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Φόρμα καραμελέ ανοξείδωτη
Cream caramel mould stainless steel
3445508 355008 17cl ø8,5 x 5,4cm 2,77€
pack: 1

Σετ 25 τεμ. φόρμα μπριός μεταλλικό «Exopan®»  
Set 25 pcs brioche mould «Exopan®»
*1752106 330621 6 x 1,5cm 31,20€
pack: 1

Φόρμα καραμελέ αλουμινίου 
Cream caramel mould aluminum
0061206 8 x 5cm 1,61€
pack: 12

Φόρμα χαλβά αλουμινίου 
Halva mould aluminum
0061200 26 x 9cm 4,69€
pack: 1

Φόρμα τάρτας αλουμινίου 
Fluted pie mould aluminum
0061216 28 x 3cm 4,61€
pack: 3

Φόρμα τάρτας αλουμινίου 
Fluted pie mould aluminum
0061215 10 x 3cm 2,26€
pack: 12

Φόρμα λυόμενη σετ 2 τεμ. μεταλλική 
Spring form set 2pcs tin
0061222 26 x 8,5cm 10,49€
0061223 28 x 8,5cm 11,42€
pack: 1

Oρθογώνια φόρμα αλουμινίου 
Loaf pan aluminum
0061220 30 x 6cm 6,41€
0061221 35 x 6cm 6,99€
pack: 1

Αντικολλητική φόρμα αλουμινίου 
Non stick springform aluminum
0061201 24 x 9cm 7,36€
0061202 26 x 9cm 7,49€
0061203 28 x 11cm 8,70€
pack: 3

Ταψί muffin 6 θέσεων μεταλλικό 
Muffin’s pan 6 positions tin
0061207 27 x 18 x 3cm 4,23€
pack: 3

Ταψί muffin 12 θέσεων μεταλλικό 
Muffin’s pan 12 positions tin
0061208 27 x 35 x 3cm 6,40€
pack: 3
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Φτυάρι από ξύλο οξιάς χωρίς κοντάρι (περιλαμβάνει 
2 βίδες)
Beechwood round peel without handle (delivered with  2 
screws)
*1750557 118138 ø35cm 34,65€
pack: 1

Exal® ταψί 4 μπαγκετών / EXAL® baguette  4 sheets
*1753072 311240 27,5 x 38cm 35,25€
pack: 1

Ταψί 6 μπαγκετών
Alu-gaufer baguette  6 sheets
*1753121 311121 43 x 65cm 57,20€
pack: 1

Φτυάρι από ξύλο οξιάς χωρίς κοντάρι (περιλαμβάνει 
2 βίδες)
Beechwood peel without handle (delivered with  2 screws)
*1751824 118124 60 x 30cm 30,30€
pack: 1

Φόρμα ψωμιού / Wide toast pan
*1753994 340961 40 x 10 x 8cm 31,95€
*1753995 340962 50 x 10 x 8cm 34,05€
pack: 1

Φόρμα ψωμιού με καπάκι
Long pullman bread pan with lid
*1750857 341642 40 x12 x 12cm 42,50€
pack: 1

Κοντάρι για φτυάρι από ξύλο οξιάς
Beechwood handle for peel
*1750563 118142 250cm 16,25€
pack: 1

•  Λεπτός χάλυβας με πολλαπλές στρώσεις αντικολλητικές PTFE και 
προστατευτικό σμάλτο εξωτερικά. 

• Ποιοτικό ψήσιμο και εύκολη αφαίρεση. 
•  Απλά σκουπίστε με στεγνό πανί εσωτερικά και εξωτερικά μετά 
τη χρήση. 

•  Δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία (πχ. πλυντήριο πιάτων, ψυ-
γείο.) 

•  Fine steel a PTFE non-stick multicoating inside and protective 
enamel outiside. 

• Quality of cooking and easy removal. 
• Simply wipe clean inside and outside. 
•  This material should not be exposed to humidity (dishwasher, 

fridge...).

• Ειδικά κατασκευασμένο για φούρνους.
•  Ειδικό κράμα αλουμινίου με πτυχές που αποτρέπει το κόλλημα της 
ζύμης και βελτιώνει την όψη της κρούστας.

•  Ανθεκτικό στην κατάψυξη, θέρμανση, υψηλή υγρασία, ζύμωση, μα-
γιά και το αλάτι. 

•  Χρησιμοποιείται σε θαλάμους ελεγχόμενης ζύμωσης και ψυκτικούς 
θαλάμους 

• Εύκολη αποθήκευση, στοιβαζόμενα. 
•  Δεν χρειάζεται επιπλέον φροντίδα, μόνο ελαφρά και συχνή λίπανση. 

• Specially made for heart furnace. 
•  Special crimped aluminium alloy which prevent dough from sticking 
and improves the aspect of the crust. 

•  Resists freezing, heating, high humidity, fermentation, yeast and salt. 
•  Use for ontrolled fermentation chamber and freezing chambers. 
•  Easy to store due to its stackability. 
•  No retreatment needed, only slight and regular greasing.

Αντικολλητικό φύλλο αλουμινίου με πτυχές. 
Δεν απαιτείται λίπανση. 

Non-stick and crimped aluminium sheet. No 
greasing necessary.

250°C
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• Μαλακά καλούπια σιλικόνης. 
•  Διάσταση GN 1/3, 30x17.5cm. 
Συμβουλή:
Για ψήσιμο χρησιμοποιήστε πάνω σε διάτρη-
το ταψί ζαχαροπλαστικής, κωδικός 1753170.

• Soft silicon moulds.
• Format GN1/3, 30 x 17,5cm.
Recommendation:
for cooking, use on perforated pastry dish, 
ref. 1753170.

6 θέσεων  / moulds  “Mini-Kouglof”
*6242222 257931 ø7,2cm - H: 3,6cm 12,90€
pack: 1

15 θέσεων ημισφαίριο / 15 moulds “Half sphere”
*6242212 257901 ø4,3cm - H: 2cm 12,90€
pack: 1

15 θέσεων / moulds “Mini Muffins”
*6242230 257914 ø4,5 x 3cm 12,90€
pack: 1

6 θέσεων ταρτάκι / 6 moulds “Fluted tart”
*6242252 257926 ø7,5cm - H: 1,8cm 12,90€
pack: 1

16 θέσεων  / moulds  “Financier cake”
*6242216 257907 4,9 x 2,6 x 1,1cm 12,90€
pack: 1

12 θέσεων / moulds “Mini cake” 
*6242206 257985 7,5 x 3 x3cm 12,90€
pack: 1

6 θέσεων  / moulds “Tatin tart”
*6242254 257930 ø7,5cm - H: 2,5cm 12,90€
pack: 1

15 θέσεων / moulds “Madeleine”  
*6242226 257912 4,4 x 3,4 x 1cm 12,90€
pack: 1

18 θέσεων  / moulds  “Cannele kuchen” 
*6242208 257990 ø3,5cm - H: 3,5cm 12,90€
pack: 1

6 θέσεων / moulds “Savarin” 
*6242244 257928 ø6,5cm - H: 2cm 12,90€
pack: 1

15 θέσεων / moulds  “Dariole”
*6242210 257940 ø4,5cm - H: 4,5cm 12,90€
pack: 1

24 θέσεων  / moulds “Pyramid”
*6242240 257920 3,5 x 3,5 x 2cm 12,90€
pack: 1

+250°C-50°C
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8 θέσεων  “Buchette” 
8 moulds “Buchette”
*1753288 336029 3,39 x 4 x 3,9cm
pack: 1 100,50€

54 θέσεων “Mini Volcanos” 
54 moulds “Mini Volcanos”
*1753440 336095 4,2 x 2cm
pack: 1 100,50€

35 θέσεων  “Savarins Carres” 
35 moulds “Savarins Carres”
*1756135 336134 5,6 x 5,6 x 2,4cm
pack: 1 100,50€

60 θέσεων  “Quichettes-Tartelettes” 
60 moulds “Quichettes-Tartelettes”
*1753632 336007 ø4,2 x 1cm
pack: 1 100,50€

FLEXIPAN
•  Εγγυημένη διάρκεια ζωής από 2000 έως 3000 χρήσεις ανάλογα το 
είδος. 

• Για γλυκά και αλμυρά παρασκευάσματα. 
•  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαγείρεμα ή για κατάψυξη -40°C 

έως +260°C.
• Διάσταση 60x40cm. 
•  Ανθεκτικό & συμπαγές. Μοναδική ύφανση υαλονημάτων εμποτι-

σμένη με σιλικόνη. 
•  Εξαιρετικά αντικολλητική ιδιότητα για τέλεια αφαίρεση από το κα-

λούπι ζεστών ή κρύων παρασκευασμάτων, χωρίς λίπανση. 
• Όμοιόμορφο ψήσιμο. 

Συμβουλές χρήσης : 
• Μη λυγίζετε ή κόβετε το Flexipan®.
• Γεμίστε όλα τις θέσεις/καλούπια πριν το ψήσιμο.
•  Αφαιρέστε από τα καλούπια αμέσως μόλις βγουν από τον φούρνο. 
• Πλύνετε με καθαριστικό που απομακρύνει τα λίπη. 
•  Αποθηκεύστε πάνω σε σχάρα, ανάποδα στοιβαγμένες μέχρι 6 πλά-
κες.

•  Guaranteed life span from 2000 to 3000 uses depending on products.
•  Sweet and savoury preparations.
• Can be used for cooking or freezing -40ºC to + 260ºC.
•  60 x 40 cm format for pastry-making.
• Tough and solid. Unique silicon-coated fiberglass texture.
•  Optimal non stick property for perfect removal from mould hot or 

cold, without greasing.
• Even cooking and colouring.

HANDY TIPS:
• Do not bend or cut the Flexipan@
• Fill all imprints when cooking.
• Remove from moulds as soon as taken out of oven.
• Wash regularly with a grease-removal detergent.

84 θέσεων  “Μini-Financiers” 
84 moulds “Mini-Financiers”
*1753309 336009 5 x 2,6 x 1,1cm
pack: 1 100,50€

48 θέσεων  “Barquettes” 
48 moulds “Barquettes”
*1753459 336112 6,6 x 2,7 x 1,1cm
pack: 1 100,50€

+260°C-40°C
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Kόπτης ζύμης οβάλ / Cutter
*1751070 150208 8,5 x 5cm
pack: 1 15,90€

Kόπτης ζύμης “κουτάλι / Cutter “spoon”
*1751073 150214
pack: 1 8,40€

48 θέσεων  “Oval Tartlet” 
48 moulds “Oval Tartlet”
*1753696 337019 6,6 x 2,7 x 1,1cm
pack: 1 52,10€

36 θέσεων “Spoons” 
36 moulds “Spoons”
*1753861 337214 9 x 2,8 x 1,2cm
pack: 1 52,10€

11 θέσεων “Round Little Breads” 
11 moulds “Round Little Breads”
*1753699 337026 ø12,5 x 1,6cm
pack: 1 52,10€

FLEXIPAN AIR
Zαχαροπλαστική: 
•  Διάτρητο ύφασμα σχεδιασμένο για ευκολότερη μεριδοποίηση και 
προετοιμασία της ζύμης choux & ταρτών. 

• Δεν χρειάζεται γλασάρισμα ή μέτρημα της ζύμης. 
•   Τέλεια αφαίρεση από το καλούπι χάρη στην αντικολλητική επιφά-
νεια Silform®.

• Σταθερή βάση, επιτρέπει στα choux να παραμείνουν σταθερά.
Αρτοποιία: 
• Ειδικό διάτρητο ύφασμα για την παρασκευή ψωμιού.
•  Ιδανικό για ψήσιμο ψωμιού σε διάφορα σχήματα: μικρά στρογγυλά 
ψωμάκια , ψωμάκια hot dog, φρατζολάκια κ.α.

• Βέλτιστη κυκλοφορία αέρα: άψογη τραγανότητα και ψήσιμο. 

Pastry uses:
•  Perforated cloth designed for easier calibration and preparation of 
choux pastry and tartlets.

• No need to glaze or score the pastry.
• Perfect removal from mould thanks to non-stick Siliform®.
• Firm base, allows choux pastries to remain stable.
Uses in bakery:
• Special non-stick perforated cloth for bread making.
•  Ideal for baking bread in various shapes: small round rolls, hot-dog 
burns, finger rolls, hamburger buns or sandwich rolls.

• Optimal air circulation: impeccable crispiness and colouring.

15 θέσεων  “Little Breads” 
15 moulds “Little Breads”
*1753856 337029 ø10,2 x 2cm
pack: 1 52,10€

8 θέσεων “Mini Baquettes” 
8 moulds “Mini Baquettes”
*1753859 337100 25,9 x 6,4 x 3cm
pack: 1 52,10€

Κόπτης ζύμης / Round fluted cutter
*1751550 150115 5cm
pack: 1 5,95€

60 θέσεων “ Tartlet” 
60 moulds “Tartlet”
*1753676 337010 ø4,2 x 1cm
pack: 1 52,10€

+280°C-40°C



ZΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - PASTRY

569

Zητήστε μας τον κατάλογο MATFER για περισσότερα εργαλεία ζαχαροπλαστικής /  Ask us the MATFER catalogue for more pastry utensils

Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  / The items with star sign (*) are offered upon special order

δι
άφ

ορ
α 

ερ
γα

λε
ία

 ζ
αχ

αρ
οπ

λα
σ

τι
κή

ς 
- 

va
ri

ou
s 

pa
st

ry
 u

te
ns

ils

Φλόγιστρο ζαχαροπλαστικής (βουτάνιο) 
Chargeable sugar blowtorch (butane)
1752681 262263 20ml 13 x 7 x 16cm 28,15€
pack: 1

3 φόρμες σοκολάτας 18 τετράγωνα (3x6εκ.) 100γρ.  
3 tablets for chocolate 18 squares 100gr
*1750240 380240 6,8 x 15 x1cm 20,70€
pack: 1

Ηλεκτρική βάση ζαχαροπλαστικής - ρυθμιζόμενη ταχύτητα 1-80 στροφές / λεπτό  
Electrical base turntable - adjustable rotation speed from 1 to 80 turns per minute
*1755279 421520 ø24 x 12cm  15 Watts     230 Volts 468,00€
pack: 1

Βούρτσα με ξύλινο χέρι & φυσική τρίχα
Brush with wooden handle & naturar bristles
*1751690 116050 31,5cm 8,80€
pack: 1

Πολύ χρήσιμο εργαλείο, απαραίτητο για 
όλες τις εργασίες κολλήματος ζάχαρης. 
Πολύ βολική λαβή. Ενσωματωμένη βάση για 
να παραμένει το φλόγιστρο πάντα σε όρθια 
θέση. Μπορεί να ξαναγεμιστεί σε μερικά 
δευτερόλεπτα με μπουκάλι γεμίσματος βου-
τανίου. Ρυθμιζόμενη φλόγα. Αυτόματη ανά-
φλεξη. Διατίθεται χωρίς αέριο. 

Very convenient model, indispensable for all 
sugar sticking work. Very good grip. Base 
incorporated to always keep the blowtorch 
upright. Can be refilled in a few seconds with 
universal butane lighters refills. Adjustable 
flame. Automatic lighting. Weight: 300gr. In 
blister pack without gas.

Φόρμα σοκολάτας 24 θέσεων 9γρ.
Square shells 24 moulds 9gr.
*1754630 383205 2,7x2,7x1,2cm 20,70€
pack: 1

Φόρμα σοκολάτας 32 θέσεων 11,5γρ.
Choco wooden square 32 moulds 11,5gr
*1754496 380122 2,2 x 2,2 x 2cm 20,70€
pack: 1

Φόρμα σοκολάτας “Cocoa texture” 18 θέσεις 5γρ.
 18 “Cocoa texture” square 5gr
*1753834 383207 3,4 x 3,4 x 0,4cm 20,70€
pack: 1

Φόρμα σοκολάτας καρδιά 36 θέσεις 10γρ. 
36 “hearts” moulds 10gr
*1753835 380205 2,5 x 2,5 x 0,9cm 20,70€
pack: 1

Φόρμα  σοκολάτας “canneles” 40 θέσεις 9γρ.
Chocolate “mini canneles” set40pcs 9gr
*1753808 380108 ø2,4 x 2,4cm 20,70€
pack: 1

Φόρμα σοκολάτας 3 φλυτζάνια / Simple mould 3 cups
*1753837 380237 ø7,1 x 3,4cm 20,70€
pack: 1

Σετ 4 τεμ. κουτάλια μεζούρες ανοξείδωτες
 Set of 4 pcs stainless steel  measuring spoons

1757229 072029 2-3-5-
15ml ø2 - 2,5 - 3 - 4cm 10,05€

pack: 1

NEW

IP31
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Σακούλα ζαχαροπλαστικής / Pastry bag
1750124 160124 40cm 5,87€
1750125 160125 45cm 6,85€
1750126 160126 50cm 7,57€
pack: 1

Σετ 100 τεμ σακούλες ζαχ/κής μιας χρήσης 
Set of 100 disposable pastry bags
3447904 798040 43cm 15,19€
3447905 798055 55cm 22,06€
pack: 1

Σετ 12 τεμ. polycarbonate μύτες κορνέ 
Set of 12 pcs polycarbonate pastry tubes 
ίσιες / plain: No 3, 5, 7, 9, 11, 13 
αστέρι / star: No C6, C7, D8. E7, F7, F8
1756004 166004 35,60€
pack: 1

Σετ 2 τεμ. μύτη κορνέ για γέμιση ανοξείδωτη   
Set 2 pcs stainless steel plain tube 
1756202 167502 ø2mm

6,50€

1751471 167503 ø3mm
1756204 167504 ø4mm
1751654 167505 ø5mm
1756206 167506 ø6mm
1751472 167507 ø7mm
1756208 167508 ø8mm
1751473 167509 ø9mm
1756210 167510 ø10mm
1751474 167511 ø11mm
1756212 167512 ø12mm
1751475 167513 ø13mm
1756214 167514 ø14mm
1751476 167515 ø15mm
1756216 167516 ø16mm
1756217 167517 ø17mm
1756218 167518 ø18mm
1756220 167520 ø20mm
pack: 1

Σετ 12τεμ. μύτη κορνέ Νο4 ανοξείδωτη 
Set of 12 tubes No4 stainless steel
*3448201 824000 29,07€
pack: 1

Σετ 6τεμ. μύτη κορνέ Νο0 ανοξείδωτη 
Set of 6 tubes No0 stainless steel
3448200 820000 14,82€
pack: 1

Πλάστης πολυαιθυλενίου χωρίς χερούλια 
Polyethylene rolling pin without handle
1752842 140016 ø4,3 x 43cm 31,15€
pack: 1

Πλάστης ανοξείδωτος με περιστρεφομενα χερούλια 
Stainless steel rolling pin with rolling handles
*3448040 801040 ø5,1cm /  40-20cm 28,41€
pack: 1

40cm

20cm

6mm

7mm

11mm

10mm

11mm

15mm

8mm

9mm

8mm

12mm

15mm

20mm

4mm

8mm

11mm

8mm

12mm

20x3mm

Υψηλής ποιότητας σακούλες ζαχαροπλαστι-
κής μιας χρήσεως:  
•  Πολύ ανθεκτικό υλικό 3 στρώσεων, αντο-

χή στην θερμότητα (μέγιστη θερμοκρασία: 
100°C).

•  Πράσινες σακούλες ζαχαροπλαστικής, 
αποστειρωμένες και απόλυτα υγιεινές. 

Superior quality disposable piping bags: 
•  Very sturdy 3 layer film, heat resistant (max 

100ºC).  
•  Green pastry bags, sterile and perfectly 

hygienic.

Σετ 100τεμ. (ρολλό) σακούλες ζαχαροπλαστικής 
“Comfort” / Set 100pcs disposable piping bags “Comfort”
*1751624 165007 59 x 28 x 7,5cm 22,25€
pack: 1

C6

E7

No3

No9

C7

F7

No5

No11

D8

F8

No7

No13

Πλαστικοποιημένο, αδιάβροχο ύφασμα με 
ρυθμιζόμενο άκρο.

Plastic coated fabric, impermeable with 
adjustable tip.

90°C

Zητήστε μας τον κατάλογο MATFER για περισσότερα καλούπια σιλικόνης /  Ask us the MATFER catalogue for more silicon moulds
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Πινέλο ζαχαροπλαστικής με φυσική τρίχα 
Pastry brush (natural bristles)
1751125 116011 2,5 x 24cm 4,05€
1751230 116012 3 x 25cm 4,20€
1751335 116013 3,5 x 25,5cm 4,40€
1751440 116014 4 x 26cm 4,90€
1751545 116015 4,5 x 26,5cm 5,45€
1751650 116016 5 x 27,5cm 6,00€
1751760 116017 6 x 27,5cm 8,00€
1751870 116018 7 x 27,5cm 9,20€
pack: 1

Σπάτουλα ζύμης πολυπροπυλένιο
Dough scraper polypropylene
1751135 112835 11,3 x 7,5cm 1,25€
pack: 1

Σπάτουλα για μπωλ ημικύκλιο, πολυπροπυλένιο
Scraper for bowl Semi-circle, polyprorylene
1752851 112851 19,8 x 14,9cm 1,55€
pack: 1 Κόπτης ζύμης ίσιος Exoglass®

Exoglass® dough scraper staight
1752825 112825 11,5 x 8cm 5,95€
pack: 1
Κόπτης ζύμης στρογγυλός Exoglass®
Exoglass® dough scraper round
1752826 112826 11,5 x 8cm 5,95€
pack: 1

Κόπτης / Dough scraper
3443860 386000 15 x 7,5cm 4,09€
pack: 1

Σετ 8 τεμ. κόπτες (ίσιοι) Exoglass® 
Set 8 pcs cutters (plain) Exoglass®
1750103 150103 3 - 10cm 34,55€
pack: 1

Σετ 7 τεμ. κόπτες (ραβδωτοί) Exoglass® 
Set 7 pcs cutters (fluted) Exoglass®
1750102 150102 3,5 - 9,5cm 42,90€
pack: 1

•  Σύνθετο υλικό: δεν σκουριάζει, κατάλληλο 
για αποστείρωση.

•  Εγγύηση ζωής για την αιχμηρότητα.
•  Μονοκόμματο σώμα, ευκολία στο καθάρι-

σμα. 
•  Ευκολία χρήσης λόγω του στρογγυλεμένου 

σχεδίου. 
•  Διατηρεί το αρχικό του σχήμα. 

• Composite material: rot-proof, suitable for     
  sterilisation.
• Long-life sharpeness guarantee.
• Single unit: easy to clean.
• Comfortable grip thanks to rounded design.
• Always retains original shape.

Σκληρό σύνθετο μονοκόμματο υλικό. Κα-
τάλληλο για αποστείρωση. 

Stiff, made of one-piece composite material, 
sterilisable.

•  Φυσικές τρίχες, χωρίς χημική επεξεργα-
σία, κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα. 

•  Η λαβή και το «κολάρο» συγκράτησης των 
τριχών είναι από σύνθετο υλικό.

•  Για να περιοριστεί η απώλεια τριχών βυθί-
στε για μία ώρα σε καθαρό νερό, πριν από 
την πρώτη χρήση.

•  Natural bristles, not chemically treated, 
food grade. 

•  Handle and collar in composite material.
•  To limit the loss of bristles soak for one 

hour in clear water before the first use.

•  Τρίχες από συνθετικές ίνες, κατάλληλες για 
επαφή με τρόφιμα. 

•  Η λαβή και το «κολάρο» συγκράτησης των 
τριχών είναι από σύνθετο υλικό.

•  Bristles in synthetic fibre, food contact 
grade. 

• Handle and collar in composite material.

Πινέλο ζαχαροπλαστικής με τρίχα polyamid  
μήκος: 5εκ. / Pastry polyamid fibre brush length:5cm
1750230 116002 3 x 24cm 4,95€
1750440 116004 4 x 25cm 5,60€
1750650 116006 5 x 26,5cm 6,90€
1750860 116008 6 x 26,5cm 8,45€
1750970 116009 7 x 26,5cm 9,90€
pack: 1

B

C

D

G

Κόπτης πολυπροπυλένιο / Polypropylene scraper
3448320 836200 20,4 x 15,1cm 2,92€
3448321 836215 22,1 x 13cm 2,96€
3448322 836147 15,1 x 10,2cm 1,27€
3448323 836110 11,2 x 7,8cm 0,94€
3448325 836120 12,8 x 9cm 1,21€
pack: 1

B
C
D
G

A

A
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Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος / Non stick baking mat
6243211 321031 52 x 31,5cm για ταψιά/ for pans  1/1 17,04€
6243212 321032 58,5 x 38,5cm για ταψιά/ for pans  60x40cm 21,95€
pack: 1

Ταψί στραγγίσματος-στεγνώματος γλυκών / Draining rack
*1753078 313004 60 x 40 x 5cm 113,00€
pack: 1

Τριγωνικός κόπτης / Mozaik decoration triangle cutter
*1754397 371243 11,7 x 9 x 4cm 24,45€
pack: 1

Τσέρκι στρογγυλό ανοξείδωτο
Entremets ring stainless steel
*1753777 371202 ø14cm - H: 3,5cm 6,55€
*1753892 371204 ø16cm - H: 3,5cm 7,25€
*1757390 371206 ø20cm - H: 3,5cm 7,90€
*1753728 371208 ø24cm - H: 3,5cm 9,10€
*1753779 371210 ø28cm - H: 3,5cm 12,95€
pack: 1

Τσέρκι τετράγωνο κάδρο ανοξείδωτο
Entremets frame stainless steel
*1753719 371105 17 x 17 x 3,5cm 16,00€
*1754375 371108 27,5 x 27,5 x 3,5cm 29,80€
*1754376 371110 33 x 33 x 3,5cm 32,60€
pack: 1

Διαχωριστής κέικ ø26εκ. / Cake divider ø26,5cm
*3448447 848008 8/12 portions

6,68€
*3448448 848014 14/16 portions
pack: 1

Ενισχυμένος κόπτης για τριγωνικές τάρτες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κόπτης για 
αλμυρές παρασκευές ζαχαροπλαστικής. 
Ανοξείδωτο ατσάλι. 

Cutter with reinforcing band for Mozaϊk 
triangular tarts. Can be used as a savoury 
pastry cutter. Stainless steel.

Σετ 16τεμ. κόπτες μπισκότων αριθμοί & σύμβολα 
ανοξείδωτα / Box of numeral and miscellanous biscuit 
cutters 16 pcs stainless steel
*1750477 150475 0,3 x 2,7cm 24,70€
pack: 1

Σετ 42τεμ. κόπτες γεωμετρικά σχήματα λευκός 
σίδηρος / Geometric shape cutters, tin plate, 42 cutters
*1750460 150460 0,6 to 2,2 cm 65,05€
pack: 1

Αποτελείται από ανοξείδωτο υδατοστεγές ταψί  & ειδική σχάρα με 
στενό πλέγμα 9x9mm, ανοξείδωτο πλαίσιο με 3 διασταυρούμενα 
κομμάτια πάχους 6mm, 1mm σύρμα και ποδαράκια.

Consisting of a watertight stainless steel tray with a special grid with 
narrow mess 0,9 x 0,9cm. Stainless steel frame with three 0,6cm 
cross pieces, 0,1cm wire, with feet.

Εμποτισμένο με σιλικόνη ύφασμα με υαλονήματα 
•   Για τέλεια αποτελέσματα χρησιμοποιείστε με διάτρητο αλουμινένιο 
ταψί ή σχάρα. 

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους φούρνων, σε μι-
κροκύματα αλλά και σε καταψύκτες 

• Για αρτοσκευάσματα και γλυκά
• Δεν χρειάζεται λίπανση 

+300°C-40°C
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