
Nordica 6 Pcs Set (Saucepan 1,5L, Stewpot 3 L, Stewpot 5 L)

Tefals kastrullserie NORDICA har inspirerats av den nordiska livsstilen med rena linjer och funktionell design. 
Stålet är av hög kvalitet vilket gör kastrullerna mycket tåliga och säkerställer att de håller formen över tid. 
Den tjocka botten ger utmärkt värmefördelning i kokkärlen så att maten blir jämnt tillagad. 
NORDICA-serien har dessutom flera smarta lösningar på locket som gör matlagningen extra smidig. 
Tack vare de unika dubbelhandtagen håller du enkelt fast locket när du ska hälla från kastrullerna.
Hällpipen på kastrullernas sidor gör det också möjligt att hälla bort överflödigt vatten utan att bränna sig eller spilla. 
Locket har dessutom en integrerad sil med små hål på ena sidan (perfekt för ris och grönsaker) och stora på den andra 
(perfekt för pasta).
NORDICA är elegant och funktionell på samma gång och kan användas på alla stekhällar, inklusive induktion.

• Rostfritt stål av högsta klass: 10 års garanti. NORDICA-kastrullerna är tillverkade i rostfritt stål av högsta klass som
är mycket tåligt och har lång livslängd. Materialet omfattas därför av Tefals 10-årsgaranti, vilket innebär att du kan
lita på att kas

• De unika dubbelhandtagen i rostfritt stål gör det enkelt att hålla fast locket. Tack vare den inbyggda silen och
hällkanterna är det extra smidigt att hälla från kastrullerna utan att bränna sig eller spilla.

• Extra tjock induktionsbotten. Den tjocka induktionsbotten är mycket robust och håller formen över tid. Den ger
även utmärkt värmefördelning så att maten blir jämnt tillagad.

• Det stora glaslocket gör det enkelt att se kokkärlets innehåll utan att öppna det. Du har alltid fullständig kontroll
över matlagningen.

• Serien NORDICA har inspirerats av den nordiska livsstilen med rena, minimalistiska linjer och smart, funktionell
design.
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