané plátkované 
brambory

1 kg kvalitních brambor
500 g vepřové pleci
2 střední cibule
5 ks vajec na tvrdo
400 ml 31% smetany
sůl a pepř dle chuti

Postup přípravy
Brambory oloupeme, omyjeme a nakrájíme na 3 milimetry silné plátky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na velmi tenká 
půlkolečka. Mezitím uvaříme vajíčka natvrdo. Vajíčka vychladíme, oloupeme a nakrájíme na 3 milimetrové plátky. Vepřové 
maso nakrájíme na tenké nudličky, které osolíme a opepříme.

Zapékací misku vymažeme panenským olivovým olejem, dáme vrstvu syrových nakrájených brambor, které osolíme 
a opepříme. Na brambory položíme vrstvu připraveného masa, na maso nakrájenou cibuli a teprve nyní vrstvu vajíček. 
Tento postup zopakujeme ještě jednou. Skončíme vrstvou brambor. Dáme zapéct do trouby vyhřáté na 160 °C. 
Pečeme přibližně 50 minut, v polovině pečení brambor podlijeme smetanou a dopečeme.

Pečení
Pekáče a zapékací mísy

www.lamart.cz57 Pečení  |  Pekáče a zapékací mísy



Pečení  |  Pekáče a zapékací mísy

Pekáč se skleněnou poklicí
Objem 7,5 L  |  Vyrobeno z vysoce odolného hliníku  |  Pekáč se skleněnou poklicí opatřen vnitřním marble povrchem 
odolným proti oděru a připalování, silným dnem a velmi elegantní rukojetí  |  Teplotně vysoce odolný, zabraňuje připalování, 
zdravé vaření  |  Poklice z odolného skla s otvorem páry pro dokonalou kontrolu vaření  |  Snadná údržba a čištění.

STONE

Vhodné na tyto typy sporáků 3 roky záruka Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Marble povrch
v designu kamene

Materiál hliník

Vnitřní povrch marble povrch 

Rozměr 39 × 21 × 16 cm

Objem 7,5 L

LT1052

Lze použít také
v těchto spotřebičích

Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

www.lamart.cz 58Pečení  |  Pekáče a zapékací mísy  |  STONE



3 roky záruka Keramický povrch

CERAMIC

|  Nádobí s nepřilnavým vnitřním keramických povrchem pro vaření i bez tuku  |  Lité hliníkové tělo pro efektivní rozvod tepla  
|  Odolnost keramického povrchu vůči vysokým teplotám (220 °C)

Pekáč s poklicí čtvercový

Materiál hliník   

Vnitřní povrch nepřilnavá keramika

Objem 4,9 L

Výška 7,7 cm

Šířka 28 cm

Hloubka 28 cm

LT1066

Vhodné na tyto typy sporáků

Pečení  |  Pekáče a zapékací mísy

Sady nádobí CERAMIC: 30str.    

Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Pečení  |  Pekáče a zapékací mísy

3 roky záruka

Pekáč s varnou poklicí

Objem 7,5 L 

Rozměr 39 × 21 × 16 cm

Materiál litý hliník, varné sklo

Vnitřní povrch nepřilnavý povrch

HL0801

|  Objem 7,5 L (nádoba 5,5 L; varné víko 2 L)  |  Hliníková litá nádoba, varná skleněná poklice  |  Antiadhezivní povrch – 
odolný proti připalování  |  Bezpečný materiál bez použití PFOA a PTFE – žádné toxické látky  |  Rychlé a rovnoměrné vaření 
na základě rychlého přenesení tepla  |  Zesílené dno pekáče 5,4 mm  |  Použití pro pečení v horkovzdušné troubě  |  Lze mýt 
v myčce na nádobí  |  Snadná manipulace, údržba a čištění

Bezpečný materiál bez použití
PFOA a PTFE – žádné toxické látky

Lze použít také
v těchto spotřebičích

Vhodné na tyto typy sporáků
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Pekáč s varnou poklicí

Objem 8,5 L

Rozměr 41,5 × 25,5 × 18 cm

Materiál litý hliník, varné sklo

Vnitřní povrch nepřilnavá keramika

HL0803

Pečení  |  Pekáče a zapékací mísy

|  Pekáč se skleněnou poklicí 8,5 L  |  Vyrobeno z vysoce odolného hliníku  |  Kvalitní hliníkový litý pekáč se skleněným víkem 
s vnitřním keramickým povrchem odolným proti připalování, opatřen silným dnem  |  Poklice z odolného varného skla s aroma 
otvorem páry pro dokonalou kontrolu vaření  |  Snadná údržba a čištění  |  Vhodné do myčky na nádobí

AROMA

3 roky záruka Keramický povrchLze použít také
v těchto spotřebičích

Vhodné na tyto typy sporáků
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Objem 1,5 L

Průměr 20,5 cm

Rozměr 20,5 × 20,5 × 9,3 cm

Materiál sklovina SIMAX

Objem 2,5 L 3,5 L

Průměr 24,9 cm 26,8 cm

Rozměr 24,9 × 24,9 × 11,3 cm 26,8 × 26,8 × 11,8 cm

Materiál sklovina SIMAX sklovina SIMAX

Skleněné pekáče s víkem

Pečení  |  Pekáče a zapékací mísy

10 let záruka

|  Sklo SIMAX se řadí svým složením do skupiny čirých a tvrdých skel  |  Dosahuje vynikající vysoké teplotní a chemické odolnosti 
|  Neutralita vůči látkám či preparátům, jež jsou s nimi v kontaktu  |  Domácenské varné sklo je nejvyhledávanější užitková 
skupina skla SIMAX  |  Výrobky jsou hladké, temperované, neporézní a korozně odolné  |  Dokonale průhledné pro sledování 
stavu přípravy pokrmů  |  Šetrné k životnímu prostředí  |  Z ekologického a hygienického pohledu naprosto nezávadné 
a bezpečné  |  Odolný výrobek vůči změnám tepla: -40 °C až 300 °C  |  Využití: trouba, mikrovlnná trouba, chladničky, mrazící box  
|  Vhodné do myčky na nádobí  |  Snadná údržba a čistění  |  10 let záruka

Objem 2,8 L 3,2 L

Rozměr 34,8 × 20,3 × 13,2 cm 36,5 × 20,8 × 13,5 cm

Materiál sklovina SIMAX sklovina SIMAX

Objem 2,4 L 3,5 L

Rozměr 33,4 × 20,1 × 11,1 cm 35,4 × 21,3 × 13 cm

Materiál sklovina SIMAX sklovina SIMAX

LT3001

LT3004LT3006

LT3002

LT3005LT3007

LT3003

Odolávají teplotámLze použít také v těchto spotřebičích
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Jablečný cupcake

2 ks vejce
200 g hladká mouka
1 ks prášek do pečiva
150 g cukr krystal
100 g cukr moučka
200 g máslo (studené)
100 ml mléko
1 ks jablko zelené

Postup přípravy
Na pánvičce rozpustíme máslo, přisypeme cukr a necháme karamelizovat. Přidáme oloupané a na plátky nakrájené jablko 
a necháme společně karamelizovat 5 minut. Poté odstavíme a necháme vychladnout. 

Máslo s cukrem dáme do mísy a šleháme až je směs krémovitá. Poté přidáváme postupně vejce. Následně přidáme 
prosátou hladkou mouku, prášek do pečiva a společně promícháme. Nakonec přilijeme mléko a směs klademe do plechů 
na muffi ny vyložených papírovými košíčky. Nahoru poklademe zkaramelizovaná jablka a pečeme v předehřáté troubě 15-20 
minut na 160 °C. 

Po upečení vyndáme a necháme vychladnout.
Ozdobíme krémem z vyšlehaného másla s moučkovým cukrem a špetkou mleté skořice.

Pečení
Formy, plechy, vály
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Sada na pečení

Rozměr plech: 38 × 26 × 1,9 cm / muffi  n: 26,5 × 18 × 3 cm

Materiál uhlíková ocel

Vnitřní povrch nepřilnavý

LT3039

Pečení  |  Formy, plechy, vály

3 roky záruka

 BAKE

|  Formy odolávají teplotám – 60 až 230 °C beze změn vlastností nebo technických parametrů  |  Lze je 
použít v pečící troubě, ale jsou vhodné i do ledničky  |  Nepřilnavost forem zaručuje snadné a rychlé 
vyjmutí výrobku z formy  |  Formy je možné jednoduše umýt hubkou pod tekoucí vodou nebo 
v myčce  |  Sada obsahuje: pečící plech, formu na 6 muffi  nů, silikonovou stěrku, 6 ks vykrajovátek a 6 ks 
silikonových košíčků

3×3×

Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích

15 ks
SET
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STONE

Nepřilnavé pečení
|  Formy odolávají teplotám -60 až 230 °C beze změn vlastností nebo technických parametrů  |  Lze je použít v pečící 
troubě  |  Jsou vhodné i do ledničky  |  Nepřilnavost forem zaručuje snadné a rychlé vyjmutí výrobku z formy  |  Formy lze 
jednoduše umýt houbičkou pod tekoucí vodou nebo v myčce

Rozměr 28,5 × 17,5 × 3,2 cm 41,3 × 26,5 × 3,2 cm

Materiál hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý nepřilnavý

Pečení  |  Formy, plechy, vály

LT3042LT3041

3 roky záruka Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích
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Pečení  |  Formy, plechy, vály

Rozměr 25,8 × 11,5 × 5,6 cm 40,5 × 25,5 × 5 cm 43,8 × 30,3 × 2 cm

Materiál hliník hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý

LT3040 LT3045 LT3046

STONE

Rozměr ø22 × 11,5 cm ø24 × 6,2 cm ø31 × 3,5 cm

Materiál hliník hliník hliník

Vnitřní povrch nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý

LT3043 LT3044 LT3047

LT3040

 hliník hliník hliník

 nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý

LT3046

LT3043 LT3047
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Silikonové pečení
|  Praktický silikonový, velmi lehký výrobek  |  Usnadňuje práci při pečení 
- jednoduchá manipulace  |  Vyrobeno ze 100% silikonu, vhodného 
pro styk s potravinami  |  Odolnost vůči vysokým teplotním rozdílům: 
-60 °C až 230 °C beze změn vlastností  |  Použití v pečící troubě a také 
v chladničce nebo mrazícím pultu  |  Vlastnosti silikonu – nepřilnavost, 
pružnost, nerozbitnost  |  Výrobky zaručují snadné a rychlé odlepení 
těsta od silikonového povrchu  |  Pružný materiál – lze přehýbat, rolovat 
nebo stlačit – stálé zachování tvaru  |  Nepoužívejte ostré předměty pro 
práci se silikonem  |  Lze mýt v myčce na nádobí

Rozměr štětec: 22,5 × 2,5 cm / stěrka malá 25 × 5 cm / mašlovačka: 28 × 4 cm / stěrka: 28 × 5,8 cm /
 stěrka velká 31 × 6,2 cm chňapka malá / chňapka velká

Materiál dřevo, silikon nerez, silikon

Pečení  |  Formy, plechy, vály

-60 °C až 230 °C beze změn vlastností  |  Použití v pečící troubě a také 
v chladničce nebo mrazícím pultu  |  Vlastnosti silikonu – nepřilnavost, 

  Výrobky zaručují snadné a rychlé odlepení 
těsta od silikonového povrchu  |  Pružný materiál – lze přehýbat, rolovat 
nebo stlačit – stálé zachování tvaru  |  Nepoužívejte ostré předměty pro 

  Lze mýt v myčce na nádobí

Vyrobeno ze 100% silikonu

LT3017LT3018

3 roky záruka Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích

3 ks
SET

4 ks
SET
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Pečení  |  Formy, plechy, vály

Rozměr 28 × 26 × 4 cm 28 × 18 × 3 cm 27 × 13 × 5 cm

Materiál silikon, uhlíková ocel silikon, uhlíková ocel silikon, uhlíková ocel

LT3015 LT3016 LT3014

Průměr 22 cm

Materiál silikon

Rozměr 60 × 40 cm 40 × 30 cm

Materiál silikon silikon

LT3011 LT3012 LT3013

SILIK
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Nepřilnavé pečení

Rozměr 25 × 13 × 6,5 cm

Materiál uhlíková ocel

Vnitřní povrch nepřilnavý

Rozměr 23 × 26 × 11 cm

Materiál uhlíková ocel

Vnitřní povrch nepřilnavý

Průměr 23 cm

Rozměr 24 × 6,8 cm

Materiál uhlíková ocel

Vnitřní povrch nepřilnavý

Průměr 24 cm

Pečení  |  Formy, plechy, vály

LT3050  |  forma na chléb LT3053  |  forma na bábovku LT3054  |  forma na dort

| Uhlíková ocel; bílá - BASE  |  Praktický doplněk pečení, velmi lehký výrobek  |  Usnadňuje práci při pečení - jednoduchá 
manipulace  |  Vyrobeno z velmi odolné uhlíkové oceli, vhodné pro styk s potravinami  |  Odolnost vůči vysokým teplotním 
rozdílům: -60 °C až 230 °C beze změn vlastností  |  Použití v klasické nebo horkovzdušné troubě, také v chladničce nebo 
mrazícím pultu  |  Výrobky zaručují snadné a rychlé odlepení těsta od povrchu  |  Lze mýt v myčce na nádobí

3 roky záruka Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích
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Pečení  |  Formy, plechy, vály

LT3051
|  forma 6 ks muffi  nů

LT3052
|  forma 12 ks muffi  nů

LT3055
|  pekáč na pečení

LT3056 
|  plech na pečení

Rozměr 26 × 18 × 2,5 cm 35 × 26 × 3 cm 42,5 × 29 × 5 cm 43 × 39 × 1,8 cm

Materiál uhlíková ocel uhlíková ocel uhlíková ocel uhlíková ocel

Vnitřní povrch nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý nepřilnavý

BASE
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Nádivka z opečených žemlových krutónů 
s restovanou venkovskou 
anglickou slaninou

10 ks rohlíků
4 ks vajec
300 g anglické slaniny
150 g mladých výhonků kopřiv
2 lžice lískových ořechů
50 g másla
4 dl mléka
špetka muškátového oříšku
sůl a pepř dle chuti

Postup přípravy
Rohlíky nakrájíme na kostičky 1x1 cm velké. Dáme na pekáč a v troubě vyhřáté na 100 °C nasucho vysušíme. Vytáhneme, 
vysypeme do větší misky, přidáme žloutky, sůl, pepř, část anglické slaniny nakrájené na malé kostky, muškátový oříšek 
a nahrubo nakrájené kopřivy. Opatrně promícháme. Postupně přiléváme mléko a na závěr bílky vyšlehané v tuhý sníh 
a spojíme. Pracujte opatrně, aby sníh nespadl a houska nebyla polámaná.

Formu vyložíme plátkovanou anglickou slaninou, do které nádivku opatrně navrstvíme. Nádivku pečeme v troubě vyhřáté na 
180 °C, přibližně 30 až 40 minut.

Zpracování potravin
Nože, bloky na nože, pomůcky
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Keramické nože

Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky

3 roky záruka

|  Velmi ostrá keramická čepel a ergonomická nerezová 
rukojeť pro maximální účinek a bezpečné užití  |  Neovlivňuje 
vůni a chuť krájených potravin  |  Zdravotně nezávadné 
krájení potravin  |  Po použití výrobek omyjte a osušte  
|  Vhodné také do myčky na nádobí

Rozměr 36,5 × 4,5 × 1,9 cm

Čepel 7,5 cm
Délka 19 cm

LT2001 – nůž loupací 

Čepel 10 cm
Délka 22 cm

LT2002 – nůž univerzální  

Čepel 12,5 cm
Délka 25 cm

LT2003 – nůž univerzální  

Čepel 15 cm
Délka 29 cm

LT2004 – nůž kuchařský  

Čepel 15 cm
Délka 28 cm

LT2005 – nůž plátkovací  

LT2037 – magnetická lišta 

Rozměr délka ostří nožů: 7,5 cm / 10 cm / 12,5 cm
 délka nože: 19 cm / 21,5 cm / 25 cm

Materiál keramika, nerez

LT2006

3 ks
SET

Ochranné pouzdroKeramická čepelLze použít také
v těchto spotřebičích
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Keramické nože
a bloky na nože

Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky

|  Velmi ostrá keramická čepel a ergonomická, měkčená rukojeť 
pro maximální účinek a bezpečné užití  |  Neovlivňuje vůni 
a chuť krájených potravin  |  Zdravotně nezávadné krájení 
potravin  |  Po použití výrobek omyjte a osušte  |  Vhodné také 
do myčky na nádobí

3 roky záruka

Rozměr délka ostří nožů: 7,5 cm / 10 cm / 12,5 cm
 délka nože: 18,5 cm / 20,7 cm / 24 cm
 stojánek s rozměry: 12,5 × 9 × 17,5 cm

LT2018

4 ks
SET

Keramická čepel Lamelový vnitřek Lze použít také
v těchto spotřebičích

Průměr 11 cm
Rozměr 22,5 × 11 cm

LT2046  LT2047  LT2048

 délka ostří nožů: 7,5 cm / 10 cm / 12,5 cm
 délka nože: 18,5 cm / 20,7 cm / 24 cm
 stojánek s rozměry: 12,5 × 9 × 17,5 cm
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Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky

Čepel 15 cm
Délka 28 cm

Čepel 15 cm
Délka 28 cm

Čepel 12,5 cm
Délka 25 cm

Čepel 10 cm
Délka 21 cm

Čepel 7,5 cm
Délka 18 cm

LT2015 – nůž plátkovací LT2014 – nůž kuchařský  LT2013 – nůž univerzální  LT2012 – nůž univerzální  LT2011 – nůž loupací  

NOIR
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Nerezové nože

Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky

|  Velmi ostrá čepel a ergonomická rukojeť pro maximální účinek a bezpečné užití  
|  Neovlivňuje vůni a chuť krájených potravin  |  Po použití omyjte a osušte, ukládejte 
mimo dosah dětí  |  Vhodné do myčky na nádobí

DAMAS

Čepel 10 cm Délka 21,5 cm

Čepel 13 cm Délka 24,5 cm

Čepel 20 cm Délka 34 cm

Čepel 20 cm Délka 33,5 cm

Čepel 20 cm Délka 33,5 cm

LT2041 – nůž loupací 

LT2042 – nůž univerzální

LT2045 – nůž kuchařský

LT2044 – plátkovací nůž

LT2043 – nůž na chleba

Ergonomická rukojeťDesign damaškové oceliLze použít také
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka

Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky DAMAS

www.lamart.cz 7676

Sada 3 nožů v dřevěném bloku
|  Velmi ostrá čepel a ergonomická rukojeť pro maximální účinek a bezpečné užití  |  Neovlivňuje vůni a chuť 
krájených potravin  |  Po použití omyjte a osušte, ukládejte mimo dosah dětí  |  UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné 
manipulaci je každý nůž nebezpečný 

Rozměry nožů Délka nožů: 20 cm / 20 cm / 13 cm

Rozměr bloku 7,3 × 20,5 × 14,8 cm

Materiál  dřevo, nerez, ocel

LT2057

3 ks
SET

Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky  |  DAMAS

20 cm

20 cm

13 cm
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Keramické nože

Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky

3 roky záruka

|  Velmi ostrá keramická čepel a ergonomická bambusová rukojeť 
pro maximální účinek a bezpečné užití  |  Neovlivňuje vůni a chuť 
krájených potravin  |  Zdravotně nezávadné krájení potravin  
|  Po použití výrobek omyjte a osušte  |  Vhodné také do myčky 
na nádobí

BAMBOO

Rozměr Délka nožů: 20,3 cm / 23,8 cm / 26,8 cm

Materiál bamboo dřevo, keramika

LT2056

Čepel 7,5 cm
Délka 19 cm

Čepel 10 cm
Délka 22 cm

Čepel 13 cm
Délka 25 cm

Čepel 16 cm
Délka 30 cm

LT2051 – nůž loupací 

LT2052 – nůž univerzální

LT2053 – nůž univerzální

LT2054 – nůž kuchařský

keramická čepel

4 ks
SET

Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Prkénko a sady

3 roky záruka

|  Krájecí deska vyrobena z bambusového materiálu  |  Kuchařský 
nerezový nůž s velmi ostrou čepelí a ergonomickou rukojetí 
z ořechového dřeva  |  Krájecí deska není určená do myčky 
na nádobí.

|  Krájecí deska vyrobena z bambusového materiálu  |  Obsahuje 
ostřič na nože s wolframovým nerezovým kamenem, který zostřuje 
čepele a obnoví ostří do tvaru "V"  |  Po použití umyjte a otřete do 
sucha  |  Krájecí deska není určená do myčky na nádobí 

Rozměr Prkénko: 30 × 22 × 0,9 cm Délka ostří nože: 15 cm,

Materiál bambus, nerez

Rozměr 32 × 22 × 1,2 cm

Materiál bambus

LT2059

LT2061

2 ks
SET

2 ks
SET

BAMBOO

2 ks
SET

ostřič na nože

|  Krájecí deska vyrobena z bambusového materiálu  |  Silikonové 
kleště 26 cm vhodné pro všechny typy grilů, pánví a nádobí jejichž 
povrch nepoškodí  |  Vyrobeno z nerezavějící oceli  |  Čelisti ze 
žáruvzdorného silikonu (do -40 °C – +240 °C)  |  Silikonové čelisti 
nesmí přijít na přímý zdroj tepla – plamen apod.  |  Po použití 
výrobek vždy omyjte a utřete do sucha  |  Kleště lze mýt v myčce na 
nádobí  |  Krájecí deska není vhodná do myčky na nádobí 

LT2060

Rozměr Prkénko: 30 × 22 × 0,9 cm Délka kleští: 26 cm,

Materiál bambus, nerez, silikon
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Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky

Kované nože
|  Velmi ostrá kovaná čepel a ergonomická, měkčená rukojeť pro 
maximální účinek a bezpečné užití  |  Kvalitní zpracování nožů 
neovlivňuje vůni a chuť krájených potravin  |  Po použití výrobek 
omyjte a osušte  |  Vhodné také do myčky na nádobí

3 roky záruka Ergonomická, měkčená rukojeť

Čepel 7,5 cm Délka 20 cm

LT2021 – nůž loupací 

Čepel 12,5 cm Délka 23,5 cm

LT2022 – nůž univerzální 

Čepel 12,5 cm Délka 22,5 cm

LT2025 – nůž santoku 

Čepel 20 cm Délka 32 cm

LT2024 – nůž plátkovací 

Čepel 15 cm Délka 28 cm

LT2023 – nůž kuchařský 

Rozměr délka ostří nožů: 7,5 cm/12,5 cm/15 cm/20 cm
 délka nože: 19,5 cm/23,5 cm/27,5 cm/32 cm
 dřevěný blok o rozměrech: 25,5 × 21,5 × 2 cm

Materiál nerez, TPR, dřevo

LT2026

5 ks
SET

Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Brousek na nože 3v1
|  3stupňový brousek na nože vyroben z ABS plastů se soft úpravou a protiskluzovou základnou  |  Brusné kotouče: 
diamantový kámen pro opravy poškozených ostří a rovnání před jejich ostřením, wolframový nerezový kotouč zostřuje 
čepel a obnoví ostří do tvaru "V" a keramický kámen leští čepel a vyrovnává veškeré povrchové nerovnosti  |  Údržba 
a čistění vlhčeným hadříkem  |  Není možné vyměnit brusné kotouče

Rozměr 20 × 4,5 × 7,2cm

Materiál plast, kov

LT2058

EDGE

3 roky záruka

Diamantový kámen Wolframový nerezový 
kotouč

Keramický kámen

Zpracování potravin  |  Nože, bloky na nože, pomůcky
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Bramborové láty s povidly a makovou 
omáčkou se smetanou
500 g brambor na vaření
3 žloutky
250 g dětské krupičky
220 g hrubé mouky
60 g másla
špetka soli
100 g mletého máku
200 g švestkových povidel
2 dl 31% smetany 
1 dl rumu
1 jablko
2 lžíce cukru
cukr moučka na posyp
Postup přípravy
Brambory umyjeme, dáme do hrnce, zalijeme vodou, osolíme a uvaříme doměkka. Brambory po vychladnutí oloupeme 
a na jemném struhadle nastrouháme. Přidáme žloutky, krupici, mouku, rozpuštěné máslo, špetku soli a spojíme 
v jednolitou hmotu. Těsto se nesmí lepit. Z bramborového těsta vytvoříme bochánky o váze 120 g, které rozválíme na 
bramborovou placku silnou 2 milimetry, kterou na sucho opečeme na rozpálené pánvi. Po upečení bramborové placky 
vrstvíme na sebe,  potřeme rozmíchanými povidly a zavineme.

V rendlíku rozehřejeme máslo, přidáme mák, který zlehka opečeme, přidáme očištěné nahrubo nastrouhané jablko, 
zalijeme smetanou, rumem, přidáme cukr a 5 minut provaříme. Poté omáčku rozmixujeme. Dle potřeby dosladíme.

Bramborové láty s povidly a makovou 

Zpracování potravin
Kuchyňské náčiní
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Kuchyňské náčiní

Zpracování potravin  |  Kuchyňské náčiní 

|  Vyrobeno z prvotřídního nylonu  |  Ergonomická měkčená plastová rukojeť  |  Lze mýt v myčce na nádobí  |  Snadná 
manipulace, údržba a čištění

Rozměr 31 × 8 cm 32 × 6 cm 32 × 10 cm 33 × 8 cm 32 × 7 cm 31 × 7 cm 27 × 10 cm
Materiál nylon, plast nylon, plast nylon, plast nylon, plast nylon, plast nylon, plast nylon, plast

LT2380
mačkadlo

LT2372
naběračka

LT2373
lžíce 

LT2374
pěnovačka

LT2375
obracečka

LT2377
naběračka špaget

LT2379
šlehací metla

Lze použít také
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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Gratinované smetanové brambory

1,5 kg brambor
4 dl 31% smetany
3dl polotučného mléka
100 g parmazánu
4 stroužky česneku
špetka muškátového oříšku
sůl a pepř dle chuti

Postup přípravy
Neloupané brambory dáme do mísy, zalijeme vlažnou vodou a třikrát důkladně propereme, houbičkou očistíme.  
Vycedíme a nakrájíme na 3 milimetry silné plátky.

Do hrnce nalijeme smetanu, mléko, sůl, pepř, utřený česnek, muškátový oříšek a za občasného zamíchání přivedeme 
k varu. Přidáme nakrájené brambory, zavaříme a pět minut opatrně promícháváme. Nalijeme do zapékací mísy, vařečkou 
zarovnáme, opatrně zmáčkneme a dáme zapéct do vyhřáté trouby na 190 °C přibližně 50 minut.

V polovině pečení posypeme najemno nastrouhaným parmazánem. Na povrchu by měli být pečené brambory zlatavé.

Gratinované smetanové brambory

Zpracování potravin
Kořenky, mlýnky, menážky
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GUSTO

Sady kořenek Sady kořenek
|  Sada kořenek na otočném bambusovém stojanu 
v moderním designu  |  Kořenky vyrobeny z odolného 
skla  |  Vhodné i do myčky na nádobí bez víčka

|  Sada kořenek na otočném plastovém stojanu v moderním 
designu  |  Přenosné madlo  |  Kořenky vyrobeny z odolného 
skla  |  Vhodné i do myčky na nádobí bez víčka

9,3 cm

85 ml
4 cm

Objem kořenka: 85 ml

Průměr 4 cm

Rozměr 15,7 × 15,7 × 22,2 cm

Materiál dřevo, sklo, plast

Objem kořenka: 85 ml

Průměr 16,2 cm

Rozměr výška 17,5 cm

Materiál dřevo, sklo, plast

LT7010 LT7009

13 ks
SET

7 ks
SET

Zpracování potravin  |
Kořenky, mlýnky, menážky

3 roky záruka 3 roky záruka

9,3 cm

85 ml
4 cm

Lze použít také
v těchto spotřebičích

Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Sada kořenek 
s otočným stojanem

Sada kořenek 
na poličce

| Sada kořenek na otočném plastovém stojanu 
v moderním designu  |  Přenosné madlo  |  Kořenky 
vyrobeny z odolného skla vhodné i do myčky na 
nádobí bez víčka  |  Objem kořenky 85 ml  |  Bez koření

|  Sada kořenek na plastovém stojanu v moderním designu  
|   Přenosné madlo  |  Kořenky vyrobeny z odolného 
skla vhodné i do myčky na nádobí bez víčka  |  Objem 
kořenky 85 ml  |  Bez koření

Zpracování potravin  |
Kořenky, mlýnky, menážkyERBA RACK

Průměr kořenka: 4 cm

Rozměr kořenka: výška 9,3 cm, stojánek 18 cm

Objem 85 ml

Materiál plast, sklo

Průměr kořenka: 4 cm

Rozměr kořenka: výška 9,3 cm, stojánek 24 × 6 cm

Objem 85 ml

Materiál plast, sklo

LT7018

3 roky záruka 3 roky záruka

Zpracování potravin  |  Kořenky, mlýnky, menážky  |  ERBA,  RACK

LT7017

Lze použít také
v těchto spotřebičích

Lze použít také
v těchto spotřebičích

8 ks
SET
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Mlýnek na koření elektrický

        
Zpracování potravin  |  Kořenky, mlýnky, menážky

|  Mlýnek na koření / pepř / sůl  |  Vyroben ze soft plastu 
s keramickým mlecím mechanismem s nastavitelnou hrubostí 
mletí  |  Průhledná doplňovací komora umožňuje sledovat 
naplněnost mlýnku  |  Ovládání mlýnku jednou rukou 
po zmáčknutí tlačítka  |  Motorek mlýnku na 4× AAA baterie 
( nejsou součástí)

Průměr 5,3 cm

Rozměr výška 22 cm

Materiál soft plast, keramika

3 roky záruka Nepoužívat
v těchto spotřebičích

LT7021

RUBER
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Elektrický mlýnek 
na koření

Gravitační mlýnek 
na koření

|  Mlýnek na koření / pepř / sůl je vyroben ze soft plastu 
s keramickým mlecím mechanismem s nastavitelnou 
hrubostí mletí  |  Průhledná doplňovací komora 
umožňuje sledovat naplněnost mlýnku  |  Ovládání 
mlýnku jednou rukou po zmáčknutí tlačítka, motorek 
mlýnku na 4× AAA baterie (nejsou součástí)

|  Mlýnek na koření / pepř / sůl je vyroben z nerezavějící 
oceli a plastu s keramickým mlecím mechanismem 
s nastavitelnou hrubostí mletí  |  Průhledná doplňovací 
komora umožňuje sledovat naplněnost mlýnku  |  Ovládání 
mlýnku jednou rukou po otočení o 180°, motorek mlýnku 
na 6x AAA baterií (nejsou součástí)  |  Součástí mlýnku víčko 
pro zachycení zbytků koření

Průměr 6 cm

Rozměr výška 23 cm

Materiál plast, keramika

LT7011

Průměr 6 cm

Rozměr výška 22,5 cm

Materiál nerez, plast, keramika

LT7012

hrubostí mletí  |  Průhledná doplňovací komora 
umožňuje sledovat naplněnost mlýnku  
mlýnku jednou rukou po zmáčknutí tlačítka, motorek 
mlýnku na 4× AAA baterie (nejsou součástí)

LT7011

Zpracování potravin  |
Kořenky, mlýnky, menážky

3 roky záruka 3 roky zárukaNepoužívat
v těchto spotřebičích

Nepoužívat
v těchto spotřebičích

OFF

GRAVITY
AUTO

ON

www.lamart.cz87 Zpracování potravin  |  Kořenky, mlýnky, menážky  |  GRIND,  GRAVITY



Mlýnky na koření 2v1
|  Mlýnek na koření / pepř / sůl je vyroben z nerezavějící oceli a plastu s keramickým mlecím mechanismem 
s nastavitelnou hrubostí mletí  |  Průhledné doplňovací dvě komory umožňují sledovat naplněnost mlýnku  
|  Ovládání mlýnku za pomocí otáčecího mechanismu na obou stranách  |  Součástí mlýnku víčka pro zachycení 
zbytků koření

Průměr 4,4 cm

Rozměr výška 18 ,5 cm

Materiál nerez, plast

5,5 cm

výška 22 cm

nerez, plast

LT7013 LT7014

3 roky záruka

        

Zpracování potravin  |  Kořenky, mlýnky, menážky

Nepoužívat
v těchto spotřebičích
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SADA MENÁŽEK
|  Praktická stolní souprava slánky, pepřenky a nádob na olej a ocet určena pro domácnost i gastronomická zařízení  
|  Kořenky a nádoby vyrobeny z nerezavějící oceli a skla  |  Stojánek vyroben z plastu a nerezavějící oceli  |  Plastové 
části myjte vždy ručně  |  Pro plnění nebo používání otevřete nebo uzavřete pootočením nerezového víčka nebo 
silikonového prstence  |  Plňte max. 1 cm pod okraj nádob

Průměr kořenky: 5,6 cm, menážky: 7 cm

Rozměr kořenky: 11,5 cm, menážky: 19 cm, stojánek: 22,5 × 16 × 16 cm

Objem kořenky: 95 ml, menážky: 250 ml

Materiál nerez, plast, sklo

Průměr kořenky: 5,6 cm

Rozměr kořenky: 11,5 cm, stojánek: 16 × 15 × 8 cm

Objem kořenky: 95 ml

Materiál nerez, plast, sklo

LT7019 LT7020

3 roky záruka

Zpracování potravin  |  Kořenky, mlýnky, menážky

Nepoužívat
v těchto spotřebičích

TASTE

4 ks
SET

2 ks
SET

4 ks
SET

2 ks
SETSET
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Selská bramborová polévka se sušenými houbami

300 g brambor
150 g karotky 
100 g pastyňáku
100 g kapusty
1 střední cibule
hrst sušených hřibů
2 stroužky česneku 
1,2 l kuřecího vývaru
60 g másla
½ moka lžíce celého kmínu 
sůl a pepř dle chuti 

Postup přípravy
Kořenovou zeleninu, brambory, cibuli a česnek oloupeme, omyjeme a nakrájíme. Sušené hříbky přes noc namočíme do 
studené vody a necháme je v lednici.

V rendlíku rozehřejeme máslo, přidáme kmín, na kostičky nakrájenou kořenovou zeleninu, zesklovatíme. Podlijeme vývarem, 
přidáme na kostky nakrájené brambory, na větší nudle nakrájenou kapustu a vody zbavené hřiby. Vše vaříme do měkka.

Dochutíme solí, dle potřeby pepřem a na závěr utřeným česnekem.

Kořenovou zeleninu, brambory, cibuli a česnek oloupeme, omyjeme a nakrájíme. Sušené hříbky přes noc namočíme do 

Zpracování potravin
Kuchyňské doplňky
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Zpracování potravin  |  Kuchyňské doplňky

Sada dóz
|  Praktická a spolehlivá sada dóz pro skladování a přenášení potravin  |  Vyrobena z odolného plastu s kvalitním silikonovým 
těsněním víčka – vzduchotěsné a vodotěsné  |  Potraviny zůstávají déle čerstvé, udržují si své aroma, při manipulaci nevytékají  
|  Vhodné do ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby a do myčky (-20 °C až 110 °C)  |  Sada obsahuje: 1× 5,3 l; 2× 1,1 l a 2× 430 ml

5 ks
SET

Objem 430 ml  1 100 ml 5 300 ml 1 000 ml 400 ml 550 ml  830 ml 1 300 ml

Materiál plast plast plast plast plast plast plast plast

Rozměr 

Objem 430 ml / 1,1 L / 5,3 L

Rozměr 430 ml: 13,5 × 10 × 6,5 cm

 1,1 L: 18,1 × 12,5 × 8,6 cm

 5,3 L: 29,8 × 22,8 × 8,5 cm

Materiál plast

LT6002 LT6003 LT6004 LT6005 LT6006 LT6007 LT6008 LT6009

LT6001

Lze použít také v těchto spotřebičích

13,5 × 10 
× 6,5 cm

18,1 × 12,5
 × 8,6 cm

29,8 × 22,8 
× 8,5 cm

15 × 15 
× 8,5 cm

13,5 × 10 
× 5,5 cm

15 × 11 
× 6,5 cm

18,5 × 13 
× 6,5 cm

13,5 × 10 
× 18,5 cm

CLIP

3 roky záruka

AROMA FRESH

Déle čerstvé potravinyVzduchotěsné a vodotěsné

WATERPROOF
& AIRTIGHT

Odolávají teplotám
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3 ks
SET

Zpracování potravin  |  Kuchyňské doplňky

Sada dóz
|  Praktická a spolehlivá sada dóz pro skladování potravin  
|  Vyrobena z odolného skla s kvalitním šroubovacím nerezovým víčkem

Objem 2 200 m 1 250 ml  850 ml

Rozměr 2 200 ml: Ø 11,5 cm × 28 cm 1 250 ml: Ø 11,5 cm × 17,5 cm  850 ml: Ø 11,5 cm × 12,5 cm

Materiál sklo, nerez sklo, nerez sklo, nerez

Objem 2 200 ml / 1 250 ml / 850 ml

Rozměr 2 200 ml: Ø 11,5 cm × 28 cm

 1 250 ml: Ø 11,5 cm × 17,5 cm

 850 ml: Ø 11,5 cm × 12,5 cm

Materiál sklo, nerez

LT6015 LT6014 LT6013

LT6010

OPEN

CLOSE

Lze použít také v těchto spotřebičích3 roky záruka

CAN
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Zpracování potravin  |  Kuchyňské doplňky

Objem 800 ml 520 ml 320 ml

Rozměr 800 ml: 16 × 16 × 7,5 cm 520 m: 14 × 14 × 7,5 cm  320 ml: 12 × 12 × 6,5 cm

Materiál plast, sklo plast, sklo plast, sklo

Objem 800 ml/ 520 ml / 320 ml

Rozměr 800 ml: 16 × 16 × 7,5 cm 

 520 ml: 14 × 14 × 7,5 cm 

 320 ml: 12 × 12 × 6,5 cm

Materiál plast, sklo

LT6021 LT6020 LT6019

LT6012

Sada dóz (čtvercová)
|  Praktická a spolehlivá sada dóz pro skladování a přenášení potravin  |  Vyrobena z odolného skla a plastu  |  Kvalitní silikonový 
těsnění víčka – vzduchotěsné a vodotěsné  |  Ventil pro odvětrávání a odvlhčování potravin  |  Potraviny zůstávají déle čerstvé, 
udržují si své aroma, při manipulaci nevytékají  |  Vhodné do ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby a do myčky  |  -20 °C až 110 °C

AROMA FRESH

Lze použít také v těchto spotřebičích 3 roky zárukaOdolávají teplotám

3 ks
SET

AIR
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Sada dóz (obdelníková)
|  Praktická a spolehlivá sada dóz pro skladování a přenášení potravin  |  Vyrobena z odolného skla a plastu  |  Kvalitní silikonové 
těsnění víčka – vzduchotěsné a vodotěsné  |  Ventil pro odvětrávání a odvlhčování potravin  |  Potraviny zůstávají déle čerstvé, 
udržují si své aroma, při manipulaci nevytékají  |  Vhodné do ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby a do myčky  |  -20 °C až 110 °C

Objem 1 040 ml 640 ml 370 ml

Rozměr 1 040 ml: 20,5 × 15,5 × 7,5 cm 640 ml: 18 × 13 × 6,8 cm 370 ml: 15 × 11 × 6,2 cm

Materiál plast, sklo plast, sklo plast, sklo

Objem 1 040 ml / 640 ml / 370 ml

Rozměr 1 040 ml: 20,5 × 15,5 × 7,5 cm

 640 ml: 18 × 13 × 6,8 cm

 370 ml: 15 × 11 × 6,2 cm

Materiál plast, sklo

LT6018 LT6017 LT6016

LT6011

LOCK SYSTEM AROMA FRESH LOCK

AIRZpracování potravin  |  Kuchyňské doplňky

3 ks
SET
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Lze použít také v těchto spotřebičích 3 roky záruka

        
Zpracování potravin  |  Kuchyňské doplňky

Pařák do mikrovlnné trouby
|  Multifunkční odolná plastová nádoba  |  Určena také pro ohřev v mikrovlnné troubě  |  Součástí nádoby je těsnící víko 
s parním průduchem a parní mřížka  |  Nádoba je vhodná do chladničky a mrazáku

WAVE

Rozměr výška 6,8 cm s víkem 10 cm, průměr 22 cm

Materiál plast

objem 1,2 L

LT7015
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Zpracování potravin  |  Kuchyňské doplňky

Poklop do mikrovlnné trouby
|  Plastový poklop určen pro přikrytí pokrmů při ohřevu v mikrovlnné troubě  |  Snadná údržba a čistění 
|  Lze mýt v myčce na nádobí

WAVE

Lze použít také v těchto spotřebičích 3 roky záruka

Rozměr výška 6,5 cm, průměr 26 cm

Materiál plast

LT7016
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Polévka z pečené červené řepy s brusinkami 
a aceto balsamico

750 g čerstvé červené řepy 
1 střední cibule 
60 g másla
80 g brusinkového kompotu
7 cl tmavého aceto balsamica
7 cl panenského olivového oleje
1 l kuřecího vývaru
2 lžíce cukru krupice
sůl a pepř dle chuti

Postup přípravy
Červenou řepu velikosti tenisového míčku omyjeme, dáme na pekáč a vložíme do trouby předehřáté na 180 °C na 50 minut. 
Po upečení řepu vychladíme a oloupeme, nakrájíme na menší kousky.

V rendlíku rozehřejeme máslo, olivový olej, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, kterou jen zesklovatíme. Přidáme aceto 
balsamico, cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme nakrájenou řepu, zalijeme vývarem, osolíme, opepříme a na mírném ohni 
vaříme 10 minut.

Poté nalijeme do mixéru nebo tyčovým mixérem vymixujeme v krémovou polévku. Dle potřeby dochutíme solí, cukrem.

Polévka z pečené červené řepy s brusinkami 

Zpracování potravin
Kuchyňský textil
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Zpracování potravin  |  Kuchyňský textil

Kuchyňský textil
|  Kuchyňská chňapka vyrobena ze 100% bavlny  |  Určená pro 
přenášení horkého nádobí  |  Doporučené praní při teplotě 40 °C
  
| Kuchyňská záštěra vyrobena ze 100% bavlny  |  Doporučené 
praní při teplotě 40 °C

Rozměr 26 × 17 cm

Materiál 100% bavlna

Rozměr 80 × 60 cm

Materiál 100% bavlna

LT0011 LT0012

3 roky záruka100% bavlna
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100% 
cotton

STRIPE



Staročeská kulajda s koprem a zastřeným vejcem

Mouka  100 g
Brambory 300 g
Hříbky  150 g (čerstvé nebo mražené)
Olej 50 ml
Mléko 100 ml
Sůl,pepř dle chuti
Smetana 100 ml
Vývar (zeleninový nebo drůbeží) 750 ml
Máslo (studené) 50 g
Cibule 100 g
Kopr    50 g
Vejce    4 ks
Kmín    špetka
Ocet    dle chuti
Cukr    1 lžičku

Postup přípravy
V hrnci rozehřejeme olej, přidáme nakrájenou cibuli a necháme zesklovatět. Přidáme mouku a uděláme si světlou jíšku, kterou 
zalijeme chladným vývarem. Ochutíme solí, pepřem, kmínem a přidáme na malé kostičky nakrájené brambory. Společně vaříme asi 
1/2 hodiny. Když jsou brambory poloměkké, přidáme orestované (nebo povařené sušené) houby, na másle orestovaný nasekaný čerstvý 
kopr, cukr, ocet a společně ještě tak 15 minut povaříme. Nakonec zjemníme smetanou a máslem. Zastřená vejce vaříme v lehce 
octové vroucí vodě do poloměkka. Podáváme na hezkém, předehřátém talíři.

Stolování
Příbory, jídelní soupravy
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3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

Zpracování potravin  |  Příbory  |  Jídelní soupravyWALNUT

Steakový příbor
|  Steakové příbory vyrobeny z velmi kvalitní oceli s ergonomickou rukojetí z ořechového dřeva  |  Po použití výrobek vždy 
omyjte a utřete do sucha  |  Lze mýt v myčce na nádobí

Rozměr délka nože: 21 cm, délka vidličky: 19 cm

Materiál ořechové dřevo, nerez

LT2062
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Sady jídelních příborů
|  Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10  |  Velmi kvalitní designová série 
pro každodenní užívání  |  Vhodné do myčky

3 roky záruka

  Velmi kvalitní designová série 

Zpracování potravin  |
Příbory  |  Jídelní soupravy

Rozměr lžíce: 193 × 2 mm
 nůž: 226 × 4,5 mm
 vidlička: 209 × 2 mm
 lžička: 141 × 1,8 mm

Materiál nerez 18/10

Rozměr lžíce: 196 × 2 mm
 nůž: 226 × 4,5 mm
 vidlička: 194 × 2 mm
 lžička: 140 × 1,8 mm

Materiál nerez 18/10

LT5004 LT5003

24 ks
SET

24 ks
SET

Lze použít také
v těchto spotřebičích
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Sady jídelních příborů

Sady jídelních a dětských příborů

|  Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/0  |  Velmi kvalitní designová série
pro každodenní užívání  |  Vhodné do myčky

|  Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli 18/0  |  Velmi kvalitní designová série pro každodenní užívání  |  Vhodné do myčky

Sady jídelních a dětských příborů

Rozměr lžíce: 200 × 2 mm
 nůž: 225 × 4,5 mm
 vidlička: 193 × 2 mm
 lžička: 149 × 1,8 mm

Materiál nerez 18/0

Rozměr lžíce: 194 × 2 mm
 nůž: 223 × 4,5 mm
 vidlička: 193 × 2 mm
 lžička: 140 × 1,8 mm

Materiál nerez 18/0

LT5001

Rozměr lžička: 12,3 cm
 lžíce: 15,1 cm 
 vidlička: 15,8 cm
  nůž: 17,1 cm

Materiál nerez 18/0

LT5005

LT5006

4 ks
SET

48 ks
SET

24 ks
SET

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

Rozměr lžíce: 194 × 2 mm
 nůž: 223 × 4,5 mm
 vidlička: 193 × 2 mm
 lžička: 140 × 1,8 mm

Materiál nerez 18/0

LT5002

24 ks
SET

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičíchSady jídelních a dětských příborů

Zpracování potravin  |  
Příbory  |  Jídelní soupravy
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DINE

Talíře kulaté 
|  Keramická sada talířů pro každodenní užití  |  Sada jídelních talířů obsahuje 2× mělký talíř, 2× hluboký talíř a 2× dezertní talíř  
|  Snadná údržba a čistění

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

Zpracování potravin  |  Příbory  |  Jídelní soupravy

Rozměr průměr: 27 cm / 20 cm / 19 cm 

Materiál porcelán

LT9001

6 ks
SET
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Talíře čtvercové
|  Keramická sada talířů pro každodenní užití  |  Sada jídelních talířů obsahuje 2× mělký talíř, 2× hluboký talíř a 2× dezertní talíř  
|  Snadná údržba a čistění

3 roky zárukaLze použít také
v těchto spotřebičích

DINE

Rozměr průměr: 24,5 cm / 19,2 cm / 17,3 cm

Materiál porcelán

LT9002

6 ks
SET
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Péče o domácnost
s Lamart Home Accessories

V každé, byť sebemenší rodině, je vždy dost práce s jejím každodenním chodem 
domácnosti. Aby vám tyto všední starosti nepřerostly přes hlavu, přinášíme vám 
celou řadu výrobků, s jejichž pomocí si můžete usnadnit práci, kterou stejně 
udělat musíte a nikdo jiný ji za vás neudělá. Za dob našich babiček a prababiček 
byly tyto činnosti zdlouhavé a pracné, protože neměly k dispozici současné 
pomocníky v domácnosti, jako máme nyní my – ať jsou to moderní praktická žehlící 
prkna, nebo současné kvalitní a užitečné mopy pro údržbu podlah v domácnosti.

Naše babičky na výběr neměly, vy ale máte!

Bytové doplňky
Žehlení, úklid, nerezové koše
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Žehlící prkna
|  Kvalitní žehlící prkno opatřené transportním zámkem, 
žehlící plochou odvádějící páru, elektrickou zásuvkou 
a držákem el. kabelu  |  Prkno má stabilní a bezpečnou 
konstrukci opatřenou protiskluzovými koncovkami 
u nohou výrobku  |  Součástí prkna je také bavlněný 
potah  |  Prkno je výškově nastavitelné s odkládací 
plochou pro napařovací žehličky se silikonovými prvky 
proti poškození plochy i žehličky při odložení a odkládací 
plochou pro prádlo

|  Kvalitní žehlící prkno opatřené transportním zámkem, 
žehlící plochou odvádějící páru, elektrickou zásuvkou  
|  Prkno má stabilní a bezpečnou konstrukci opatřenou 
protiskluzovými koncovkami u nohou výrobku  
|  Součástí prkna je také bavlněný potah  |  Prkno je 
výškově nastavitelné s odkládací plochou pro napařovací 
žehličky se silikonovými prvky proti poškození plochy 
i žehličky při odložení

Rozměr 120 × 38 cm

Materiál kov, bavlna

Rozměr 125 × 45 cm

Materiál kov, bavlna

LT8002 LT8001

plochou pro prádlo

90 cm

Bytové doplňky  |
Žehlení, úklid, nerezové koše

3 roky záruka 3 roky záruka
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3 roky záruka

Objem 4 L

Průměr vědra: 22cm

Rozměr výška vědra: 28 cm

 rotační mop: Ø 20 cm

Materiál plast

LT8029  LT8031  LT8030

Bytové doplňky  |  Žehlení, úklid, nerezové košeCIRCLE

Mop sada
|  Úklidová sada vědra a rotačního mopu určená k čištění podlahových interiérů  |  4l kbelík se ždímacím košem  
|  Mop z mikrovlákna  |  Třídílná šroubovací tyč – 120 cm

CENTRIFUGAL SYSTEM

W
A

S
H

&
 D

R
Y 2×

CLOTH
MICROFIBER

WOOD TILE PVC

LT8026
náhradní mop

Materiál mikrovlákno
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Bytové doplňky  |  Žehlení, úklid, nerezové koše

3 roky záruka

Mop set
|  Úklidová sada vědra a dvou mopů (plochý a rotační určené k čištění podlahových interiérů)  |  Mop obsahuje 7 L vědro, mop 
rotační, mop plochý, 1× náhradní návlek k rotačnímu mopu  |  Barevný vzhled  |  Odolný a stálý plast  |  Systém namáčení  
i odstředění

Objem 7 L

Průměr vědra: 32 cm

Rozměr výška vědra: 27 cm

 plochý mop: 33 × 16 cm

 rotační mop: Ø 36 cm

Materiál plast, kov, mikrovlákno

LT8012  LT8013  LT8014

CENTRIFUGAL SYSTEM

W
A

S
H

&
 D

R
Y

WASH DRY

2× 1×

TOUR

5 ks
SET

LT8019
náhradní návlek plochý

Materiál mikrovlákno

LT8020
náhradní návlek kulatý

Materiál mikrovláknoMateriál mikrovlákno mikrovlákno

WOOD TILE PVC
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Bytové doplňky  |  Žehlení, úklid, nerezové košeSPRAY

Mop stříkací a stěrka
|  Plochý mop se sprejovou nádržkou a výměnou dvojitou 
stěrkou  |  Plochý mop na kloubovém zavěšení s rozměry 
43 × 14,5 cm z mikrovlákna pratelný s patentem na suchý zip  
|  Objem nádržky na čistící prostředky 600 ml  |  Výměnná dvojitá 
stěrka o rozměrech 38,5 × 11,5 cm  |  Pratelná část z mikrovlákna 
pro důkladné umytí doplněna o gumovou stěrku pro dokonalé 
setření  |  Dvoudílná tyč s délkou 120 cm

Objem nádržka: 600 ml

Rozměr plochý mop: 43×14,5 cm

 stěrka: 38,5×11,5 cm

 Dvoudílná tyč s délkou: 120 cm

Materiál plast, mikrovlákno

LT8027

3 roky záruka

Mop stříkací a stěrka
 Plochý mop se sprejovou nádržkou a výměnou dvojitou 

Plochý mop na kloubovém zavěšení s rozměry 
43 × 14,5 cm z mikrovlákna pratelný s patentem na suchý zip  

Objem nádržky na čistící prostředky 600 ml  |  Výměnná dvojitá 
Pratelná část z mikrovlákna 

pro důkladné umytí doplněna o gumovou stěrku pro dokonalé 
Dvoudílná tyč s délkou 120 cm

 Dvoudílná tyč s délkou: 120 cm

LT8028
náhradní mop

LT8032
náhradní stěrka

Materiál mikrovlákno

Materiál mikrovlákno

WOOD

TILEPVCSTONE

WINDOW

2 ks
SET

2in1 30
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Bytové doplňky  |  Žehlení, úklid, nerezové koše

Vakuové vaky
|  Úložný vak slouží jako ideální ochrana oděvů nebo textílie proti prachu, molům, vlhkosti nebo zápachu  |  Vak je 
antibakteriální  |  Obsahuje vzduchotěsné zavírání a odsávací ventil pro všechny typy běžných vysavačů  |  Vak má silnou 
fólii zaručující dlouhou životnost  |  Umožňuje opakované používání  |  Při skladování ušetříte až 80 % místa  |  Zpětný ventil 
znemožňuje úniku vzduchu směrem ven  |  Odsávací pumpa vyrobena z plastu  |  Materiál: PA + PE

LT8023 LT8024 LT8025

3 roky záruka

2
kusy 

v balení

VACUUM

1 2 3 4 5

Rozměr 45 × 70 cm 100 × 70 cm 60 × 70 cm

Materiál PA + PE PA + PE PA + PE

Balení obsahuje pumpu
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Bytové doplňky  |  Žehlení, úklid, nerezové koše

3 roky záruka

Odpadkové koše

Objem 5 L

Průměr 20,5 cm

Rozměr výška: 31,5 cm

Materiál nerez, plast

Objem 13 L

Průměr 26,5 cm

Rozměr výška: 42,5 cm

Materiál nerez, plast

|  Nerezový koš vyroben z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  
|  Pedálový mechanismus otevření  |  Ploché víko  |  Vnitřní 
plastová vložka  |  Barevný vzhled

LT8006  LT8007  LT8008 LT8009  LT8010  LT8011

DUST

13 L5 L
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Bytové doplňky  |  Žehlení, úklid, nerezové koše

3 roky záruka

Bezdotykové nerezové koše

Objem 30 L

Rozměr 34 × 25 × 54 cm

Materiál nerez, plast

Objem 9 L

Rozměr Ø23,5 × 38 cm

Materiál plast

Objem 42 L

Rozměr 34 × 25 × 54 cm

Materiál nerez , plast

|  Bezdotykový koš se vyznačuje jednoduchou obsluhou, ergonomickým a designovým zpracováním  |  Koš je vyroben 
z kvalitních materiálů  |  Používání koše s využitím systému fotoelektrické techniky  |  Senzorické otevírání koše s využitím 
čidla pohybu je zcela automatické a také velmi hygienické (bezdotykový provoz)  |  Velmi stabilní výrobek s dlouhou 
životností a nízkou spotřebou

LT8021LT8033 LT8022

42 L30 L9 L
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