PATELNIA DWUSTRONNA DOUBLEPAN
Patelnia dwustronna to produkt, który zrewolucjonizuje Twoje codzienne czynności
kuchenne. Z tą patelnią możesz gotować, smażyć, dusić, a po jej złożeniu i
zamknięciu na magnetyczny zamek uzyskasz efekt prodiżu umożliwiający
przygotowywanie potraw jak w brytfannie. Specjalna nieprzywierająca powłoka
sprawia również, że nie musisz używać dużych ilości tłuszczu. Dzięki tej patelni
dosłownie oszczędzasz.
Ta dwuczęściowa patelnia sprawdzi się u każdego – zarówno u osoby stawiającej
pierwsze kroki w kuchni jak i u wytrawnych kucharzy. Jeśli cenisz sobie
wielozadaniowość urządzeń kuchennych i wygodę, na pewno ją docenisz. Patelnia ta
zyskuje także uznanie u miłośników potraw grillowanych i naleśników. Potrawy
przygotowane na niej wprowadzą zupełnie nową jakość do Twoich dań.
Patelnia DoublePan wyposażona jest w magnetyczną rączkę, silikonową uszczelkę,
a także specjalną powłokę Stonite, wytrzymalszą od powłoki zwykłej patelni.
Zapewnia to komfort i przyjemność nawet przy wykonywaniu najtrudniejszych potraw.
Czy często zdarza ci się przypalić lub źle przygotować potrawę przez złe, wiecznie
przypalające się patelnie? Z patelnią dwustronną DoublePan takie sytuacje nie będą
miały już miejsca. Dno patelni bardzo dobrze przewodzi ciepło, dzięki czemu potrawy
nie przypalają się do niej i są smaczniejsze. Przygotujesz na niej zdrowe i smaczne
potrawy.
Wiele patelni z marketów często posiada małe wymiary lub kosztuje bardzo dużo w
stosunku do tego co oferuje. Ten produkt nie zawiedzie Cię pod tym względem. Duże
wymiary i głębokie dno sprawią że przygotujesz bez problemu potrawy dla wielu
osób. W każdej chwili możesz rozdzielić patelnię w prosty sposób i na drugiej z nich
przygotowywać inną potrawę. Dzięki możliwości rozdzielenia na dwie oddzielne, tak
naprawdę otrzymujesz dwie patelnie w cenie jednej.
Sezon letni właśnie się rozpoczyna. Imprezy, spotkania i przyjęcia trwają w
najlepsze. Dzięki patelni dwustronnej i Ty stworzysz własne, unikatowe potrawy na
każdą okazję. Wszystko dzięki temu, że jest to patelnia wielofunkcyjna. Możesz
gotować, smażyć, dusić, a nawet obracać ją podczas pieczenia. Specjalna
nieprzywierająca powłoka sprawia również, że potrawy nie przypalają się do jej dna.
W dzisiejszych czasach wiele patelni może być używana tylko na konkretnych
rodzajach kuchenek, co często wymusza zakup dodatkowych akcesoriów. Patelnia
dwustronna może być używana na kuchenkach gazowych, elektrycznych oraz
płytach ceramicznych i indukcyjnych. Wielofunkcyjność tej patelni nie kończy się
jednak tutaj.
Większość zwykłych patelni nie posiada w zestawie żadnych dodatków, przez co po
zakupie często musimy dokupywać dodatkowe elementy jak pokrywki czy też wkłady
do gotowania. Ta dwustronna patelnia posiada pokrywkę, a także gratisowo

otrzymujesz nierdzewną podkładkę do pieczenia oraz wkład do gotowania na
parze. Tego nie otrzymasz przy zakupie zwykłej patelni!
Czy jesteś miłośnikiem naleśników lub potraw grillowanych? Takie potrawy
wymagają często obrócenia pieczonej rzeczy na drugą stronę lub specjalnych patelni
jak patelnia do naleśników, lub patelnia do grilla. Oznacza to zwykle dodatkowy
zakup. Na tej patelni wystarczy odwrócić zestaw do góry dnem i można kontynuować
pieczenie bez potrzeby odwracania produktów. Ten sposób odwracania jest
idealnym rozwiązaniem podczas przygotowywania np. naleśników czy potraw
grillowanych.
Przygotowywanie posiłków na patelni dwustronnej DoublePan to sama przyjemność.

Zalety:
- przeznaczona do przygotowania zdrowych, niskokalorycznych dań
- można gotować bez użycia tłuszczu i oleju roślinnego lub tylko w minimalnej ilości
- szczelne silikonowe połączenie dzięki któremu nic nie wydostaje się poza patelnię
- możliwość rozdzielenia zestawu na dwie patelnie pozawala przyrządzać 2 potrawy
jednocześnie
- specjalna powłoka stonite zabezpieczająca patelnię przed przypalaniem i zwiększa
jej wytrzymałość
- łatwa w użyciu dzięki magnetycznej rączce
- nowoczesny wygląd komponujący się z każdą kuchnią

DANE TECHNICZNE:
- dwie patelnie o średnicy: 27 i 29cm
- waga:1,67 kg
- ergonomiczny uchwyt: 15cm
-sylikonowa uszczelka zapobiegająca wylewaniu oleju i tłuszczu oraz wydostawaniu
się zapachów
- odporna na wysokie temperatury
- podkładka ze stali nierdzewnej do gotowania na parze o średnicy: 25cm
- podkładka nierdzewna do pieczenia o średnicy: 25cm
- głębokość patelni: 4cm i 7cm
- długość rączki: 15cm
W zestawie znajdują się
- 2 patelnie,
-szklana przykrywka,
GRATIS
- podstawka ze stali nierdzewnej do gotowania na parze,
- podkładka nierdzewna do pieczenia,

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jakie są wymiary patelni?
Wymiary patelni to 27cm i 29cm średnicy,4cm i 7cm głębokości oraz 15cm długość
rączki.
Czy na patelni można tylko smażyć?
Patelnia nadaje się do gotowania, smażenia oraz duszenia różnego rodzaju potraw.
Co patelnia posiada w zestawie?
Patelnia posiada w zestawie następujące rzeczy: dwie patelnie, pokrywkę,
nierdzewny wkład do gotowania na parze oraz nierdzewną podkładkę do pieczenia.
Z czego wykonana jest patelnia?
Patelnia jest wykonana ze specjalnej powłoki Stonite, odpornej na działanie
wysokich temperatur i wytrzymalszej w porównaniu z powłoką zwykłej patelni.
Czy patelnia nadaję się mycia w zmywarce?
Oczywiście. Patelnia przeznaczona jest do mycia w zmywarce.
Czy patelnia nadaje się do naleśników i na grilla?
Patelnia idealnie nadaje się do potraw grillowanych i naleśników dzięki możliwości
prostego obrócenia jej na drugą stronę.
Czy patelnia jest zdrowa w używaniu?
Jak najbardziej. Patelnia została zaprojektowana w taki sposób aby przygotowane
na niej potrawy były zdrowe i smaczne.
Czy patelnia może być używana na płycie indukcyjnej?
Patelnia może być używana na płytach indukcyjnych, płytach ceramicznych oraz
kuchenkach elektrycznych i gazowych.

