
• Handmatige bediening
• Volledig metalen constructie
• Zilver metallic
• Gekarteld cirkelvormig mes Ø 17 cm
• Snijdikte instelbaar tot ca. 20mm
• Afneembare slede van RVS (slede ca. 20 cm)
• Slinger van metaal met een beukenhouten handvat
• RVS geleidebeugel
• Stalen voetjes
• FSC-gecertificeerde bamboe plank (voor opvangen snijwaren/tevens snijplank)
• Vier hoogwaardige pootjes voorzien van zuignapjes (stevig/antislip)
• Gemaakt in Duitsland

Piatto 5
RI107022

Geen elektriciteit? Geen zorgen! Met de handmatig te bedienen Piatto 5 ben je niet
gebonden aan een stopcontact. De snijmachine kan overal gebruikt worden. Of je nu
een stokbrood wilt snijden in de tuin voor een barbecue of een maaltijd bereidt in een
berghut, met de Piatto 5 kan het allemaal.

Dankzij het compacte, volledig metalen ontwerp en de vier zuignapjes ben je verzekert
van hoge kwaliteit en stabiliteit. Druk de Piatto 5 eenvoudig op het oppervlak en de
siliconen voeten hechten stevig vast en voorkomen zo schuiven tijdens het
snijproces. De robuuste en soepele slinger met hoogwaardige handgreep van
beukenhout wordt met de rechterhand bediend, terwijl de slede, inclusief het gesneden
voedsel naar links wordt geleid. Een kleine beweging en slechts een klein beetje druk
zijn voldoende om snijresultaten te bereiken die net zo nauwkeurig zijn als bij een
elektrisch apparaat. De snijdikte kan traploos worden ingesteld tot ca. 20 mm.

Er kan tijdens het snijden van grote, harde stukken kaas, vlees of brood gemakkelijk
gebruik worden gemaakt van de geleidebeugel. Het gelijkmatig gesneden voedsel
beland vervolgens op de bamboe plank die dient als opvangtray en tevens gebruikt kan
worden als snijplank. De lichtgewicht bamboe plank neemt geen kleur of onaangename
geuren aan en is bijzonder duurzaam zoals blijkt uit de FSC-certificering.

EAN Code 04004822107226

Garantie 2 jaar

Artikelcode RI107022

Materiaal Metalen constructie

Afmetingen 34,5 x 37 x 25,5 cm (b x d x h)

Gewicht 4,3 kg incl. bamboe plank


