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Edgeware V-etched roestvrijstalen blokrasp
Nieuw in het assortiment van O-K-Import
Met de Edgeware V-etched blokrasp raspt u eenvoudig groenten, chocolade,
kaas of citrusschil. Voedsel belandt in de afgesloten opvangbak. Daardoor blijft
uw aanrecht schoon. De zijkant van de opvangbak heeft een maatverdeling in
cups en ml, zodat u het raspsel kunt afmeten.
- Afmetingen Edgeware V-etched blokrasp: 13 x 9 x 21 cm (lxbxh)
- Materialen: kunststof, roestvrij staal en een anti-kleeflaag
- Bevat een fijne, grove en extra grove rasp
- Ingebouwde opvangbak met maatverdeling in ml en Amerikaanse cups
- Geleverd met beschermhoes voor opbergen
- Handafwas
MESSCHERP
De raspen zijn in een v-vorm geëtst en daardoor zeer scherp voor moeiteloos raspen. Dankzij de antikleeflaag blijft voedsel niet plakken. Met de anti-slip voet en de handgreep blijft de blokrasp tijdens het
raspen op zijn plek. Gebruik de beschermhoes voor veilig opbergen.
OVER EDGEWARE
Edgeware is hét merk met een messcherp randje. Of het nu de volledige lijn van handmatige en
elektrische messenslijpers, waaronder de prijswinnende Edgeware Angle Adjust manual knife
sharpener, betreft of de groeiende lijn van keukentools, waaronder de V-etched Better Zester, de
producten van Edgeware bieden de scherpste mogelijkheden.
De Egdeware producten zijn speciaal ontworpen voor thuiskoks, kookliefhebbers en professionele
koks. De innovatieve, nieuwe designs variëren van de kleine, maar veelzijdige, Edge Grip handmatige
messenslijper, tot de meer gespecialiseerde producten waaronder de Diamond Edge Gourmet
elektrische messenslijper.
De kracht van Edgeware is de behendige productie van messcherpe randen. Deze kracht wordt al
meer dan 125 jaar aangescherpt en geperfectioneerd door Smith's, 'The Edge Experts'.
w.v.p. €49,95.
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Popovstraat 22
8013 RK ZWOLLE
Tel: 038 4222250
Fax: 038 4213235
Voor bestellingen of vragen mail naar Kim Wernsen accounts@o-k-import.nl of bel 06 83704607.
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