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Zestaw ZSS-70 INOX do
doposażenia wędzarni
elektrycznej Borniak
UWDS-70 INOX
Cena

749,00 zł

Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU - na zamówienie

Czas wysyłki

Towar na zamówienie

Numer katalogowy

ZSS-70

Kod producenta

ZSS-70

Kod EAN

5902114270933

Producent

Borniak

Opis produktu
Zestaw ZSS-70 INOX jako doposażenie do wędzarni elektrycznej Borniak UWDS-70 INOX

Kupując wędzarnię Borniak 3 masz już w zestawie wszystko co jest potrzebne do pierwszych wędzeń swoich produktów.
Niemniej jak zobaczysz jak proste jest wędzenie to będziesz chciał być coraz lepszy i wędzić inne produkty jak tylko mięso czy
wędliny własnej produkcji.
Będziesz potrzebował dodatkowego osprzętu jak osuszacz OW-01, przystawkę do zimnego wędzenia ze stali nierdzewnej
INOX, dodatkowe ruszta, siatki wędliniarskie, różne rodzaje haków do wędzonek i serów czy też haki do ryb. Oczywiście,
przydałby się też pokrowiec ochronny aby Twoja wędzarnia była w ciągłej gotowości i nie była zakurzona.
Wszystkie akcesoria możesz dokupić osobno. Niemniej wychodzimy z założenia, że przydałby ci się pakiet niezbędny na
polepszenie twojej pracy i nowego hobby. Dlatego też zrobiliśmy zestaw niezbędnego doposażenia, który powinieneś mieć. A
kupując taki zestaw chcemy cię docenić i sprzedajemy go w bardzo dobrej cenie, gdzie możesz zaoszczędzić wiele pieniędzy.
Krótko mówiąc: - dajemy dużo a sprzedajemy tanio!
Oczywiście, korzystając z jednej wysyłki zamów sobie również dodatkowe przyprawy, których nie kupisz w popularnych
sklepach oraz dokup sobie więcej siatki wędliniarskiej.
Wszystko to damy ci w jednej przesyłce.
Skorzystaj z naszej promocji.

Skład zestawu ZSS-70 do wędzarni BORNIAK UWDS-70 :
1. Pokrowiec na wędzarnię UWDS-70 z logo Borniak - 1 szt. (129 zł)
2.Termometr bezprzewodowy B-Therm - 1 szt. (229 zł)
3.Przyprawa do ryb Fish Hunter - 1 op. (19,99 zł)
4. Osuszacz OW-1 (69 zł)
5. Przystawka do zimnego wędzenia - 1 szt. (159 zł)
6 Kolanko do przystawki do zimnego wędzenia - 1 szt. (40 zł)
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7. Haki typu S asymetryczne - 5szt. (15 zł)
8. Haki podwójne - 5szt. (15 zł)
9. Haki wkręcane - 5 szt. (12 zł)
10. Haki do ryb podwójne - 4 szt. (4 x 8,5 zł = 34 zł)
11. Ruszty - 3 szt. (3 x 50 zł = 150 zł)
12. Siatka wędliniarska - 5m (10 zł)
Wartość zestawu wynosi: 881,99 zł tutaj do kupienia za 749 zł!
Przy zakupie z wędzarnią Borniak nie płacisz za przesyłkę: UWDS-70 + Zestaw ZSS-70.
Skorzystaj z okazji!
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