
Titanium+
ETA 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945 
TITANOVÉ NÁDOBÍ

ETA 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955 
TITANOVÉ NÁDOBÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

• Výjimečná tepelná vodivost ušetří váš čas, energii i peníze
• Rychlá a zdravá příprava potravin i bez použití tuků
• Kvalitní nepřilnavý povrch s přísadou titanu
• Snadno omyvatelný povrch
• Všestranné použití
• Nádoby včetně poklic lze použít i v troubě (do teploty 220 °C)
• Díky jedinečné povrchové úpravě neabsorbuje pachy,  

je proto možné v nádobě vařit, péct i smažit
• Tepelně odizolovaná držadla pro bezpečnou obsluhu
• Speciální tvar poklice s mírným odvodem páry  

zajištující rychlé a zdravé vaření (zachování živin)

Nepřilnavý 
povrch

Šetří čas, energii  
a peníze

Bez škodlivého 
PFOA

Zdravé vaření 
a pečení

Záruka 10 let  
na rovnost dna

Kvalitní české  
nádobí

Nádobí Titanium+ je kvalitní nádobí české výroby.

Kvalita zpracování a životnost našeho nádobí nám umožňuje  
poskytnout záruku 10 let na rovnost dna.

Nádobí Titanium+ díky speciálním vlastnostem umožňuje zdravé  
vaření a pečení bez připalování! Všechny hrnce a pánve jsou upraveny  
speciální povrchovou úpravou dovolující vaření bez tuků, případně  
s jejich minimálním množstvím. 

Použité materiály neobsahují zdraví škodlivé PFOA. Při vaření se pro-
to nemusíte obávat uvolňování těchto škodlivých látek do zpracová-
vaných potravin.

Speciální antiadhézní vrstva TOP IN zajišťuje dlouhodobé nepřilnavé 
vlastnosti, zabraňuje přichytávání pokrmů a umožňuje zdravé vaření 
bez tuků. Díky němu je čištění jednoduché, rychlé a nepotřebujete k 
němu prakticky žádné čisticí prostředky.

Díky vynikající tepelné vodivosti  a jedinečnosti použitých materiálů  
je nádobí Titanium + velmi úsporným pomocníkem pro každou  
domácnost.  Při vaření šetří čas, spotřebovávanou energii a peníze.

 Indukční 
vařič

Elektrický/litinový  
sporák

Plynový
sporák

Elektrický/sklokeramický  
sporák

Naše nádobí se stává díky kvalitním materiálům univerzálním 
pomocníkem do většiny domácností. Lze je použít na všechny  
zdroje tepla - elektrické, plynové, sklokeramické a u indukční  
verze také na indukční vařiče. 



CHARAKTERISTIKA:
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1. Tepelně odolná rukojeť do 220 °C s otvorem pro zavěšení
2. TOP IN VRSTVA - speciální antiadhezní vrstva pro dlouhodobé nepřilnavé vlastnosti, zabraňuje přichytávání 

pokrmů a umožňuje zdravé vaření bez tuků, jednoduché a rychlé čištění
3. MID IN VRSTVA - střední vrstva s obsahem titanu pro vyšší odolnost proti otěru a mechanickému poškození
4. BASE IN VRSTVA - zatěsňující vrstva s obsahem korozi odolných látek, která zamezuje loupání povrchu
5. Úprava tryskaným korundem pro lepší ukotvení povrchových vrstev
6. TITANOVÁ VRSTVA IN - vrstva obsahující TiO2, zajišťující zlepšení mechanické odolnosti povrchu
7. KORPUS NÁDOBY - vyroben ze speciální slitiny alutop, která je legována mědí (Cu), vyznačující se výbornými 

tepelnými vlastnostmi - vynikající tepelnou vodivostí a setrvačností, ve srovnání se standardně používanými 
materiály. Zesílené dno (8 - 10 mm) - úspora času, energie a peněz

8. NiTi VRSTVA - dilatační mezivrstva niti aplikovaná pomocí plasmové metody, slouží k vyrovnání pnutí mezi 
korpusem nádoby a feritickou vrstvou umožňující použití na indukčních vařičích (jen u indukčního provedení)

9. ALFA FERIT - feritická vrstva nanesená pomocí elektrického oblouku, zajišťuje maximální možnou rychlost 
ohřevu a optimální rychlost reakce na změny nastavení vařiče (jen u indukčního provedení)

10. BASE OUT VRSTVA - zatěsňující vrstva s obsahem korozi odolných látek, vynikající odolnost vůči korozi 
a loupání povrchu, vyšší odolnost proti oděru a poškrábání nádob při skladování

11. TOP OUT VRSTVA - anorganická vrstva na bázi systému sol-gel, dlouhodobé nepřilnavé vlastnosti, výborná 
odolnost proti otěru, velmi snadná údržba a čištění

12. Speciální tvar poklice s mírným odvodem páry zajištující rychlé a zdravé vaření (zachování živin)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

typ EAN
 ks v 

balení
váha 

brutto (kg)
váha 

netto (kg)

krabice výrobek

šírka (cm) výška (cm) hloubka (cm) šírka (cm) výška (cm) hloubka (cm)

ETA695090000 8590393248667 3,3 44,5 29,7 10,0 28,0 28,0 8,0

ETA695190000 8590393248674 3,2 42,5 27,5 12,5 26,0 26,0 11,0

ETA695290000 8590393248681 2,2 44,2 25,5 9,7 0,0 24,0 7,0

ETA695390000 8590393248698 2,6 47,5 29,3 11,0 0,0 28,0 5,0

ETA695490000 8590393248704 3,4 41,0 30,0 14,5 0,0 28,0 13,0

ETA695590000 8590393248711 2,8 37,7 25,5 12,7 0,0 24,0 11,0

ETA694090000 8590393248605 3,2 44,5 29,7 10,0 28,0 28,0 8,0

ETA694190000 8590393248612 3,1 42,5 27,5 12,5 26,0 26,0 11,0

ETA694290000 8590393248629 2,1 44,2 25,5 9,7 0,0 24,0 7,0

ETA694390000 8590393248636 2,5 47,5 29,3 11,0 0,0 28,0 5,0

ETA694490000 8590393248643 3,3 41,0 30,0 14,5 0,0 28,0 13,0

ETA694590000 8590393248650 2,7 37,7 25,5 12,7 0,0 24,0 11,0



• Rozměr 28 x 28 cm
• Výška: 8 cm / Objem: 4,3 l

ETA 6950  4-HRANNÝ PEKÁČ
ETA695090000

• Rozměr 26 x 26 cm
• Výška: 11 cm / Objem: 5,1 l

ETA 6951  4-HRANNÝ PEKÁČ
ETA695190000

• Průměr: 24 cm
• Výška:  7 cm / Objem: 2,7 l

ETA 6952  PÁNEV VYSOKÁ
ETA695290000  

• Průměr: 28 cm
• Výška:  5 cm / Objem: 2,2 l

ETA 6953  PÁNEV
ETA695390000

• Průměr: 28 cm
• Výška:  13 cm / Objem: 6,3 l

ETA 6954  HRNEC
ETA695490000

• Průměr: 24 cm
• Výška:  11 cm / Objem: 3,8 l

ETA 6955  HRNEC
ETA695590000

Titanium + Je určeno pro indukční ohřev

Titanium + Není určeno pro indukční ohřev

• Rozměr 28 x 28 cm
• Výška: 8 cm / Objem: 4,3 l

ETA 6940  4-HRANNÝ PEKÁČ

ETA694090000

• Rozměr 26 x 26 cm
• Výška: 11 cm / Objem: 5,1 l

ETA 6941  4-HRANNÝ PEKÁČ

ETA694190000

• Průměr: 24 cm
• Výška:  7 cm / Objem: 2,7 l

ETA 6942  PÁNEV VYSOKÁ

ETA694290000  

• Průměr: 28 cm
• Výška:  5 cm / Objem: 2,2 l

ETA 6943  PÁNEV

ETA694390000

• Průměr: 28 cm
• Výška:  13 cm / Objem: 6,3 l

ETA 6944  HRNEC

ETA694490000

• Průměr: 24 cm
• Výška:  11 cm / Objem: 3,8 l

ETA 6945  HRNEC

ETA694590000


