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... amiért megéri a cipekedést lecserélni!
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SZÍNES SZETTEK
zz elektronikus szűrőélettartam-kijelző
zz gyors, automata feltöltő tető
zz illeszkedik a hűtőajtó rekeszébe
zz 2,5 l víztároló, 1,25 l szűrt víz kapacitás
zz 2 db, a kancsó színéhez illő z
3,5 dl-es akryl pohárral
zz összesen 3 db bi-flux szűrőbetéttel z
(3 hónapra vagy 450 l víz szűréséhez)
zz fehér, kék, zöld, narancs, lila kivitelben

zz elektronikus szűrőélettartam-kijelző
zz gyors, automata feltöltő tető
zz összesen 2 db bi-flux szűrőbetét z
(2 hónap vagy 300 l víz szűresehez)
zz illeszkedik a hűtőajtó rekeszébe
zz 3 l víztároló, 1,5 l szűrt víz kapacitás

Egy igazán gazdaságos megoldás Karácsonyra!
SZÍNES CLEAR LINE

Ft-tól
4.990

zz összesen 2 db bi-fl ux szűrőbetéttel z
(2 hónap vagy 300 l víz szűréséhez)
zz mechanikus szűrőcsere emlékeztető
zz biztonsági fedél
zz 2,25 l víztároló, 1,25 l szűrt víz kapacitás
zz Illeszkedik a hűtőajtó rekeszébe
zz fehér, kék, zöld, narancs, lila kivitelben

Miért lesz hálás a megajándékozott?

zz mert végre megszűnik a palackozott víz
beszerzésével, cipekedésével járó nyűg,
zz valamint évi akár 100.000 Ft-tal is csökkenhet
a fölösleges kiadásuk
zz a család kedvenc ételei, italai még finomabbá
és egészségesebbé varázsolhatóak
zz könnyedén tudatos és környezetbarát
életmódra nevelheti gyermekeit
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CONTIGO termoszok, kulacsok
Az idei év IF termék
design díjas terméke!
ARIA TERMOSZ

Ft-tól
8.990
zz 300 – 600 ml
zz rozsdamentes acél
zz Autoseal tetővel
zz biztonsági zárral
zz duplafalú vákuum szigetelésű: 7 óra
melegen, 20 óra hidegen tartás
zz kék, szürke színekben

DREAM/BEST LINE szett
zz elektronikus szűrőélettartam-kijelző
zz gyors, automata feltöltő tető
zz Illeszkedik a hűtőajtó rekeszébe
zz nagy víztároló kapacitás
zz 3,1 l víztároló, 1,8 l szűrt víz kapacitás
zz összesen 4 db bi-flux szűrőbetéttel z
(4 hónapra vagy 600 l víz szűréséhez)
zz króm, fehér kivitelben

Nem is gondolnád, hogy mennyire praktikus...

Szerezd meg most a www.silkoeshop.hu oldalon, vagy hívj minket a 06-1-313-2293-as számon!
Ha ma 15:00-ig megrendeled, holnap már át is veheted ajándék csomagodat, sőt 15.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenesen kiszállítjuk!
A kedvezményes karácsonyi csomagok ajánlatok 2011. december 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!

WESTLOOP
TERMOSZ
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zz 470 ml
zz rozsdamentes acél
zz Autoseal tetővel
zz duplafalú vákuum szigetelésű: 4 óra
melegen, 12 óra hidegen tartás
zz málna, barna, zöld, kék, lila mintás,
barna mintás változatban

Sportkulacsok

Ft-tól
4.990
zz Addison kulacs – higiénikus autospout tetővel
zz Martinique kulacs – duplafalú vákuum szigeteléssel
zz Kangaroo kulacs – különleges tárolórekesszel
zz Gyerek kulacs

Miért lesz hálás a megajándékozott?
zz aktív életet élő barátaidat, ismerőseidet,
kollégáidat a világon elérhető legpraktikusabb
termosszal, kulaccsal ajándékozhatod meg
zz egykezes kialakítás biztosítja számukra a könnyű
használatot sportolás, vagy akár utazás közben is
zz végre nem fog kifolyni vagy csöpögni kedvenc
teájuk, kávájuk
zz kiváló ajándék az anyukáknak is, hiszen a finom
ital akár négyszer tovább meleg marad
zz sőt teljes mértékben bababiztos, hiszen az egyedi
technológiának köszönhetően a kicsi nem fogja
magára önteni a meleg folyadékot

Szerezd meg most a www.silkoeshop.hu oldalon, vagy hívj minket a 06-1-313-2293-as számon!
Ha ma 15:00-ig megrendeled, holnap már át is veheted ajándék csomagodat, sőt 15.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenesen kiszállítjuk!
A kedvezményes karácsonyi csomagok ajánlatok 2011. december 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!
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Egy „egészséges” és modern ajándék a konyhatündéreknek

Konyhai ajándékok, kiegészítők

Kerámia bevonatos edények
KIS EDÉNYZET
SZETT
NAGY EDÉNYZET
SZETT
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zz 3 db serpenyő – Ø 20, Ø 24, Ø 28 cm
zz 3 db kés

IRIS
SAJTKÉSEK

Ft
6.990

IRIS MINI
CSOKOLÁDÉ FONDUE

Ft
6.990
zz A csokoládé mennyországban érezheted
magad a mini csokoládé fondue-vel
zz tartozéka a kerámia tál és a 2 db nyárs
zz praktikus vendégváró eszköz, ajánljuk
különböző ünnepi alkalmakra (születésnap,
névnap, diplomaosztó, ballagás stb.)

zz 2 darab serpenyő – Ø24 és Ø28 cm
zz 2 darab lábas üveg fedővel z
– 16 és 20 cm
zz 1 db tepsi – 30×22 cm
zz 1 db hámozó kés
zz 1 db szeletelő
zz 3 db kés

IRIS mini csokoládé
szökőkút

Ft
8.990

zz 5 db-os késkészlet
zz praktikus tálaló deszka,
amelynek belsejében z
a kések tárolhatóak

Miért lesz hálás a megajándékozott?
zz barátaid, szüleid imádni fogják ezeket az egészséges
és igazán egyszerűen használható kerámia bevonatos
edényeket, hiszen megkönnyíti számukra a konyhában
eltöltött időt
zz sokkal kevesebb zsiradékkal is tökéletes, és finom ételt
készíthetnek
zz az ásványi anyagok és a vitaminok főzés közben nem
fognak távozni a készülő ételeikből
zz sőt ezek a kerámia bevonatos edények biztosítják
az egészségtudatos életmódot, és időtállóbbak a
hagyományos edényekkel szemben
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Szerezd meg most a www.silkoeshop.hu oldalon, vagy hívj minket a 06-1-313-2293-as számon!
Ha ma 15:00-ig megrendeled, holnap már át is veheted ajándék csomagodat, sőt 15.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenesen kiszállítjuk!
A kedvezményes karácsonyi csomagok ajánlatok 2011. december 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!

zz A csokoládé mennyországot varázsolhatod
otthonodba
zz elektromos kivitel
zz mérete: 15cm x 21cm

IRIS Sajt
fondue

Ft
21.990
zz anyaga: kerámia, üveg
zz tartozékai a nyársak
zz Ajánljuk különböző alkalmakra,
összejövetelekre is.

Miért lesz hálás a megajándékozott?
zz ötletes, praktikus ajándék lehetőségek
a szeretteidnek
zz egyedi, különleges vendégváró eszközök

Szerezd meg most a www.silkoeshop.hu oldalon, vagy hívj minket a 06-1-313-2293-as számon!
Ha ma 15:00-ig megrendeled, holnap már át is veheted ajándék csomagodat, sőt 15.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenesen kiszállítjuk!
A kedvezményes karácsonyi csomagok ajánlatok 2011. december 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!
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Ökotáskák, ételhordók, szendvics boxok
ENVIROSAX TÁSKA

Ft-tól
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zz összehajtható, elfér egy kis ridikülben is
zz terhelhetősége: 20kg
zz kézzel mosható
zz vízálló, színtartó anyagból készült
zz többfelé színben, méretben és dizájnban kapható

LUNCH NESZESZER

Ft
5.990

NŐI SZENDVICS BOX,
ÉTCSOMI

Ft-tól
3.490

Konyhai és személyi mérlegek
Mechanikus
mérleg

Ft-tól
1.990

Ft
6.990

zz nem igényel karbantartást
zz különböző méretekben

zz hőtartó belső bevonat
zz 100% BPA mentes
zz a táska mosógépben mosható (max. 30oC-on)
zz vállon és kézben is hordozható
zz tartozékai az ételtároló dobozok (2 db),
amelyek mikrohullámú sütőben használhatóak,
hűtőben tárolhatóak és mosogatógépben is
tisztíthatóak
zz praktikus külső zsebekkel rendelkezik
zz mérete: 18.5cm x 21cm x 11cm
zz barna, szürke színekben

Ft
11.990

Ft
12.990

Ft
6.790

zz praktikus tállal
zz nagy kapacitású
zz méréshatára 5 kg
zz őrzi a mérési adatokat
zz automatikusan kikapcsol
zz jól látható kijelző
zz többféle színben és dizájnban

Elektronikus konyhai/
diétás mérleg

zz 100%-ban napenergiával működik
zz rosszabb fényviszonyok esetén is
tökéletes teljesítményt nyújt
zz edzett üveg dobogó
zz nagy felbontású LCD kijelző
zz 150 kilós terhelhetőség
zz magas, az európai kritériumoknak
megfelelő minőség
zz 33 cm x 33 cm x 2 cm
zz szürke, barna kivitelben

Ft
17.990
zz belső hőtartó fóliával ellátva
zz kitűnő elosztassál rendelkezik
zz különleges, trendi mintákkal, bevonattal
zz különböző méretekben és színekben

Miért lesz hálás a megajándékozott?
zz praktikus, kényelmes társak a mindennapos
rohanásban
zz szeretteid végre megszabadulhatsz a barátságtalan és
környezetszennyező műanyag szatyroktól
zz újra és újra felhasználhatóak, így igazán gazdaságos
alternatívát nyújt a Számukra
zz mindig friss és gusztusos ételeket fogyaszthatnak
munkahelyükön, az iskolában vagy utazásaik során
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Szolár mérleg

LUNCH BOX

Elektronikus
személyi mérleg

zz hőtartó belső bevonat
zz 100% BPA mentes
zz a táska mosógépben mosható (max.
30oC-on)
zz vállon és kézben is hordozható
zz praktikus külső zsebbel rendelkezik
zz mérete: 26cm x 30cm x 13cm
zz barna, fekete, szürke színekben

Elektronikus
mérleg

Szerezd meg most a www.silkoeshop.hu oldalon, vagy hívj minket a 06-1-313-2293-as számon!
Ha ma 15:00-ig megrendeled, holnap már át is veheted ajándék csomagodat, sőt 15.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenesen kiszállítjuk!
A kedvezményes karácsonyi csomagok ajánlatok 2011. december 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!

zz segít az egészséges, diétás életmód kialakításában
zz 180 kg-os terhelhetőség
zz 4 nagyméretű érzékelő a precízebb érzékelésért
zz 12 személyes memória
zz nagy LCD kijelző a könnyebb leolvasás érdekében

zz elektronikus
zz LCD kijelző
zz méréshatára 5 kg
zz extra precíz

Miért lesz hálás a megajándékozott?
zz Konyhai mérleg: lehetővé teszi konyhatündér
barátaidnak, hogy a finom ételek
elkészítéséhez mindig pontos adagokat
készíthessenek elő
zz Személyi mérleg: segítséget nyújt
szeretteidnek a tudatos életmód
kialakításában

Szerezd meg most a www.silkoeshop.hu oldalon, vagy hívj minket a 06-1-313-2293-as számon!
Ha ma 15:00-ig megrendeled, holnap már át is veheted ajándék csomagodat, sőt 15.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenesen kiszállítjuk!
A kedvezményes karácsonyi csomagok ajánlatok 2011. december 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!
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…hiszen szenzációs karácsonyi csomagokkal
+ egy ráadás meglepetéssel várunk a Silkoeshopban!
LAICA Best szett
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zz Best Line vízszűrő kancsó  
+ összesen 4 hónapra
elegendő szűrőbetét

Az uraknak
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zz Contigo Aria termosz z
+ Lunch box

A kis lurkóknak
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zz IRIS kulacs + étcsomi z
+ sütemény formázó szett

Karácsonyi ötletek
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A hölgyek
számára
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zz Arcszauna z
+ kozmetikai tükör

A konyhatündéreknek
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zz színes Clear Line vízszűrő
kancsó + színes elektronikus
konyhai mérleg
Kapható még az alábbi színekben!

További kedvezményes karácsonyi ötletekért látogasd meg most a www.silkoeshop.hu/karacsonyi-ajandekok oldalt!
Az esetlegesen előfordulói nyomdai hibákért elnézésedet kérjük, értük felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékek és ajánlatok változásának jogát fenntartjuk!

További ötletes, praktikus termékajánlatokért látogasd meg most a www.silkoeshop.hu oldalt, vagy hívj minket a 06-1-313-2293-as számon!

