
Ponad 15 milionów 
sprzedanych
urządzeń AGD

Polska rma
Polski kapitał
Polska marka

Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Wygodne przechowywanie i czyszczenie: krajalnica ma składaną płytę główną oraz obudowę, 
dzięki temu nie zajmie dużo miejsca na kuchennym blacie i z łatwością zmieści się w kuchen-
nej szafce. Zdejmowane elementy krajalnicy: nóż, podajnik dociskowy i prowadnica umożliwia-
ją mycie i łatwe czyszczenie urządzenia.

Bezpieczeństwo użytkowania: dzięki blokadzie bezpieczeństwa przypadkowe uruchomie-
nie krajalnicy jest niemożliwe. Podajnik dociskowy chroni Twoje palce przed skaleczeniem. 
Kolejnym atutem zabezpieczającym są gumowe nóżki antypoślizgowe zapewniające stabil-
ną i komfortową pracę.

Komfort obsługi: krajalnica posiada zdejmowaną prowadnicę z blokadą na ostrzu oraz podajnik 
dociskowy z zaczepami zapobiegającymi przypadkowemu przesunięciu żywności podczas kroje-
nia. To właśnie dzięki nim Twoje produkty zawsze będą pokrojone z najwyższą precyzją.

3-stopniowy przełącznik prędkości za pomocą, którego dopasujesz szybkość krojenia do 
Twoich potrzeb. Duża moc 150W sprawi, że krojenie różnych produktów będzie szybkie i 
proste.

Bardzo ostry nóż tnący to tarcza tnąca o średnicy 17 cm, która zapewnia szybkie i precyzyjne 
krojenie produktów spożywczych. Wykonana została ze stali szlachetnej, co gwarantuje pracę 
przez długie lata. Jest zdejmowana, można ją wyjąć z urządzenia dla łatwego utrzymania 
w czystości.

Płynna regulacja grubości krojenia w zakresie od 0 do 15 mm – dzięki niej indywidualnie 
dobierzesz grubość plasterków czy kromek krojonych produktów spożywczych. Będą takiej 
grubości jak lubisz i wszystkie takie same.
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Jeżeli w kuchni nie chcesz wybierać pomiędzy wygodą, a precyzją krajalnica 
OPTIMUM została zaprojektowana z myślą o Tobie.
Dzięki regulacji grubości kDzięki regulacji grubości krojenia, trzem poziomom prędkości oraz precyzyjnemu 
nożowi krojenie szynki czy sera na cienkie plastry albo świeżego chrupiącego chleba 
na równe kromki nie będzie już stanowić żadnego problemu. Twoje bezpieczeństwo 
jest dla nas najważniejsze, dlatego krajalnica OPTIMUM wyposażona została w po-
dajnik dociskowy, który chroni dłonie przed skaleczeniem oraz antypoślizgowe nóżki 
zapewniające komfortową pracę. Dzięki blokadzie bezpieczeństwa przypadkowe 
uruchomienie urządzenia jest po prostu niemożliwe. 
To nowoczesna i bezpieczna alternatywa dla tradycyjnego noża kuchennego 
i niezbędny pomocnik w Twojej kuchni.


