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Chwila przyjemności – Gotowanie
z naczyniami kuchennymi, szybkowarami, patelniami i parowarami marki WMF

Chwila przyjemności – Jedzenie
ze sztućcami, naczyniami z porcelany i akcesoriami stołowymi marki WMF

Chwila przyjemności – Picie
ze szklankami i kieliszkami, akcesoriami z działu wino i bar 
oraz akcesoriami do herbaty i kawy marki WMF

Chwila przyjemności – Przygotowywanie 
z nożami, akcesoriami kuchennymi, młynkami, pojemnikami do przechowywania  
żywności i naczyniami do serwowania marki WMF
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Przygotowywanie z WMF 
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Krój, siekaj,  
spieniaj, mieszaj!  
I wszystko gotowe. 

Zamknij drzwi wejściowe i otwórz lodówkę:  
przygotuj się. Wyjmij składniki i kieruj się intuicją.  
Mieszaj, spieniaj, krój i daj się ponieść atmosferze  
kuchennego zen. Żadne niesforne warzywo,  
żaden nieposłuszny sos nie wyprowadzi Cię już więcej  
z równowagi. Marynuj i doprawiaj potrawy – pieprz  
i młynek do przypraw są Twoimi sprzymierzeńcami.  
Przygotuj wszystkie potrzebne rzeczy.
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Wizyta w zakładzie WMF zajmującym  
się produkcją noży w Hayingen. 

Witamy w kuźni.

„Proszę wziąć zatyczki do uszu. Zaraz zrobi się 
głośno!”. Dyrektor zakładu WMF zajmującego 
się produkcją noży, Peter Gemmel, wskazuje  
na pojemnik przymocowany do ściany kuźni, 
który wygląda jak automat z gumą do żucia. 
Zakładamy zatyczki do uszu i idziemy dalej. 
Peter Gemmel nie mylił się. Jest głośno. 
Pośrodku hali w ogromnym skupieniu siedzi 
kowal. Siedzi przed czymś, co przypomina 
śluzę, z której w szybkim tempie wysuwają  
się gorące półfabrykaty do produkcji noży,  
przypominające żarzące się bumerangi. Kowal 
chwyta je obcęgami i ustawia w odpowied-
niej pozycji, a następnie uderza w rozgrzane 
do czerwoności ostrze chyba najcięższym 
i największym młotem na świecie. Mocne 
uderzenie sprawia, że stal nabiera kształtu i 
staje się płaska, a młot wielkości człowieka 
ponownie się podnosi. Kowal obsługuje całą 
aparaturę stopą położoną na pedale, tak  
jakby siedział zrelaksowany przy pianinie. 

Pytamy go, jak długo pracuje w WMF. „37 lat”, 
odpowiada lakonicznie. Co sprawia, że nóż 
jest idealny? Wzrusza ramionami, dając do 
zrozumienia, że pytanie jest zupełnie zbędne: 
„Powinien dobrze wyglądać, musi być wywa-
żony, i – oczywiście – ostry”. Na jego twarzy 
na chwilę pojawia się lekki uśmiech. Ostatnie 
pytanie: Co podoba mu się szczególnie w jego 
pracy? W jego oczach pojawia się błysk.  
Ten małomówny mieszkaniec dawnej Szwabii 
nagle staje się bardzo rozmowny, opowiadając 
o wyzwaniach, jakie czekają go każdego dnia,  
i o tym, że każdego dnia coś tworzy. Właśnie  
to podoba mu się w jego pracy. Dziękujemy mu 
i idziemy dalej, mijając kolejne hale fabryki. 

Made in Germany

Made of Steel
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Noże typu  
Performance Cut.

W zakładzie w Hayingen wytwarzane są noże 
typu Performance Cut, które produkowane są 
tylko przez WMF. Metoda produkcji stanowi 
połączenie zasad tradycyjnego rzemiosła z 
innowacyjną technologią.  
Najpierw każdy rozżarzony do czerwoności 
kawałek stali zostaje, tak jak kiedyś, poddany 
obróbce młotem przez kowala na całej swojej 
długości. Następnie noże wkładane są do pieca: 
Pod wpływem obróbki cieplnej w specjalnym 
piecu zmienia się struktura stali wykorzysty-
-wanej do produkcji ostrzy. Dzięki temu staje  
się ona bardziej wytrzymała i można wyszlifo-
wać jej ostrze w większym stopniu, niż było to 
możliwe do tej pory. Wreszcie podczas ostat-
niego szlifowania dzięki precyzyjnej technolo-
gii każde ostrze uzyskuje idealny i zawsze taki 
sam kąt naostrzenia. 

Rozpryskujące się 
iskry, głośne maszyny i 
mały bezpieczny kącik.

Ze zdumieniem rozglądamy się po kuźni. 
Roboty, wyglądające jak pozaziemskie istoty z 
powieści science fiction, sięgają po ostrza noży 
i chwytają je mocno, wykonując eleganckie 
obroty, zanim ponownie je odłożą, sięgając po 
kolejne. Mężczyźni siedzą przed wirującymi 
kamieniami szlifierskimi. Iskry pojawiają się, 
gdy tylko stal styka się z niebieską wiązką 
laserową. W rogu hal stoi specjalna aparatura, 
w której znajduje się gruby blok papieru, a 
wszędzie obok leżą papierowe paski. Regular-
nie odbywają się tu kontrole jakości: Z każdego 
magazynu bierze się nóż, aby zobaczyć, jak 
głębokie cięcie w bloku papieru można wyko-
nać przy jego pomocy. Dlatego ostrość noży 
mierzona jest na pociętych paskach papieru 
w sposób podobny do tego, który przewiduje 
norma DIN. Ostrza typu Performance Cut 
dwukrotnie przewyższają normę DIN. 

Idealny nóż.

Na koniec sprawdzany 
jest każdy szczegół.

Pod koniec naszej wizyty dyrektor zakładu, 
Peter Gemmel, prowadzi nas do cichego, 
widnego pokoju. Każdy nóż jest tu sprawdzany 
z niezwykłą dokładnością. Opinia kontrolerów 
jest najważniejsza. Krytycznie oceniają oni 
każdy nóż, biorąc go w dłonie uzbrojone w 
białe rękawiczki i sprawdzając jego ostrze oraz 
uchwyt. Jeśli wykryją jakąkolwiek nieprawi-
dłowość, nóż przekazywany jest z powrotem 
do działu produkcji. W zależności od rozmiaru 
poszczególnych noży każdy z kontrolerów 
codziennie ocenia kilkaset noży. Na co w szcze-
gólności zwracają uwagę? Na uchwyty, ostrza... 
na wszystko! 
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Idealny nóż dla 
każdego.

Po naszej wizycie w zakładzie wszyscy ponow-
nie bierzemy do ręki jeden z noży wyprodu-
kowanych w zakładzie w Hayingen. A teraz 
zastanówmy się ponownie, co sprawia, że nóż 
jest idealny. Ostatecznie wygląda wszystko tak, 
jak mówił kowal: „Powinien dobrze wyglądać, 
a uchwyt powinien wygodnie układać się w 
dłoni, tak jakby był wykonany na indywidualne 
zamówienie” Teraz bierzemy nóż do ręki, trzy-
mając go luźno, by sprawdzić, gdzie znajduje 
się jego środek ciężkości. Każdy nóż powinien 
bowiem spełniać pewne wymogi: musi być 
dobrze wyważony, a jego środek ciężkości 
powinien być tak umiejscowiony, by ręka nie 
męczyła się podczas krojenia. 

Jednak najważniejsza jest jedna kwestia, 
względem której trzeba być bezkompromi-
sowym – ostrość. Maksymalna ostrość, która 
niezwykle długo się utrzymuje. Aby zagwa-
rantować taką ostrość, firma WMF opracowała 
noże typu Performance Cut.
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Na wszystkich produktach 
oznaczonych tym symbolem 
można wykonać grawerunek 
według życzenia klienta.

Przygotowywanie posiłków przy 
użyciu noży marki WMF. 

Rozpakuj składniki. Weź do ręki nóż 
i rozpocznij krojenie. Przy krojeniu różnych 
produktów słychać nieco inny odgłos. 
Cebula chrzęści, papryka delikatnie trzaska, 
pietruszka szeleści. Pokrój swoją pieczeń w 
cieniutkie plasterki i rozkoszuj się delikat-
nością, z jaką przechodzi przez nią ostrze 
noża. Na całej swojej długości zostało ono 
poddane obróbce młotem kuźniczym w 
naszej kuźni i jest niezwykle ostre dzięki 
zastosowaniu technologii Performance Cut, 
a uchwyty naszych noży ukształtowane 
są w taki sposób, jakby były wykonane na 
specjalne zamówienie i dopasowane do 
Twojej dłoni. Serie noży Chef’s Edition, 
Damasteel, Grand Gourmet, Grand Class i 
Spitzenklasse Plus gwarantują, że znajdziesz 
odpowiedni nóż do każdego zastosowania.

Performance Cut to połączenie tradycyjnych metod rzemieślniczych  
stosowanych w kuźniach z możliwościami, jakie daje nam  
najnowocześniejsza inżynieria precyzyjna. W efekcie otrzymaliśmy:

>  ostrza o niezwykłej ostrości;
>   ostrza, których niezwykła ostrość utrzymuje się przez 

okres ustalony w ramach normy DIN.
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Płynne i harmonijne krojenie! 
Pozwól swoim myślom płynąć 
Nieskrępowanie i swobodnie 
Podczas krojenia łososia. 
Z naszymi nożami Jest 
to niezwykle Szyb-
kie, łatwe i przyjemne. 
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Płynne i harmonijne krojenie! Nie musisz skupiać się na krojeniu mięsa czy ryb - z naszymi nożami jest to niezwykle szybkie, łatwe i przyjemne.



Noże nie tylko dobrze wyglądają. Jeśli chwycisz nóż pośrodku  
progu ostrza, uchwyt sam dopasuje się do kształtu dłoni, a górna 
krawędź ostrza ułoży się pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. 
Zręcznie i całkiem bez wysiłku pokroisz nożem wszystko,  
co znajdzie się pod jego ostrzem. 

Nóż szefa kuchni 32 cm / ostrze 20 cm
18 8200 6032

Chiński nóż szefa kuchni 31,5 cm / ostrze 20 cm
18 8204 6032

Nóż do mięsa 33 cm / ostrze 20 cm
18 8201 6032

Nóż uniwersalny wielofunkcyjny 21 cm / ostrze 10 cm
18 8205 6032

Nóż do chleba i wielofunkcyjny 37 cm / ostrze 24 cm
18 8202 6032

Podwójny ząbkowany szlif

Wszystkie noże z serii 
Chef’s Edition zapako-
wane są w elegancką 
drewnianą szkatułkę
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Przygotowywanie

Performance CutChef’s Edition Projekt WMF Atelier 



Dzięki nowoczesnej technologii udało się to, co w przeszłości możliwe 
było jedynie dzięki talentowi i dużemu nakładowi pracy. Stal prze-
znaczona do wyrobu ostrzy stanowi połączenie różnych specjalnych 
rodzajów stali o niezwykłej twardości i wytrzymałości. Efektem tego 
procesu są noże o szczególnej ostrości, wyglądem przypominające ostrza 
wytwarzane metodami rzemieślniczymi ze stali damasceńskiej.

Nóż szefa kuchni 33,5 cm / ostrze 20 cm
18 8039 9998

Nóż Santoku 32 cm / ostrze 18 cm
18 9194 9998 

Nóż do mięsa 29,5 cm / ostrze 17 cm
18 8033 9998

Nóż wielofunkcyjny 23 cm / ostrze 11 cm
18 8031 9998

Wszystkie noże z serii 
Damasteel zapakowane 
są w elegancką drew-
nianą szkatułkę
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Nóż do filetowania, elastyczny 28,5 cm / ostrze 16 cm
18 8958 6032

Widelec do mięsa 29 cm / ząbki 15 cm
18 8957 6030

Nóż kucharski 33,5 cm / ostrze 20 cm
18 8039 6032 

Nóż do przygotowywania posiłków 26,5 cm / ostrze 14 cm
18 8959 6032

Stojak na noże z nożami, 5-częściowy zestaw:  
nóż do chleba, nóż kucharski,  
nóż do wielu zastosowań, nóż do warzyw.  
Stojak na noże Cromargan®  
z wkładem ze specjalnego włosia
18 8966 9992

Nóż Santoku 32 cm / ostrze 18 cm
18 9194 6032

Ta seria spełnia wszelkie oczekiwania, jakie stawiamy nożom 
kuchennym wysokiej jakości. Noże ładnie wyglądają, uchwyt ideal-
nie dopasowuje się do kształtu dłoni, ostrza są niezwykle ostre i 
zachowują ostrość przez długi czas. Gwarancją tego jest technologia 
Performance Cut i specjalistyczna stal wysokiej jakości przeznaczona 
do wyrobu ostrzy, która zgodnie z tradycją poddawana jest obróbce 
młotem kuźniczym na całej długości ostrza.
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Performance Cut

Nóż wielofunkcyjny 23 cm / ostrze 11 cm
18 8031 6032

Nóż do chleba 32 cm / ostrze 19 cm
18 8950 6032 

Chiński tasak 28,5 cm / ostrze 15 cm
18 8042 6032

Chiński nóż szefa kuchni 31,5 cm / ostrze 18,5 cm 
18 8040 6032 

Nóż szefa kuchni 29,5 cm / ostrze 17 cm
18 8033 6032 

Nóż do mięsa 32 cm / ostrze 20 cm
18 8948 6032

Nóż do warzyw 19 cm / ostrze 9 cm
18 8946 6032

Nóż kucharski 29,5 cm / ostrze 15 cm
18 8034 6032

Nóż kuchenny 28,5 cm / ostrze 16 cm
18 8951 6032

Nóż obierak / nóż do przycinania 17,5 cm / ostrze 7 cm
18 8970 6032

Nóż uniwersalny 21 cm / ostrze 10 cm
18 8947 6032

Ostrzałka  do noży 34 cm / bolec 23 cm
18 8964 6030

Podwójny ząbkowany szlif

Podwójny ząbkowany szlif
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Stojak na noże z nożami, 6-częściowy zestaw:
nóż szefa kuchni 20 cm, nóż do chleba z podwójnym 
ząbkowanym szlifem 20 cm, nóż do mięsa 16 cm,  
nóż do wielu zastosowań 10 cm, ostrzałka do noży.  
Stojak na noże z drewna orzechowego
18 9215 9990

Nóż wielofunkcyjny 20,5 cm / ostrze 10 cm
18 9586 6032

Nóż wielofunkcyjny 22 cm / ostrze 12 cm
18 9596 6032

Chiński tasak 30 cm / ostrze 17 cm
18 9551 6032

Chiński tasak 27,5 cm / ostrze 15 cm
18 9553 6032 

Nóż do warzyw 18 cm / ostrze 8 cm
18 9543 6032 

Nóż obierak / nóż do przycinania 17,5 cm / ostrze 7 cm
18 9542 6032

Nóż do przygotowywania posiłków 25 cm / ostrze 14 cm
18 9589 6032 

Podwójny ząbkowany szlif

Widelec do mięsa 27 cm / ząbki 12 cm
18 9588 6032 

Nóż kuchenny 27,5 cm / ostrze 16 cm 
18 9584 6032 
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Jest to produkt ponadczasowy – od 30 lat w ofercie produktów WMF. Kuty próg 
ostrza i uchwyt z nitami ze stali szlachetnej swoim wyglądem nawiązują do tradycji 
ostrzy wytwarzanych metodami rzemieślniczymi. Performance Cut gwarantuje 
niezwykłą ostrość. Ponad 20 różnych noży odpowiednich do każdego ze składników, 
które wykorzystujesz, i do każdego zastosowania.

Nóż do trybowania 28 cm / ostrze 15,5 cm
18 9544 6032 

Nóż do chleba 31,5 cm / ostrze 20 cm
18 9576 6032

Chiński nóż szefa kuchni 27,5 cm / ostrze 16 cm
18 9552 6032 

Chiński nóż kucharski 31 cm / ostrze 18,5 cm
18 9550 6032 

Nóż do mięsa 32 cm / ostrze 16 cm
18 9582 6032

Nóż do mięsa, elastyczny 28 cm / ostrze 16,5 cm
18 9526 6032 

Nóż szefa kuchni 30 cm / ostrze 15 cm
18 9547 6032 

Nóż szefa kuchni 35 cm / ostrze 20 cm
18 9548 6032 

Nóż kuchenny 32 cm / ostrze 20 cm
18 9578 6032 

Nóż Santoku 30 cm / ostrze 16 cm
18 9230 6032

Nóż uniwersalny 22 cm / ostrze 12 cm
18 9524 6032 

Nóż do steków 22 cm / ostrze 12 cm
18 9546 6032

Ostrzałka do noży 36 cm / bolec 23 cm
18 9594 6030

Podwójny ząbkowany szlif

Podwójny ząbkowany szlif
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Noże

Performance Cut



Nawiązujący do tradycji, a jednocześnie nowoczesny design z charak-
terystycznymi nitami. Kute ostrza ze specjalistycznej stali przezna-
czonej do ich wyrobu są, zgodnie z tradycją, poddawane obróbce 
młotem kuźniczym. Dzięki wykorzystaniu metod stosowanych w 
inżynierii precyzyjnej, po ostatnim ostrzeniu nóż staje się niezwykle 
ostry i pozostaje taki przez długi czas.

Nóż szefa kuchni 35 cm / ostrze 20 cm
18 9171 6032

Nóż wielofunkcyjny 24 cm / ostrze 12 cm
18 9162 6032

Nóż do chleba 33 cm / ostrze 19 cm
18 9169 6032

Nóż do mięsa 29 cm / ostrze 16 cm
18 9167 6032 

Nóż do mięsa 34 cm / ostrze 20 cm
18 9168 6032

Nóż do warzyw 21 cm / ostrze 9 cm
18 9161 6032 

Nóż kucharski 30 cm / ostrze 15 cm
18 9170 6032 

Nóż kuchenny 29 cm / ostrze 16 cm
18 9166 6032

Nóż Santoku 33 cm / ostrze 18 cm
18 9172 6032

Nóż uniwersalny 22 cm / ostrze 10 cm
18 9163 6032

Nóż obierak / nóż do przycinania  
18,5 cm / ostrze 7 cm
18 9160 6032

Nóż do przygotowywania posiłków  
27 cm / ostrze 14 cm
18 9164 6032

Nóż do przygotowywania posiłków  
30 cm / ostrze 17 cm
18 9165 6032

Podwójny ząbkowany szlif

Podwójny ząbkowany szlif

Stojak na noże z nożami, 6-częściowy  
zestaw: nóż kuchenny, nóż do chleba,  
nóż wielofunkcyjny, nóż do warzyw,  
nóż do mięsa. Stojak na noże z drewna  
bambusowego
18 9174 9992
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Przygotowywanie

Grand Class Projekt WMF Atelier Performance Cut



Uchwyty z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego z nitami  
ze stali szlachetnej wygodnie i stabilnie układają się w dłoni.  
Są one połączone ze sobą bez wykorzystania żadnego spoiwa.  
Ostrza wykonane są ze specjalnej stali.

Szlif z ząbkami

Nóż do chleba 34 cm / ostrze 21 cm
18 7461 6030

Nóż do dekorowania 20 cm / ostrze 7 cm
18 7452 6030

Nóż do warzyw 18 cm / ostrze 8 cm
18 7451 6030 

Chiński nóż szefa kuchni 31,5 
cm / ostrze 18,5 cm
18 7640 6030

Chiński tasak 
28 cm / ostrze 15 cm
18 7641 6030 

Nóż do mięsa 34 cm / ostrze 20 cm
18 7462 6030 

Nóż szefa kuchni 29 cm / ostrze 15 cm
18 7465 6030 

Nóż kucharski 34 cm / ostrze 20 cm
18 7466 6030 

Nóż uniwersalny 20 cm / ostrze 10 cm
18 7453 6030

Nóż do steków 22 cm / ostrze 11 cm
18 7455 6030

Nóż obierak 16 cm / ostrze 6 cm
18 7450 6030 

Nóż stołowy 21 cm / ostrze 10 cm
18 7454 6030 

Nóż do przygotowywania posiłków  
25 cm / ostrze 12 cm
18 7457 6030

Nóż do przygotowywania posiłków  
27 cm / ostrze 14 cm
18 7458 6030

Nóż do przygotowywania posiłków  
29 cm / ostrze 16 cm
18 7459 6030

Nóż do przygotowywania posiłków  
31 cm / ostrze 18 cm
18 7460 6030

Stojak na noże z nożami, 7-częściowy 
zestaw: nóż do chleba, nóż do przygoto-
wywania posiłków, nóż do steków, nóż do 
warzyw, nóż do mięsa, ostrzałka do noży. 
Stojak na noże z drewna bukowego
18 7470 6030
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Classic Line Projekt WMF Atelier

Noże



Nożyce do ziół  
Cromargan®, tworzywo 
sztuczne
06 4130 6040 

Nożyce do drobiu z  
funkcją łamania kości  
i blokadą bezpieczeństwa,  
chromowane
18 8770 5080 

Grand Gourmet Nożyce 
kuchenne z otwieraczem  
do butelek
18 8026 6030

Nożyce do użytku  
domowego z otwieraczem 
do zakrętek posiadających 
zabezpieczenie przed dziećmi
18 8321 6030

Kamień z płaską powierzchnią ścierną:
18 7443 6030

Ostrzałka z płytkami ceramicznymi odpowiednia  
do ostrzenia noży typu Performance Cut
18 7651 6030 

Osełka 20 × 5 cm gramatura 360/1000
18 7513 6030

Szlif falisty typu microcut

bez noży

Szlif falisty typu microcut
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tf2554
Ostrzałka do noży



Stalki do noży

Wysokogatunkowe noże również tracą ostrość w miarę użytkowania  
i wymagają regularnego ostrzenia. Stalka do noży nadaje się do tego 
idealnie. Z kolei osełka szczególnie dobrze sprawdza się podczas  
ostrzenia ostrzy noży ze stali japońskiej, które należy wykonać na mokro.  
Nie wszystko można pokroić nożem. Nożyce WMF wykonane są ze  
stali do wyrobu ostrzy noży i są niezwykle praktyczne ze względu na 
funkcjonalne detale. 

Diamentowa ostrzałka do noży
18 8022 6030

Ceramiczna ostrzałka do noży
18 8021 9750

Wskazówka  
Ostrza noży należy dobrze naostrzyć

Nóż należy przesuwać po stalce do noży pod kątem odpowiadającym 
połowie szerokości kąta rozstawionych kciuków, od uchwytu po czubek 
ostrza, delikatnie dociskając. Należy przy tym koniecznie naostrzyć 
go równomiernie po obu stronach, zwracając uwagę na to, by przy-
kładać szlif noża i przesuwać go po stalce do samego końca. Ponadto 
należy pamiętać również o tym, że osoby praworęczne powinny trzy-
mać nóż, który chcą naostrzyć, w prawej dłoni, a ostrzałkę w lewej. 
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Z wysokogatunkowymi nożami kuchennymi należy obchodzić się  
ostrożnie, nawet jeśli nie są używane w danej chwili. Stojak na noże 
gwarantuje, że są one ułożone w uporządkowany sposób, przechowy-
wane w bezpiecznym miejscu i są zawsze pod ręką. Ostrza są chronione  
i jedno ostrze nie zostanie uszkodzone przez ostrze drugiego noża.

Stojak na noże odpowiedni do prze-
chowywania do 8 noży, stalki do noży 
i widelca do mięsa, Cromargan®
18 8646 4500

Stojak na noże odpowiedni do prze-
chowywania do 6 noży, stalki do noży 
i widelca do mięsa, drewno dębowe
18 8045 4500 

Stojak na noże z wkładką ze specjalnego  
włosia, do przechowywania dowolnych  
elementów, wysokogatunkowe tworzywo  
sztuczne 
18 8059 1010

Stojak na noże z wkładką ze specjal-
nego włosia, do przechowywania dowol-
nych elementów, Cromargan®
18 7377 6040

Stojak na noże odpowiedni do prze-
chowywanie do 6 noży, stalki do noży i 
widelca do mięsa, drewno orzechowe 
18 8046 4500

Stojak na noże z wkładką ze specjal-
nego włosia, do przechowywania dowol-
nych elementów, drewno bambusowe
18 8050 9999 

Stojak na noże z wkładką ze specjalnego  
włosia, do przechowywania dowolnych  
elementów, Cromargan®
18 8055 6030

Stojak na noże na magnes z deską do krojenia. Przechowywanie noży, nożyczek, stalki 
do noży i deski z drewna bambusowego w sposób pozwalający zaoszczędzić miejsce
18 8061 4500

Przechowywanie deski do  
krojenia w pozycji pionowej 
pozwala zaoszczędzić miejsce

bez noży bez noży i akcesoriów
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Do krojenia najlepiej używać desek  z drewna, drewna bambusowego 
lub tworzywa sztucznego. Materiały te są delikatniejsze niż stal i 
gwarantują ochronę ostrzy.

Deska do krojenia ze żłobieniem
tworzywo sztuczne, w 3 rozmiarach
18 7997 1000 (45 × 30 cm)

Deska do krojenia
Drewno dębowe olejowane, 44 × 36 cm
18 7989 4500

Deska do krojenia z tacką
Drewno dębowe olejowane, 36 × 26 cm
18 7988 4500

Touch Deska do krojenia ze żłobieniem, przystosowana do stertowania,  
wysokogatunkowe tworzywo sztuczne. Dostępna w trzech kolorach
32 × 20 cm
18 7950 6100 (czarny)

Deska do krojenia ze ściętymi brzegami
ułatwiającymi użytkowanie.
Drewno bambusowe, 45 × 24 cm
18 8727 4500

Deska do krojenia ze ściętymi brzegami
ułatwiającymi użytkowanie.
Drewno bambusowe, 38 × 26 cm
18 8726 4500

Deska do krojenia ze ściętymi brzegami
ułatwiającymi użytkowanie.
Drewno bambusowe, 24 × 16 cm
18 8725 4500 

2 w 1: jedna strona pełni funkcję deski do krojenia  
i serwowania posiłków, natomiast drugą można 
wykorzystać na przykład jako tacę z uchwytem.

| 25 Chwile przyjemności – WMF 2016

Akcesoria do 
ostrzenia

Deski do krojenia



Przygotowywanie posiłków przy użyciu 
akcesoriów kuchennych WMF.

Mieszaj zupy, ubijaj śmietanę, aż zapomnisz 
o otaczającym Cię świecie! Każde z akceso-
riów kuchennych jest ekspertem w swojej 
dziedzinie: Ubijaczka sprawia, że wszystko 
staje się puszyste i pozbawione grudek, 
a trzepaczka zagwarantuje, że Twój suflet 
zawsze będzie wyśmienity. Użyj pędzelka,  
by udka z kurczaka i okrągłe kulki z ciasta 
stały się soczyste. Mocno utłucz ziemniaki, 
dodając do nich odrobinę masła! Następnie  
zetrzyj aromatyczny parmezan, aż całość 
pokryje się delikatną warstwą świeżego sera,  
przypominającą śnieżny puch. 
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Mieszaj, ścinaj, spieniaj!  
Grudki spędzają Ci sen 
z powiek? Już nie musisz 
się nimi martwić. 
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Silikon

SilikonSilikon

produkt powlekany

Drylownica do jabłek
18 7129 6030

Skrobaczka do płyt z tworzywa 
szklano-ceramicznego (Ceran)
18 7343 6030

Pędzel do pieczenia
18 7193 6030

Pędzel do pieczenia
18 7498 6030

Uniwersalna łyżka do formo-
wania kulek z owoców
18 7126 6030

Łyżka do lodów
18 7141 6030

Specjalistyczny nożyk do 
wycinania zdobień
18 7251 6030

Tarka do sera/cytryny
18 7137 603

Miarka do kawy
18 7144 6030

Otwieracz do butelek
18 7128 6030 

Nóż do krojenia pizzy
18 7134 6030 

Nóż do krojenia pizzy
18 7219 6030

Nożyk do usuwa-
nia nasion z papryki
18 7220 6030

Tarka do parmezanu
18 7269 6030

Nóż do sera
18 7165 6030

Łopatka do krojenia sera
18 7136 6030

Skrobak do skórki cytryny
18 7143 6030

Obierak z ruchomym ostrzem
18 7155 6030

Obierak do warzyw
18 7139 6030

Widelec do ziemnia-
ków w mundurkach
18 7123 6030

Obierak poprzeczny
18 7261 6030

Obierak poprzeczny z ząbkami
18 7354 6030

Szufelka kuchenna
18 7668 6030

Łopatka do ciasta
18 7195 6030

Łyżka kuchenna
18 7305 6030

Tłuczek do ziemniaków
18 7138 6030
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Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Każdy z przyrządów jest ekspertem w swojej dziedzinie. W serii akcesoriów  
kuchennych każdy znajdzie dla siebie odpowiedni przyrząd. Elementy z serii  
Cromargan® poddawane są precyzyjnej obróbce, są wodoszczelne, można  
myć je w zmywarce i po użyciu przechowywać na listwie kuchennej.

Przyrząd do rozbijania mięsa
18 7222 6030

Tłuczek do mięsa
18 7308 6040

Widelec do mięsa
18 7106 6030

Łopatka
18 7105 6030

Łopatka
18 7159 6030

Łopatka do woka
18 7359 6030

Tarka kuchenna z drobnymi oczkami
18 7151 6030

Tarka kuchenna ze średnimi oczkami
18 7204 6030

Tarka kuchenna z dużymi oczkami
18 7314 6030

Łyżka wazowa
18 7101 6030

Łyżka do sosów
18 7103 6030

Łyżka do nalewania zupy
18 7104 6030

Łyżka do odcedzania
18 7479 6030

Łyżka do odcedzania
18 7102 6030

Cedzak do woka
18 7357 6030

Łyżka do serwowania posiłków
18 7246 6030

Łyżka do makaronu
18 7108 6030

Łopatka do pizzy/lasagne
18 7356 6030
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Tworzywo sztuczne

Regulowane ostrze Regulowane ostrze

Tworzywo sztuczne

Silikon

Trzepaczka do ubijania piany 30 cm
18 7115 6030

Trzepaczka do ubijania piany 25 cm
18 7265 6030

Trzepaczka spiralna
18 7142 6030

Otwieracz do słoików
18 7355 6030 

Otwieracz do puszek
18 7148 6030

Praska wielofunkcyjna
18 7218 6030

Praska do czosnku
18 7291 6030

Łopatka do krojenia sera
18 7353 6030

Tarka do trufli
18 7241 6030

Łopatka do naleśników Crêpe
18 7249 6030

Szpatułka do rozprowadzania ciasta  
na naleśniki Crêpe
18 7242 6030

Sito do wywaru z warzyw  
ø 8, 12, 16 i 20 cm
18 7172 6030 (ø 16 cm)

Miniubijaczka 21 cm
18 7442 6030

Ubijaczka 27 cm
18 7231 6030

Ubijaczka 32 cm
18 7262 6030
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Szczypce do grilla
18 8853 6030

Korzystając z niektórych akcesoriów kuchennych, zaczniesz zastanawiać się, jak 
można było bez nich żyć. W zależności od konsystencji do śmietany, piany z białek, 
dressingów czy kremów potrzebny jest inny przyrząd do mieszania. Wyjątkowo ostre, 
regulowane ostrze pozwala bardzo cienko pokroić nie tylko trufle, lecz także rzod-
kiewki, czosnek czy twardy ser, a dzięki szczypcom do grilla można obrócić pieczoną 
kiełbaskę bez pomagania sobie rękami.

Pęseta kuchenna 
18 8852 6030

Szczypce do kuchni i grilla
18 8842 6030

Wskazówka Przygotowanie ciasta na gnocchi

Przygotowując gnocchi, natrzyj ręce skrobią ziemniaczaną, żeby ciasto 
się do nich nie przyklejało. Pamiętaj, że gnocchi można przygotować, a 
następnie włożyć na jakiś czas do lodówki przed gotowaniem i podaniem. 
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Wszystkie elementy akcesoriów łączone są ze sobą bez wykorzystania 
żadnego spoiwa. Dzięki długim i poręcznym uchwytom można z nich 
również korzystać, gotując w wysokich garnkach. Ich przód jest ukształ-
towany w taki sposób, by nic nie rozlewało ani nie rozsypywało się 
podczas zaczerpywania, przewracania na drugą stronę i serwowania. 

Zestaw, 7-częściowy:  
łyżka wazowa, łyżka do sosów i łyżka do odcedzania,  
łopatka, łopatka do woka, widelec do mięs i listwa 
do zawieszania. Cromargan® polerowany
18 9088 9990

Listwa wisząca pojedyncza
18 9086 6040

Łyżka do odcedzania
18 9080 6040

Łopatka do woka
18 9084 6040

Łyżka wazowa
18 9081 6040

Łopatka
18 9083 6040

Łyżka do sosów
18 9082 6040

Widelec do mięsa
18 9085 6040
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Silikon

Tworzywo sztuczne

Silikon

Tworzywo sztuczneTworzywo sztuczne

Czarne tworzywo i połyskujący Cromargan® tworzą wytworny duet. 
Akcesoria kuchenne świetnie radzą sobie z obieraniem, mieszaniem, 
otwieraniem i serwowaniem potraw. Uchwyt wygodnie leży w dłoni, 
nawet jeśli dana czynność trwa nieco dłużej. 

Drylownica do jabłek
18 7567 6040

Pędzel do pieczenia
18 7609 6040

Obierak do warzyw
18 7581 6040

Obierak wahadłowy
18 7582 6040

Skrobak do skórki cytryny
18 7570 6040

Obierak poprzeczny
18 7583 6040

Nóż do krojenia pizzy
18 7564 6040

Tarka do sera
18 7587 6040

Trzepaczka do ubijania piany 23 cm 
18 7556 6040

Trzepaczka do ubijania piany 30 cm 
18 7557 6040 

Łyżka do odcedzania 
18 7548 6040

Łyżka wazowa
18 7547 6040

Tłuczek do ziemniaków
18 7541 6040

Łopatka
18 7546 6040

Ubijaczka 27 cm
18 7551 6040

Ubijaczka 32 cm
18 7605 6040
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Aby ścieranie lub szatkowanie warzyw nie było męczące, potrzebne  
są ostre ostrza. Uchwyty i oprawa Top Tools mają powierzchnię  
antypoślizgową, która gwarantuje komfort trzymania i stabilność. 
Można również wykorzystać resztki warzyw czy sera, dbając  
jednocześnie o odpowiednią ochronę palców.

Tarka kuchenna z drobnymi oczkami, z pojemnikiem na resztki
06 8617 6040

Tarka kuchenna ze średnimi oczkami, z pojemnikiem na resztki
06 8618 6040

Przyrząd do usuwania szypułek
18 9262 6210

Praska do cytrusów
06 4690 6210 

 Przyrząd do krojenia ananasa
18 7367 6030

Mydło pochłaniające zapach  
9 × 5 cm Cromargan®, matowe
06 0539 6030

Tarka do gałki muszkatołowej
06 8616 6040

Przyrząd do krojenia czosnku
18 8606 6040

Szatkownica do ziemniaków na sałatkę
06 8606 6040

Szatkownica do warzyw z 3 różnymi nakładkami
06 8610 6040 

Ochrona na palce gwarantu-
jąca bezpieczną pracę podczas 
szatkowania warzyw
06 8615 6030
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Nawet jeśli posługujesz się miarą „na oko”, czasami liczy się precyzja.  
Termometr kuchenny daje Ci pewność, że mięso jest rzeczywiście  
dogotowane, łyżka do ważenia dokonuje pomiarów z dokładnością  
do jednego grama, a czasomierz informuje Cię o tym, kiedy makaron 
ugotowany jest al dente.

Termometr do zamra-
żarki/lodówki ø 67 mm
06 0865 6030

Termometr do piekarnika  
ø 67 mm
06 0864 6030

Termometr do pieczenia
ø 63 mm
06 0863 6030

Termometr do steków
ø 30 mm
06 0867 6030

Termometr do wina
ø 50 mm
06 0866 6030

Termometr z natychmia- 
stowym wyświetlaniem,  
ø 30 mm
06 0868 6030

Termometr pokojowy z higrometrem  
ø 110 mm
06 0869 6030

Wagi

Minutniki

Termometr kuchenny Profi Plus
Długość 23 cm, pomiar od -40°C do +200°C,  
czas pomiaru 4–10 s 
18 7238 6030

Waga kuchenna 
20 × 20 cm, pomiar do maks. 5 kg
06 0871 6030

Łyżka do ważenia z zegarem i minutnikiem,  
dł. 20 cm, pomiar do maks. 300 g
06 0835 6030

Minutnik Premium One 
Zakres pomiaru 0–60 min, ø 5 cm
07 9976 6040

Minutnik cyfrowy 7,5 × 7,5 cm, 
tworzywo sztuczne, w komplecie 
baterie
06 0890 1040
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Przygotowywanie posiłków i napojów  
przy użyciu młynków WMF.

Korzystaj z młynków, mieląc najtwardsze 
składniki z niezwykłą łatwością! Pozwól 
olejkom eterycznym zawartym w przy-
prawach uwolnić się przy każdym obrocie 
mechanizmu młynka. Ciesz się doskona-
łym aromatem przypraw, próbuj i jeszcze 
raz dobrze doprawiaj potrawy. Doprawiaj 
solą i pieprzem wszystko, co znajdzie się 
w zasięgu młynka. Żarna młynka są wyjąt-
kowo mocne, wytrzymałe i można dosto-
sować je do różnej twardości ziaren.
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Teraz możesz 
mielić...  
bez końca! 
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Młynki WMF są wyposażone w żarna ceramiczne Ceramill. Ceramika 
jest twardsza niż stal, nie ulega korozji i nie ściera się. WMF udziela 
dziesięcioletniej gwarancji na żarna. Młynek wyposażony jest w płynną 
regulację grubości przemiału, a wszystkie młynki napełnia się z łatwo-
ścią. Pojemniki na przyprawy mają estetyczny wygląd, są higieniczne i 
na pierwszy rzut oka widać, jaką ilość produktu mamy jeszcze w zapasie.

Młynek do przypraw Ceramill de Luxe, bez przypraw, z oryginalnymi ceramicznymi żarnami.  
Żarna znajdują się w górnej części urządzenia i dzięki temu nie pozostawiają śladów mielenia.  
Górna część urządzenia wykonana jest z materiału o nazwie Cromargan®
06 6771 6040 (bez przypraw)

Młynek do przypraw Ceramill Trend, bez przypraw, 
z oryginalnymi ceramicznymi żarnami. Górna część 
urządzenia wykonana jest z tworzywa sztucznego. 
Produkt dostępny w kolorze białym lub czarnym
06 4790 7630 (bez przypraw)

2-częściowy zestaw młynków do przypraw Ceramill Nature  
z oryginalnymi ceramicznymi żarnami.Górna część urządze-
nia wykonana jest z wysokogatunkowego drewna dębowego
06 5231 4500 

Młynek do przypraw pojedynczy
06 5230 4500
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Przyprawy zawdzięczają swój aromat olejkom eterycznym, które, niestety, szybko się 
ulatniają. Dlatego bardzo ważne jest tu właściwe postępowanie. Młynek do przypraw 
ma ostre jak brzytwa ząbki, które tną wysuszone zioła, imbir i takie przyprawy, jak 
chili lub kminek zamiast rozgniatać je lub mielić. Dzięki temu tracimy mniej substan-
cji zapachowych. Młynek do gałki muszkatołowej unieruchamia ją podczas mielenia  
i ma przegródkę przeznaczoną do przechowywania zapasu tego produktu.

Młynek Ceramill Batido z oryginalnymi ceramicznymi żarnami, bez przypraw. 
Górna część urządzenia wykonana jest z tworzywa sztucznego, dostępny w 3 kolorach
06 4782 1040 (biały)

Nożyk do przypraw, bez przypraw. Górna część 
urządzenia – Cromargan®, szkło akrylowe
06 4808 6030

Młynek Depot z oryginalnymi ceramicznymi  
żarnami. Górna część urządzenia – Cromargan®  
lub tworzywo sztuczne, biały
06 6157 6040 (Cromargan®)

Młynek do gałki muszkatołowej 
Top Tools Cromargan® matowy, 
górna część urządzenia wyko-
nana jest z wysokogatunkowego 
tworzywa sztucznego
06 8603 6030

Wskazówka Zatkany młynek?
Podczas mielenia przypraw o wysokiej zawartości olejków w młynku mogą 
osadzać się ich pozostałości, co może doprowadzić do zatkania się młynka. 
Należy wtedy mielić suche ziarna ryżu lub gruboziarnistą sól do czasu,  
aż młynek się odetka. Po umyciu czystą wodą należy odczekać około dwóch  
dni, aż żarna ceramiczne całkowicie wyschną.
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Świeżo zmielone przyprawy smakują zdecydowanie lepiej, bez względu 
na to, czy dodajesz je podczas przygotowywania posiłków, czy przypra-
wiasz potrawy przy stole podczas jedzenia. Młynki WMF są wyposażone 
w żarna ceramiczne Ceramill. Wykonane są one z wysokogatunkowych 
materiałów, są praktyczne w użytkowaniu i dobrze prezentują się 
również na stole. WMF udziela dziesięcioletniej gwarancji na żarna.

Młynek do pieprzu/soli
Drewno brzozowe lakierowane, 19 cm, 
dostępny w 3 kolorach
06 6708 4500 (biały)

Ceramill Nature
Drewno dębowe, 18 cm
06 5232 4500

dostępne również jako 
zestaw 2-częściowy 
06 5233 4500

Rozdrabniacz do pieprzu
Cromargan® i tworzywo 
sztuczne, 15 cm
06 4804 6040

Młynek Cromargan®  
z drewnianym  
wieczkiem, 11,5 cm
06 6713 6030

Młynek  
Cromargan® i akryl,  
18 cm
06 5513 6040

Młynek Brzoza, 
czarny lakier,
50 cm lub 60 cm
06 6716 4500 (60 cm)

Młynek do pieprzu/soli
Cromargan®, 19 cm
06 6711 6040
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Projekt MM Design,
Edycja Mario Taepper

Przyprawiaj potrawy jednym naciśnięciem przycisku. Drugą rękę masz 
wolną. Młynki elektryczne wyposażone są w oryginalne ceramiczne 
żarna Ceramill oraz w płynną regulację grubości przemiału, co pozwala 
na uzyskanie zarówno drobno, jak i grubo zmielonego produktu.  
Podczas mielenia automatycznie włącza się podświetlenie.

Młynek Ceramill Charge z 
ładowarką, wysokogatun-
kowe tworzywo sztuczne
06 6740 1040

Młynek na baterie. 
Drewno dębowe, Cromar-
gan® i akryl, 21,5 cm
06 6737 4500

Młynek na baterie. Cromar-
gan®, akryl, 21 cm
06 6730 6030

Młynek na baterie. Włącza 
się automatycznie przy 
odwróceniu do góry nogami. 
Cromargan®, akryl, 20 cm
06 6734 6030

Moto Zestaw 
solniczka/pieprzniczka  
Cromargan®
06 5617 6040

Two in One Dwa w jednym 
Zestaw solniczka/pieprzniczka
Cromargan® matowy
06 6105 6030

Zestaw solniczka/
pieprzniczka, 3-częściowy z 
lejkiem do uzupełniania.  
Cromargan®, drewno akacjowe
06 3454 6040

Point Solniczka
szkło WMF, tworzywo sztuczne
06 5942 6010
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Wyszukany dressing poprawi smak każdej sałatki. Shaker Batido  
to powiew południowoamerykańskiego temperamentu w kuchni,  
który sprawi, że wszystkie składniki będą doskonale zmieszane  
podczas potrząsania. 
Praski do cytrusów można użyć nie tylko do wyciskania soku z cytryn  
i pomarańczy. Przyrządem tym można również wyciskać sok z  
wszelkiego rodzaju owoców i warzyw, takich jak kiwi czy pomidory. 

Batido Shaker do dressingu
szkło, górna część z tworzywa sztucznego, dostępny w 3 kolorach
06 4775 1040 (biały)

Basic Wyciskarka do cytrusów
Cromargan®, szkło WMF, tworzywo sztuczne  
i silikon, nadaje się do mycia w zmywarce
06 1777 6040 

Moto Zestaw pojemników na ocet/oliwę
Cromargan®, dolna część – porcelana
06 5617 6030

DeLuxe Dozownik do oliwy
Cromargan®, dolna część – szkło
06 6790 6030
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.

Dzięki ziołom potrawy nabierają szczególnej świeżości, zwłaszcza wtedy, 
gdy zbierzesz je własnoręcznie. Zestaw doniczek z systemem nawodnie-
nia zapewnia roślinom odpowiednią ilość wody. Aby potrawa nabrała 
szczególnego smaku, wystarczy skropić lub spryskać sałatkę, rybę albo 
makaron niewielką ilością octu lub oliwy.

Doniczki na zioła, zestaw 3-częściowy z systemem nawodnienia
Cromargan®, dolna część – tworzywo sztuczne 
06 4130 6040

Nożyce do ziół
Cromargan®, tworzywo sztuczne
06 4130 6040

Doniczka na zioła pojedyncza
06 4131 6040

Basic Rozpylacz do octu
Cromargan® matowy, szkło
06 1927 6030

Basic Rozpylacz do oliwy
Cromargan® matowy, szkło
06 1928 6030

Basic Dozownik do octu 
Cromargan® matowy, szkło
06 1915 6030

Basic Dozownik do oliwy
Cromargan® matowy, szkło
06 1916 6030

Wskazówka Dressing wstrząśnięty – nie mieszany
Shaker Batido wprowadza do kuchni radość i rytm. Ma formę grzechotki i 
doskonale spełnia swoją funkcję. Trzymając shaker Batido w dłoni,  
z łatwością możesz idealnie połączyć składniki dressingu do sałatki. 

A co powiesz na małą odmianę? Na przykład dressing azjatycki?
10 łyżek słodkiego sosu chili, ½ łyżeczki sproszkowanego czosnku, 10 łyżek wody, 1 łyżka miodu,  
4 łyżki octu wiśniowego, sól i pieprz. Składniki należy wrzucić do shakera i mocno wstrząsnąć.  
Gotowym dressingiem należy polać sałatkę. Niewykorzystaną resztę dressingu należy schować do 
lodówki w zamkniętym pojemniku.
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Przygotowywanie potraw  
z pojemnikami WMF.

Przygotuj swoje składniki. Pokrój, potnij, 
wyfiletuj i umyj wszystkie składniki potraw, 
które powinny znaleźć się w garnku. Poukła-
daj wszystko wstępnie w małych pojemni-
kach. Podsmażone warzywa, zeszklona  
cebulka, posiekane mięso. Wszystko leży 
przed Tobą pokrojone w kostkę, krążki lub 
paski, ułożone w kolorowy wzór przepeł-
niający Cię radością oczekiwania na gotowy 
posiłek. Ułóż pojemniki jeden na drugim,  
skomponuj świeżą sałatkę w miskach!  
Możesz zaczynać.
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Krój, siekaj, układaj!
Poukładaj składniki tak, 
jak swoje myśli.
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Połączenie szkła z materiałem o nazwie Cromargan® tworzy doskonały duet. W szklanych  
pojemnikach można przyrządzać, serwować i przechowywać potrawy. Zaworek próżniowy  
w pokrywce umożliwia zachowanie świeżości przechowywanych produktów, zamykając  
ich zapach wewnątrz pojemnika. Dzięki perforowanym wkładkom z tworzywa sztucznego,  
skraplająca się woda ścieka i zapobiega nadmiarowi wilgoci.

Dzięki nim dokładnie wiesz, co jest w lodówce. Szklane pojemniki zatrzymujące zapach  
produktów można ustawić w sposób gwarantujący maksymalną oszczędność miejsca. Przygoto-
wane potrawy lub kompozycje serów można w nich podać, a następnie przykryć pokrywką  
i w ten sposób przechowywać. Wielkość otworu Easyfresh w pokrywce można indywidualnie  
regulować – dzięki niemu produkty żywnościowe jeszcze dłużej zachowują świeżość.

Pojemnik płaski ø 13 cm
06 5485 6020

Pojemnik wysoki ø 13 cm
06 5499 6020

Pojemnik płaski ø 15 cm
06 5486 6020

Pojemnik płaski ø 18 cm
06 5487 6020

Pojemnik prostokątny 13 × 10 cm
06 5488 6020

Pojemnik prostokątny 21 × 13 cm
06 5489 6020

Pojemnik prostokątny 26 × 21 cm
06 5490 6020

Pojemnik prostokątny 13 × 10 cm
06 5990 6630

Pojemnik prostokątny 21 × 13 cm
06 5991 6630

Pojemnik prostokątny 26 × 21 cm
06 5992 6630

Pojemnik kwadratowy 15 × 15 cm
06 5993 6630

Pojemnik kwadratowy 19 × 19 cm
06 5994 6630

Pojemnik kwadratowy 22 × 22 cm
06 5995 6630
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Kawa, mąka czy cukier – różne składniki i przyprawy, które chcesz mieć zawsze pod ręką  
podczas  gotowania, są higienicznie przechowywane w przezroczystych puszkach i pudełkach  
na przyprawy. Szklane pojemniki można szczelnie zamknąć, nadają się do mycia w zmywarce,  
a przy tym dobrze wyglądają.

Młynek drobnoziarnisty  
ø 5,5 cm
06 6154 6040

Młynek gruboziarnisty  
ø 5,5 cm
06 6153 6040

Młynek uniwersalny  
ø 5,5 cm
06 6152 6040

Pojemnik na przyprawy  
ø 5,5 cm
06 6155 6040

Dozownik do octu/
oliwy ø 5,5 cm
06 6159 6040

Szklany pojemnik na żywność z pokrywką
Dostępny w 3 rozmiarach, 1,0 l / 1,5 l / 2,0 l
szkło WMF, Cromargan®, tworzywo sztuczne
06 6161 6040 (1,0 l)

Chlebak  
z opuszczaną pokrywą
Cromargan® matowy, szkło
39 × 21 × 20 cm
06 3441 6030

Okrągły pojemnik na chleb  
z przesuwanymi drzwiczkami  
i deską do krojenia Cromargan®  
i drewno bambusowe
ø 32 cm, wysokość 19 cm
06 3445 6030 

Chlebak  
z wysuwaną pokrywą  
Cromargan® matowy, szkło  
45 × 28 × 18 cm
06 3440 6030

Chlebak z deską  
do krojenia Cromargan®,  
drewno bambusowe  
45 × 28 × 18 cm
06 3446 6040

Chleb najlepiej smakuje, gdy jest świeży. Jeśli musisz go przechowywać, najlepiej schowaj go 
w zamkniętym pojemniku w temperaturze pokojowej. Chlebaki WMF są dostępne w różnych 
wersjach o urozmaiconym wzornictwie i wykonane zostały z wielorakich połączeń materiałów.  
Ze względów praktycznych niektóre modele są już wyposażone w deskę do krojenia.
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Misek do przygotowywania potraw w różnych rozmiarach nigdy za 
wiele. Dzięki temu, że są one wykonane z trwałego materiału o nazwie 
Cromargan®, są wytrzymałe i można ich używać z trzepaczkami do 
ubijania piany i przyrządami do mieszania. Silikonowa podstawa 
gwarantuje stabilność miski na blacie, na którym pracujemy. Uchwyt 
i dziobek ułatwiają wylewanie jej zawartości. Dzięki pokrywce można 
zamknąć i przechowywać produkty w misce, a podczas mieszania chroni 
ona przed rozpryskiwaniem się cieczy.

Miska do miksowania z uchwytem 
i pokrywką zapobiegającą  
rozpryskiwaniu się zawartości
ø 18,5 cm, wysokość 16 cm
06 4566 6030

Miska do miksowania z uchwytem
i pokrywką z funkcją sita
ø 12,5 cm, wysokość 19 cm
06 4567 6030

Miska do miksowania z uchwytem 
i dnem obrotowym
ø 20 cm, wysokość 12 cm
06 4565 6030

Miska kuchenna
ø 18 cm, wysokość 9 cm
06 4564 6030

Miska kuchenna
ø 22 cm, wysokość 11 cm
06 4561 6030

Miska kuchenna
ø 24 cm, wysokość 12 cm
06 4562 6030

Miska kuchenna
ø 28 cm, wysokość 14 cm
06 4563 6030

Miska kuchenna  
z podstawą silikonową 
ø 20 cm, wysokość 12,5 cm
06 4659 6030

Miska kuchenna  
z podstawą silikonową
ø 22 cm, wysokość 13,5 cm
06 4667 6030

Miska kuchenna  
z podstawą silikonową
ø 24 cm, wysokość 14,5 cm
06 4660 6030

Pokrywka uniwersalna ø 18,5 cm
06 5070 6040 (szary)

Pokrywka uniwersalna ø 25 cm
06 5071 6040 (szary)

Pokrywka uniwersalna ø 29 cm
06 5072 6040 (szary)

Pokrywki silikonowe mają wiele zastosowań. Zastępują folię do żywności, pojemniki lub talerze. 
Można ich używać jako ochrony przed rozpryskiwaniem się dania w kuchenkach mikrofalowych 
lub piekarnikach w temperaturze do 200°C.
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Depot Projekt Metz & Kindler

Łyżka wazowa, narzędzie do mieszania i łopatka są bez przerwy 
w użytku podczas gotowania. Stojak nie wymaga dużo miejsca, 
a poszczególne akcesoria przechowywane są na widoku i w razie 
potrzeby są pod ręką. Stabilność zapewniają solidna baza i anty-
poślizgowe nóżki. Stojak można obracać.

Chef’s Edition Stojak na przybory  
z łyżką wazową / łyżką do odcedzania  
i dwiema łopatkami, zestaw 6-częściowy. 
Cromargan®, tworzywo sztuczne
18 9089 9990

Profi Plus Stojak na przybory  
z łyżką wazową / łyżką do odcedzania i dwiema  
łopatkami, trzepaczką do ubijania piany  
i obierakiem do warzyw, zestaw 7-częściowy. 
Cromargan®, tworzywo sztuczne
18 7670 9990

Stojak na ręcznik kuchenny
Cromargan®, tworzywo  
sztuczne 
06 5980 6040

Wskazówka Jak sprawić, by piana  
z białek pozostała sztywna?
Piana z białek szybko opada, dlatego należy ubić ją na sztywno bezpośred-
nio przed wykorzystaniem jej do przygotowania potrawy. Jeśli mimo to piana 
opadnie, można ponownie ubić białka z dodatkiem kilku kropli cytryny.
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Delektuj się widokiem bulgoczących  
potraw i unoszącej się pary oraz 
odgłosem skwierczenia, towarzyszą-
cym gotowaniu! Pora wziąć się  
do gotowania.
Olej już skwierczy. Podnieś pokrywkę, aby zapach rozszedł  
się po całej kuchni. Wszędzie unosi się delikatna para, 
wszystko skwierczy, pyrkocze. Przystąp do wkładania  
produktów do garnków, w których już wrze woda.  
Wrzuć stek w ramiona rozgrzanej oliwy. Odcedź makaron  
i patrz, jak wszystkie okna osnuwa para. Daj się ponieść  
kuchennemu szaleństwu.
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Zacznijmy od prostego pytania: w całej 
Twojej działalności zawodowej skupiasz się 
na gotowaniu. Co jest w nim takiego fascy-
nującego?  
 
S.P . Na początku nauczyłem się gotować z 
konieczności. Przerwałem naukę w gimnazjum 
i zdecydowałem, że muszę wyuczyć się jakiegoś 
zawodu. Od zawsze chętnie gotowałem i od 
tego wszystko się zaczęło. Po szkole, gdzie 
uczyłem się gotowania, spędziłem kilka lat, 
pracując jako kucharz w restauracji. Potem 
przestałem gotować, a zacząłem pracę w 
czasopiśmie „Essen und Trinken” („Jedze-
nie i picie”). Przez pięć lat tam spędzonych 
niezwykle dużo się nauczyłem. Tam również 
zdobyłem odpowiednie umiejętności i wiedzę, 
które przydały mi się w pracy w zawodach, 
w jakich pracuję obecnie – stylisty żywności 
i dziennikarza kulinarnego. Co pociąga mnie 
w gastronomii? Uwielbiam korzystać z życia i 
czerpać z niego przyjemność, a z tej perspek-
tywy gastronomia jest zawsze niezwykle 
fascynująca. Chodzi przede wszystkim o to, by 
poszukiwać i uczyć się przez całe życie. W tej 
dziedzinie zawsze można doświadczyć nowych 
doznań, zarówno wzrokowych, jak i smako-
wych czy zapachowych. Zawsze można spró-
bować czegoś nowego i przyrządzić zupełnie 
nowe dania. To jest właśnie to, co kocham. 

Stevan Paul

jest kucharzem z wykształcenia, autorem książek kucharskich i wielu przepisów oraz stylistą  
żywności. Od lat pisze mądre i interesujące książki o kuchni niemieckiej. Spotykamy się 
podczas trasy promującej jego nową książkę. Miejscem naszego spotkania jest monachijska 
kawiarnia Café Jasmin, gdzie siedzimy w fotelach z lat 50. pośród ścian obłożonych złotymi  
tapetami, dzięki którym wnętrze przepełnia atmosfera nostalgii. Popijając filtrowaną kawę  
z kawiarnianych filiżanek, rozmawiamy o potrawach, które są filarami kuchni niemieckiej, 
 16-godzinnych dniach pracy zawodowych kucharzy, międzynarodowych trendach związanych  
z owocami morza i krótkich chwilach ucieczki od codzienności. 

Opowiadanie „Von der Kunst, ein Linsen- 
gericht zu kochen” („O sztuce przyrządzenia  
potrawy z soczewicy”) jest także opowieścią 
o idealnej i jedynej metodzie gotowania 
narodowego szwabskiego dania „Saure 
Linsen” (dosł. kwaśna soczewica). Czy  
regionalna kuchnia jest dla Ciebie jednym  
z elementów budujących tożsamość?  
 
S.P . Oczywiście, że tak! Kuchnia regionalna 
to dla mnie taki sam element tożsamości 
człowieka, jak na przykład dialekt. Uważam, że 
zbyt wiele rzeczy idzie w zapomnienie. Żyjemy 
w czasach hołdujących często nieuzasadnionej 
unifikacji. Bardzo się cieszę, gdy pielęgno-
wane są ważne elementy kulinarnej tradycji. 
Na przykład w mieście o nazwie Elmshorn 
mamy szarą soczewicę. Prawie nikt nie zna tej 
potrawy. W tym rejonie je się ją raz w roku, 
aby uczcić pamięć o klęsce głodu podczas 
wojny trzydziestoletniej. Ówcześni mieszkańcy 
tych obszarów przetrwali ten czas tylko dzięki 
temu, że jedli paszę dla bydła. Raz w roku w 
restauracjach i gospodach w Elmshorn odbywa 
się wielkie gotowanie, a następnie serwuje się 
szarą soczewicę. Moim zdaniem ta tradycja jest 
absolutnie fascynująca i należy ją pielęgnować.

rozmowa ze Stevanem Paulem

Niemiecka kuchnia jest pełna

doskonałych 
doznań smakowych
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„ Ludzie w zaciszu własnych 
kuchni podjęli podróże kuli-
narne po świecie, a teraz 
znów wracają do domów...”.

W książce „Herrn Paulsens Deutschstunde” 
(„Nauka niemieckiego według Paula”) 
zebrałeś przepisy na tradycyjne niemieckie  
potrawy i opowiadasz ich historie. Na 
przykład zawarty w niej przepis na kotleciki 
„Frikadelle” wywodzi się jeszcze z XIX wieku. 
W jaki sposób i gdzie szukałeś tych starych 
przepisów?  
 
S.P . Po pierwsze w archiwach publicznych. 
Ale przede wszystkim w międzyczasie stworzy-
łem swoje własne archiwum. Zebrałem wiele 
książek i dzięki nim mogę dokładnie zgłębić te 
kwestie. Kolejnym źródłem są dla mnie opowie-
ści starszych ludzi. Zadaję dużo pytań. Jest to 
niezwykle interesujące. Gdy odwiedzają mnie 
znajomi z różnych zakątków świata, dzwonią 
do swoich babć i one przekazują mi te wszyst-
kie informacje. Lubię zapisywać, skąd dana 
potrawa się wzięła i dlaczego powstała. To jest 
dla mnie zachwycające. Gastronomia to nie 
tylko zwykłe gotowanie, jedzenie i odczuwanie 
przyjemności, lecz także wiedza.  
 

Co jest zatem najważniejszą kwestią, na 
którą trzeba zwrócić uwagę, robiąc kotleciki 
typu „Frikadelle”?  
 
S.P . Powinny być luźne i trzeba użyć do ich  
przygotowania wysokiej jakości mięsa. Najle-
piej, jeśli sami zmielimy mięso. Należy deli-
katnie je doprawić, by zachowało swój smak. 
Trzeba być ostrożnym z takimi składnikami, 
jak jaja i chleb. Należy używać ich w niewiel-
kich ilościach. A teraz kwestia o decydującym 
znaczeniu: poziom wysmażenia.  
Moje małżeństwo jest bardzo szczęśliwe, ale 
w jednej kwestii nie jesteśmy zgodni: ja lubię, 
gdy te kotleciki są złocistobrązowe. Jednak dla 
mojej żony nigdy nie są wystarczająco spie-
czone i ciemne. Chciałaby, żeby były ciemno-
brązowe, a gdzieniegdzie delikatnie czarne.  
Jej zdaniem takie są najsmaczniejsze. 

Czy można porządnie pokłócić się o jedzenie?  
 
S.P . I tak, i nie. Jedzenie to kwestia gustu. 
Zawsze trzeba mieć tego świadomość. Odży-
wianie to także wyraz własnego spojrzenia na 
życie i dlatego jest to zawsze drażliwy temat. 
W związku z tym dyskusja zawsze jest burzliwa 
i pełna emocji. Na przykład wtedy, gdy ktoś 
mówi, że więcej nie będzie jadł mięsa i od 
tej pory zostaje weganinem. Wtedy wszyscy 
wariują. Dlaczego? Dopiero niedawno się  
tego dowiedziałem. Pewien naukowiec, który 
zajmował się tym tematem, stwierdził, że 
ci ludzie opuszczają palenisko. Mówią tym 
samym: Nie należę już do was, robię coś 
innego. Wywołuje to nieprzyjemne zaskocze- 
nie i sprawia, że rozmowa o odżywianiu  
zbacza na ideologiczne tory.  
 

Jak zmieniało się podejście do kuchni 
niemieckiej na przestrzeni ostatnich lat –  
zarówno w Niemczech, jak i na arenie 
międzynarodowej?  
 
S.P . Niemiecka kuchnia to fajna kuchnia. Nie 
musimy już bynajmniej kryć się za plecami 
takich krajów, jak Włochy czy Francja. Mamy 
równie szerokie spektrum doskonałych wyro-
bów. Przez długi czas źle wypowiadaliśmy się 
o niemieckiej kuchni i być może mamy też 
wiele złych doświadczeń, bo zawsze wszystkie 
potrawy były tłuste, twarde i nieapetyczne. 

Głównym przekazem działalności, w jaką 
angażuję się od lat, jest to, że niemiecka 
kuchnia może również być zupełnie inna. 
Ostatnio niemiecka kuchnia stała się czymś w 
rodzaju mody. Ma to związek z dążeniem do 
podkreślenia regionalizmu i wiedzy o własnych 
korzeniach. Ludzie w zaciszu własnych kuchni 
podjęli podróże kulinarne po świecie, a teraz 
znów wracają do domów. Bardzo mnie to 
cieszy. Jednak potencjał kuchni niemieckiej 
pozostaje zupełnie niewykorzystany za granicą. 
Nasze regionalne przysmaki nie wydają się 
dobrym towarem eksportowym, tak samo jak 
nasi kucharze, a przecież mamy wspaniałych 
profesjonalnych mistrzów kuchni.Wszyscy 
mówili o Hiszpanii, teraz wszyscy mówią o 
nordyckich kucharzach, ale niemieccy kuchmi-
strze nie zdają sobie w pełni sprawy z tego, że 
stają się tematem rozmów również na arenie 
międzynarodowej. 
 
S.P . Sos „Grüne Sauce” wywodzący się z 
Frankfurtu! Mógłbym zanurkować w takim 
sosie. Ale tego nie powinienem mówić. Mógł-
bym się w nim kąpać. Zniewalająca świeżość 
ziół, uwielbiam to! Szczególnie podoba mi się, 
że jest to potrawa sezonowa, a do tego można 
ją przygotować niezwykle szybko i łączyć z 
wieloma produktami. Można oczywiście jeść ją 
z jajkami, ale ja chętnie dodaję ją do smażonej 
ryby, bo wtedy smakuje doskonale, a często 
jest pierwszym dodatkiem, jaki wybieram do 
szparagów, jeszcze przed sosem holenderskim.
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Jeśli mógłbyś mieć tylko trzy sprzęty 
kuchenne, które byś wybrał?  
 
S.P . Ciekawe pytanie! Nóż, patelnia i blender.  
 

A co z łyżką?  
 
S.P . No tak! Nie spodziewałem się, że będzie 
tak ciężko (śmiech). Inaczej z pewnością  
dodałbym do tego łyżkę!  
 

Co było powodem Twojego rozstania z  
zawodem kucharza?  
 
S.P . Wtedy w gastronomii nie podobało mi 
się to, że gotowało się w ciemno. Gotowało 
się, danie było podawane gościom, a kucharz 
nie słyszał żadnych opinii, nie miał kontaktu z 
ludźmi. Tylko gdy coś poszło nie tak, słysze-
liśmy negatywne komentarze. A do tego 
oczywiście nakład obowiązków. Szesnastogo-
dzinne dni robocze. Przez sześć lat pracowałem 
w luksusowym lokalu. W pewnym momencie 
jesteś wykończony i tracisz kontakt ze światem 
zewnętrznym. Przez lata nie miałem dziew-
czyny, to było nie do zniesienia. A gdy masz 
wolne, to odsypiasz. Podziwiam ludzi, którzy 
przez to przechodzą.  
 

Dlaczego to robią, co z tego mają?  
Czy chodzi tu o ambicje? 
 
S.P . Z pewnością. Ludzie, którzy się tym 
zajmują na pewno są bardzo ambitni.Kochają 
ten sport. Gotowanie w tej lidze jest jak sport, 
czysta adrenalina. Co wieczór udowadniasz 
sam sobie: „dam sobie radę, jestem twardy, 
pokażę im, jak to się robi”.
Jednocześnie ważna jest umiejętność pracy 
w zespole. Nie można mieć wybujałego ego. 
Sam jesteś nikim, znaczysz coś dopiero jako 
część zespołu. Razem, w najlepszym wypadku, 
tworzymy coś naprawdę dobrego. 

Jeśli zaczniesz myśleć, że jesteś tu najważniej-
szy, już przegrałeś. Przede wszystkim szorstki 
ton i nerwowa atmosfera sprawiły, że odnio-
słem poniekąd porażkę jako kucharz. Czasem 
pojawiała się nawet przemoc fizyczna i tym 
podobne. Obecnie na szczęście mamy pokole-
nie, które częściowo ma trochę bardziej  
wyluzowane podejście. Ale wtedy, w połowie 
i pod koniec lat osiemdziesiątych, to było 
szaleństwo. Zawsze dziwiło mnie, jak ludzie, 
którzy myślą i zachowują się w sposób tak 
prostacki, mogą być tak niewyobrażalnie 
kreatywni, tworząc przepisy i przygotowując 
tak doskonałe, subtelne dania. Ten rozdźwięk 
doprowadzał mnie do szaleństwa. Do tej pory 
w pełni tego nie pojąłem. 
 

Od czego zaczynasz, gdy opracowujesz  
nowy przepis? Co Cię inspiruje? 
 
S.P . Nowe przepisy zawsze wymyślam z rana. 
Jestem rannym ptaszkiem, wstaję o wpół do 
siódmej. Często idę wtedy do biurka jeszcze w 
szlafroku z filiżanką kawy i zaczynam prze-
glądać książki kucharskie. Jak szalony. Wtedy 
rodzą się pomysły. Nie kradnę pomysłów innym. 
To coś na kształt historii wspomnień: „tak, 
zgadza się, brukselka, uważaj, teraz zobacz, jak 
pasuje do określonego zadania...”. Dobrze idzie 

Stevan Paul, ur. 1969, mieszka w Hamburgu. Jest kucharzem z wykształcenia,  
autorem przepisów i stylistą żywności. Od lat autor książek, pracujący dla 
wydawnictw i redakcji. Jako wolny strzelec pisze artykuły i teksty do kolumn dla 
magazynów i czasopism. Od 2008 roku prowadzi jeden z najpopularniejszych 
niemieckojęzycznych blogów na temat żywności, dostępny pod adresem  
nutriculinary.com. Jego najnowsza książka „Auf die Hand” („Jak na dłoni”)  
została wydana przez wydawnictwo Brandstätter Verlag. 

mi to tylko z rana, gdy jestem głodny. Wtedy 
mam burzę pomysłów, mam na coś apetyt, to 
mnie inspiruje. Gdy już coś zjem, nie ma szans 
na to, że wymyślę coś nowego.

Obecnie jesteś w drodze i promujesz swoją 
nową książkę zatytułowaną „Auf die Hand” 
(„Jak na dłoni”), w której prezentujesz  
„streetfood”, jedzenie na ulicach z całego 
świata. Czy masz dość kuchni niemieckiej?  
 
S.P . Cały dowcip polega na tym, że znów 
powstała z tego książka typowo niemiecka. 
Wcale nie opuściliśmy Niemiec, lecz opisujemy 
pracę kucharzy pracujących w niemieckich 
miastach. W tej książce opowiadam również 
o tym, że Niemcy mają ogromny udział w 
tworzeniu kultury „streetfoodu”. Na przykład 
amerykańskie dania, będące podstawowymi 
produktami oferowanymi w barach z przeką-
skami, takie jak hamburger czy hot dog, mają 
niemieckie korzenie. Tę historię „streetfoodu”, 
która właśnie się zaczyna, ten istotny trend, 
tworzą ludzie mający korzenie w różnych 
krajach, którzy dzięki „streetfoodowi” w 
zasadzie pozwalają nam zasmakować swojej 
kultury. Bardzo mi się to spodobało. Nie trzeba 
podróżować, wszystko jest za rogiem, jeśli  
tylko chcemy spróbować.  
 

W zasadzie można powiedzieć, że jeśli  
chodzi o kuchnię i gastronomię, Niemcy 
wrócili do domu, a teraz znów wyjeżdżają 
stamtąd w podróże?  
 
S.P . Tak, w międzyczasie również mogą podró-
żować, jeśli chcą – to jest właśnie piękne. To 
naprawdę fajne, jeśli ktoś przygotowuje sobie 
marokańskie danie lub znakomite francuskie 
„Croque Monsieur”. To rodzaj takiej małej 
ucieczki. 
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Gotowanie  
z garnkami WMF.

Nalej wody do garnków, postaw je na 
rozgrzanych palnikach. Zajrzyj pod 
pokrywkę: na powierzchni pojawiają się 
bąbelki, poczekaj jeszcze krótką chwilę!  
Teraz możesz już wrzcić makaron i warzywa 
do wrzącej wody. Jeszcze tylko dodaj odro-
binę soli i posłuchaj, jak cudownie bulgoczą.  
Odczekaj chwilę, aż wszystko się zagotuje, 
złap za uchwyty – w garnkach wyposażo-
nych w technologię Cool+ uchwyty nigdy 
się nie nagrzewają, więc nie obawiaj się, 
że się oparzysz. Podczas odcedzania gorą-
cego makaronu nic się nie rozleje dzięki 
specjalnemu wykończeniu na obwodzie 
garnka. Szukając czegoś odpowiedniego 
dla siebie w naszej bogatej serii garnków, 
zawsze znajdziesz właściwy produkt. 

Technologia Cool+ to innowacyjna metoda łączenia garnka i uchwytów.

>  Technologia Cool+ redukuje przenoszenie ciepła z garnka na uchwyty.
>  Podczas gotowania uchwyty nie nagrzewają się.
>  Cechą charakterystyczną technologii Cool+ są czerwone 

  punkty sygnalizacyjne.
>  Opatentowana technologia dostępna tylko w WMF.
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Przyjrzyj się, jak woda 
gotuje się, wrze... 
Pozwól swojej pasji 
rozwinąć się i prze-
kraczać granice. 
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Patelnia typu sauteuse ø 20 cm
17 9820 6041

Wkład parowy ø 20 cm
17 9620 6040

Rondel z uchwytem i pokrywką
ø 16 / 20 cm
17 9116 6040 (ø 16 cm)

ø 16 dostępny również bez pokrywki
17 9116 6041
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W końcu możesz dotykać uchwytów ze stali szlachetnej również podczas gotowania. 
Dzięki opatentowanej technologii łączenia Cool+ przekazywanie ciepła z garnka 
na uchwyty zostało skutecznie zredukowane do tego stopnia, że z dużym zapasem 
spełnia wymogi normy DIN EN 12983-1. Cechą charakterystyczną technologii Cool+ 
są czerwone punkty sylikonowe stanowiące, izolację uchwytów od gorącego garnka. 
Pozostałe zalety tej serii produktów to: otwór w pokrywce pozwalający na ucho-
dzenie pary, dno TransTherm odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym 
również indukcyjnych, garnki do mięs są przystosowane do układania w stos, dzięki 
czemu pozwalają na oszczędność miejsca.

Garnek do pieczenia ø 16 cm
17 8816 6040

Garnek do pieczenia ø 20 cm
17 8820 6040

Garnek do pieczenia ø 24 cm
17 8824 6040

Garnek do mięs ø 16 cm
17 8916 6040

Garnek do mięs ø 20 cm
17 8920 6040

Garnek do mięs ø 24 cm
17 8924 6040

Garnek do warzyw ø 20 cm
17 9020 6040

Garnek do warzyw ø 24 cm
17 9024 6040
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Wkład parowy ø 20 cm
07 6620 6380

Rondel z uchwytem i pokrywką
ø 16 / 20 cm
07 6320 6380 (ø 20 cm)

ø 16 dostępny również bez pokrywki
07 6316 6381
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Pożegnaj się ze swoim cedzakiem do makaronu. Dzięki Function 4 możesz odlewać 
wodę z nałożoną pokrywką, a makaron pozostaje w garnku. W zależności od ułożenia 
pokrywki możesz odlać płyn, dzięki dużym dziurkom makaron nie wydostaje się na  
zewnątrz, małe dziurki służą do odcedzania ryżu, a przy zamkniętej szczelnie pokrywce  
można gotować produkty w małej ilości wody. Garnki mają dno typu TransTherm 
odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym również indukcyjnych.

Garnek do pieczenia ø 16 cm
07 6016 6380

Garnek do pieczenia ø 20 cm
07 6020 6380

Garnek do pieczenia ø 24 cm
07 6024 6380

Garnek do mięs ø 16 cm
07 6116 6380

Garnek do mięs ø 20 cm
07 6120 6380

Garnek do mięs ø 24 cm
07 6124 6380

Garnek do warzyw ø 20 cm
07 6220 6380

Garnek do warzyw ø 24 cm
07 6224 6380

| 61 Chwile przyjemności – WMF 2016

Naczynia kuchenne



Rondel z uchwytem i pokrywką
ø 16 cm
17 2916 6040

dostępny również bez pokrywki 
17 2916 6041

Rondel z uchwytem i pokrywką
ø 20 cm
17 2920 6040

Rondel z uchwytem i pokrywką
ø 24 cm
17 2924 6040

Garnek do warzyw ø 24 cm
17 2824 6040
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Wskazówka Kiedy należy dodać soli?

Nie dodawaj soli do zimnej, lecz zawsze do gotującej się wody,  
a następnie pomieszaj. Jeśli dodasz sól do zimnej wody, na dnie garnka  
mogą powstać skorodowane punkty, które trudno usunąć. 

Dzięki naszym garnkom nabierzesz ochoty na gotowanie. Zaokrąglone kształty i 
wyraźnie łukowate uchwyty nawiązują do śródziemnomorskiego poczucia pełni życia. 
Jakość produktów Made in Germany gwarantuje staranne wykonanie, a materiał 
Cromargan® jest znany ze swych doskonałych właściwości: jest nierdzewny, kwaso-
odporny, łatwy w utrzymaniu i niezwykle trwały. Garnki mają dno typu TransTherm 
odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym również indukcyjnych.

Garnek do pieczenia ø 16 cm
17 2616 6030

Garnek do pieczenia ø 20 cm
17 2620 6030

Garnek do pieczenia ø 24 cm
17 2624 6030

Garnek do mięs ø 16 cm
17 2716 6040

Garnek do mięs ø 20 cm
17 2720 6040

Garnek do mięs ø 24 cm
17 2724 6040
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Garnkami zachwyci się każdy, kto uwielbia gotować. Wszystkie elementy 
wykonane są z łatwego w utrzymaniu, wysokiej jakości materiału o nazwie 
Cromargan® o matowym wykończeniu, przeznaczonego do produkcji  
wyrobów specjalistycznych. Uchwyty nie nagrzewają się nawet po długim 
czasie gotowania. Solidna pokrywka przylega dokładnie do garnka, a 
w razie potrzeby można z łatwością odsunąć ją na bok. Pokrywki mają 
niewielki otwór, przez który para może uchodzić w sposób kontrolowany. 
Garnki mają dno typu TransTherm odpowiednie do wszystkich rodzajów 
kuchenek, w tym również indukcyjnych.

Garnek do pieczenia ø 16 cm
07 2216 6030

Garnek do pieczenia ø 20 cm
07 2220 6030

Garnek do pieczenia ø 24 cm
07 2224 6030

Garnek do mięs ø 16 cm
07 2416 6030

Garnek do mięs ø 20 cm
07 2420 6030

Garnek do mięs ø 24 cm
07 2424 6030

Patelnia typu sauteuse ø 20 cm
07 2622 6031 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
07 2628 6031

Patelnia ø 24 lub 28 cm
17 2824 6031 (ø 24 cm)

Rondel z uchwytem i pokrywką
ø 16 / 20 cm
17 2620 6030 (ø 20 cm)

ø 16 dostępny również bez pokrywki
17 9116 6041

Wkład parowy ø 20 cm
07 2906 6030

Garnek do warzyw ø 24 cm
07 2524 6030
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Zaokrąglone kształty i uchwyty oraz wypukła pokrywka nadają garnkom 
elegancki wygląd. Podczas gotowania możesz bez obawy chwytać garnek 
za uchwyty. Są one wyposażone w opatentowaną technologię Cool+ i nie 
nagrzewają się. Rozpoznasz to po czerwonych punktach sygnalizacyjnych. 
Garnki wykonane są z łatwego w utrzymaniu materiału o nazwie Cromargan®, 
natomiast pokrywki z żaroodpornego szkła wysokiej jakości i mają niewielkie 
otwory umożliwiające uchodzenie pary. Dno typu TransTherm jest odpo- 
wiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym również indukcyjnych.

Garnek do pieczenia ø 16 cm
07 7416 6380

Garnek do pieczenia ø 20 cm
07 7420 6380

Garnek do pieczenia ø 24 cm
07 7424 6380

Garnek do mięs ø 16 cm
07 7516 6380

Garnek do mięs ø 20 cm
07 7520 6380

Garnek do mięs ø 24 cm
07 7524 6380

Rondel z uchwytem ø 16 cm
07 7616 6380

dostępny również bez pokrywki
07 7616 6381

Rondel z uchwytem ø 20 cm
07 7620 6380

Rondel z uchwytem ø 24 cm
07 7624 6380

Garnek do warzyw ø 24 cm
07 7724 6380
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Na zewnątrz pokryte są trwałym materiałem o nazwie Cromargan®, wewnątrz wypo-
sażone w potrójną powłokę zapobiegającą przywieraniu. Dzięki garnkom Vignola już 
nic więcej nie przypalisz. Dzięki temu ich mycie jest szybkie i łatwe. Dzięki pokrywce 
z żaroodpornego szkła wysokiej jakości możesz stale kontrolować proces gotowania. 
Dno typu TransTherm jest odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym 
również indukcyjnych.

Garnek ma klasyczny kształt, uchwyty są wklęsłe wewnątrz i nie nagrzewają się, a 
żaroodporna szklana pokrywka umożliwia obserwowanie całego procesu gotowania. 
Garnki wykonane z materiału o nazwie Cromargan® wyposażone są w dno typu 
TransTherm odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek.

Garnek do pieczenia  
ø 16 cm
07 2738 6380

Garnek do pieczenia  
ø 20 cm
07 2739 6380

Garnek do pieczenia  
ø 24 cm
07 2740 6380

Garnek do duszenia  
ø 24 cm
07 2746 6380

Garnek do mięs  
ø 16 cm
07 2741 6380

Garnek do mięs  
ø 20 cm
07 2742 6380

Garnek do mięs  
ø 24 cm
07 2743 6380

Garnek do mleka  
ø 14 cm
07 2745 6380

Rondel z uchwytem  
ø 16 cm
07 2744 6381

Garnek do pieczenia  
ø 16 cm
07 6816 6380

Garnek do pieczenia  
ø 20 cm
07 6820 6380

Garnek do pieczenia  
ø 24 cm
07 6824 6380

Rondel z uchwytem  
ø 16 cm
07 7016 6380

dostępny również 
bez pokrywki
07 7016 6381 

Garnek do mięs  
ø 16 cm
07 6916 6380

Garnek do mięs  
ø 20 cm
07 6920 6380

Garnek do mięs  
ø 24 cm
07 6924 6380

Garnek do warzyw  
ø 24 cm
07 7124 6380

66 | Chwile przyjemności – WMF 2016

Vignola Projekt Teams

Trend Projekt Metz & Kindler 

Gotowanie



Na zewnątrz pokryte są trwałym materiałem o nazwie Cromargan®, wewnątrz potrójną 
powłoką zapobiegającą przywieraniu. Dzięki garnkom Vignola już nic więcej nie  
przypalisz, a ich mycie będzie szybkie i łatwe. Dzięki pokrywce z żaroodpornego szkła 
wysokiej jakości możesz stale kontrolować proces gotowania. Dno typu TransTherm  
jest odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.

Garnki wykonane z materiału o nazwie Cromargan® mają małą średnicę i są idealne 
dla jednoosobowych gospodarstw domowych, przygotowywania małych porcji i 
odgrzewania resztek potraw. Garnki do mięs są przystosowane do układania w stos, 
a garnki do gotowania warzyw na parze i garnek do makaronu mają dziurkowany 
wkład. Dno typu TransTherm jest odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek.

Garnek do pieczenia  
ø 16 cm
07 3017 6040

Garnek do pieczenia  
ø 20 cm
07 3021 6040

Garnek do pieczenia  
ø 24 cm
07 3025 6040

Garnek do mięs  
ø 16 cm
07 3417 6040

Garnek do mięs  
ø 20 cm
07 3421 6040

Garnek do mięs  
ø 24 cm
07 3425 6040

Garnek do mleka  
ø 14 cm
07 3615 6040

Rondel z uchwytem  
ø 16 cm
07 3917 6041

Garnek do pieczenia  
ø 12 cm
07 1276 6040

Garnek do pieczenia  
ø 14 cm
07 1476 6040

Garnek do pieczenia  
ø 16 cm
07 1676 6040

Garnek do gotowania  
warzyw na parze 
2-częściowy
z wkładem, ø 16 cm
07 1683 6040

Garnek do makaronu  
2-częściowy
z wkładem, ø 18 cm
07 1882 6040

Garnek do mięs  
ø 12 cm
07 1277 6040

Garnek do mięs  
ø 14 cm
07 1477 6040

Rondel z uchwytem  
i pokrywką ø 16 cm
07 1678 60400

Rondel z uchwytem  
ø 10 / 12 / 14 cm 
07 1478 6041 (ø 14 cm)
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Diadem Plus Projekt WMF Atelier

Mini Projekt WMF Atelier

Naczynia kuchenne



Gotowanie  
na parze z garnkami WMF.

Rozpakuj zakupy zrobione na straganie. 
Przygotuj warzywa, ryby i mięso: garnek do 
gotowania na parze to Twoje własne SPA 
dla przygotowywanych potraw. Para otula 
Twoje potrawy, zapach unosi się w powie-
trzu, składniki gotują się niezwykle delikat-
nie. Ułóż je obok siebie i szczelnie przykryj 
garnek. Zamknij oczy i usiądź, rozkoszując 
się otaczającą Cię harmonią. W garnku do 
gotowania na parze powstaje aromatyczna 
mgiełka, dzięki której nie ma potrzeby, by 
samodzielnie regulować proces gotowania. 
Jedyne, co musisz zrobić, to spróbować. 
Rozkoszuj się doskonałym smakiem potraw!
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Gotuj swoje potrawy 
na parze! Włóż ryby do 
parownika i odpocznij. 
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Gotuj z głową – składniki układane są na dnie wkładu i nie mają  
bezpośredniego kontaktu z wodą. Podczas gotowania na parze 
produkty w dużej mierze zachowują swoje składniki odżywcze,  
nie wysuszają się ani nie przypalają. Vitalis Compact od WMF jest 
idealny do przygotowywania niewielkich porcji.

Garnek parowy WMF Vitalis Compact Aroma
Pokrywka z silikonową krawędzią uszczelniającą.
Pojemność ok. 3,5 l, 35 × 21 × 10 cm
17 4102 6040

Garnek parowy WMF Vitalis Aroma
Pokrywka z silikonową krawędzią uszczelniającą.
Pojemność ok. 6,5 l, 41 × 27 × 10 cm
17 4101 6040

Do wyboru również wersja z 
tradycyjną pokrywką szklaną
17 4005 6040

Do wyboru również wersja z 
tradycyjną pokrywką szklaną
17 4002 6040
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WMF Vitalis Projekt Peter Ramminger

Gotowanie



Brytfanna do gotowania na parze Vitalis WMF
Pojemność ok.6,5l, 41x27x10cm
17 4001 6040

Wkład do brytfanny  
Vitalis WMF
Wymiary 23x17x5cm
17 4022 6040

Wkład do brytfanny  
Vitalis WMF
Wymiary 31x23x6,5cm
17 4010 6040A

Całościowy wkład  
do brytfanny Vitalis WMF
Wymiary 22 x 15  
lub 14,5 x 11 x 5cm
17 4013 6040/17 4014 6040

Ceramiczny wkład  
do brytfanny Vitalis WMF
Wymiary 20 x 14  
lub 14 x 10 x 5 cm
17 4019 9801/17 4021 9801

Wskazówka Wykorzystaj wywar powstający 
podczas gotowania na parze !

Do wytworzenia pary wystarczy woda…aby uzyskać głębię smaku przy-
gotowanych potraw wodę można zastąpić sosem pieczeniowym lub 
aromatycznym wywarem z warzyw. W ten sposób wydobywająca się 
para pachnąca białym winem lub ziołami nada potrawie bardziej inten-
sywny smak…mięso stanie się delikatniejsze i smaczniejsze. Po zago-
towaniu wywar nabiera mocniejszego smaku i aromatu oraz świetnie 
nadaję się jako baza  do sosów. Grzechem byłoby go nie wykorzystać !!!.
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Garnki do gotowania na kuchenkach indukcyjnych są wyposażone 
w specjalne dno. Seria garnków odlewanych z aluminium z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu Durit Protect Plus jest idealna dla 
zwolenników zdrowego odżywiania zwracających uwagę na niską 
kaloryczność potraw. Można używać ich do smażenia, pieczenia, 
duszenia i zapiekania potraw. Pokrywki wykonane są z żaroodpornego 
szkła wysokiej jakości.

Garnek do pieczenia ø 20 cm
05 8520 4290

Garnek do pieczenia ø 24 cm
05 8524 4290

Garnek do pieczenia ø 28 cm
05 8528 4290

Garnek do mięs ø 16 cm
05 8616 4290

Garnek do mięs ø 20 cm
05 8620 4290

Garnek do mięs ø 24 cm
05 8624 4290

Garnek do mięs ø 28 cm
05 8628 4290

Rondel z uchwytem ø 16 cm
05 8816 4291

Czajnik z dnem TransTherm odpowiednim 
do wszystkich rodzajów kuchenek,
pojemność 1,75 l
07 3154 6040

Garnek do gotowania na wolnym ogniu
z wyświetlaniem temperatury i wyjmowanym wkładem,
dno typu TransTherm odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, 
ø 18 cm, pojemność ok. 1,5 l
07 9281 6040
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Pokrywkę można wykorzystać jako 
płaskie naczynie do pieczenia

Brytfanna do pieczenia, zestaw 2-częściowy, z dnem typu TransTherm 
odpowiednim do wszystkich rodzajów kuchenek  
Wymiary 41 x 28,5 x 18 cm  

Dodatkowe naczynie do pieczenia zestaw 2-częściowy, 
z dnem typu TransTherm odpowiednim do wszystkich  
rodzajów kuchenek 41 × 28,5 × 18 cm
07 8801 6040

Patelnia do ryb z pokrywką ze szkła żaroodpornego.
Cromargan® i warstwa Teflon Platinum-Plus zapobiegająca 
przywieraniu. 38 × 26 × 6,5 cm
07 6150 6380

Patelnia do duszenia i serwowania z pokrywką ze szkła  
żaroodpornego. Cromargan® i warstwa Durit-Select zapobiegająca 
przywieraniu. ø 28 cm
07 6140 6380

Wok Macao z wkładem, kratką i pokrywką 
ze szkła żaroodpornego, ø 36 cm
07 9256 6040

Wok Multiply, materiał wielowarstwowy, metalowa pokrywka 
z otworem pozwalającym na uchodzenie pary, ø 28 cm
07 5350 6040

Zestaw wok z metalową pokrywką, ø 36 cm stal szlachetna
07 5357 6380
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Woki

Naczynia do pieczenia:

Woki  
Naczynia do pieczenia 

tf2554
Czasami zwykłe garnki do gotowania nie są wystarczające. Jeżeli jesteś miłośnikiem kuchni azjatyckiej, w Twojej kuchni sprawdzi się wok. Do pieczenia ryb, kaczki oraz przygotowania paelli przydadzą się inne naczynia, które mogą być stosowane na wszystkich typach kuchenek, a niektóre też w piekarniku.



Smażenie  
na patelniach WMF. 

Włącz kuchenkę i wrzuć składniki. Mary-
nuj i doprawiaj mięso według uznania, 
zaraz zostanie otulone ciepłem skwierczą-
cej oliwy. Zapach ziół i smażonych warzyw 
wypełnia całe pomieszczenie. Możesz 
rozkoszować się nim do woli! Unieś patel-
nię i zamieszaj składniki. Dzięki powłoce 
zapobiegającej przywieraniu nic nie przy-
wrze do dna. Ponownie zwiększ moc 
palnika, by cebulka zaczęła skwierczeć, 
a steki porządnie się smażyć! 
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Mieszaj, przekręcaj  
potrawy na drugą stronę, 
potrząsaj patelnią! 
Czeka Cię miły wieczór 
w kuchni. Masz pewność, 
że nic się nie przypali. 
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Patelnia z odlewu aluminiowego wytworzonego w Niemczech. Powłoka PermaDur 
zapobiegająca przywieraniu jest szczególnie trwała i wytrzymała. WMF udziela na  
nią pięcioletniej gwarancji.

Każda patelnia ma swoje zalety. Wybierz odpowiednią dla siebie w  
zależności od swoich preferencji dotyczących gotowania i nawyków  
żywieniowych oraz od tego, co chcesz przygotować. W zasadzie powinno 
się mieć w kuchni dwie patelnie, jedną do mocnego podsmażania w  
wysokiej temperaturze i jedną wyposażoną w powłokę zapobiegającą 
przywieraniu do delikatnego smażenia przy użyciu małej ilości tłuszczu.

Patelnia aluminiowa z powłoką PermaDur zapobiegającą przywieraniu. Powłoka 
jest niezwykle wytrzymała i podczas smażenia można wykorzystywać nawet łopatki 
metalowe, pod warunkiem że robi się to ostrożnie. WMF udziela na nią dwuletniej 
gwarancji. Odpowiednia do wszystkich rodzajów kuchenek.

Patelnia, płaska ø 20 cm 
05 7620 4291 

Patelnia, płaska ø 24 cm 
05 7624 4291 

Patelnia, płaska ø 28 cm
05 7628 4291

Patelnia, wysoka ø 24 cm 
05 7644 4291 

Patelnia, wysoka ø 28 cm
05 7648 4291

Patelnia do serwowania ø 24 cm
05 7634 4291 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
05 7638 4291 

Patelnia grillowa, 28 × 28 cm
07 7650 4291

Patelnia ø 20 cm 
05 7520 4021 

Patelnia ø 24 cm 
05 7524 4021 

Patelnia ø 28 cm 
05 7528 4021

Patelnia do serwowania ø 24 cm
05 7534 4021 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
05 7538 4021
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PermaDur Premium Projekt Volker Bäurle

PermaDur Excellent Projekt WMF Atelier



Patelnia aluminiowa z powłoką PermaDur zapobiegającą przywieraniu. Na powłokę 
WMF udziela dwuletniej gwarancji. Dzięki doskonałym właściwościom powłoka 
patelni zapobiegająca przywieraniu jest idealna do dań wymagających ostrożnego 
przygotowania, takich jak ryby czy potrawy z jaj. Dno patelni sprawia, że jest ona 
nieodpowiednia do używania na kuchenkach indukcyjnych.

Patelnia ø 20 cm 
05 5820 4021 

Patelnia ø 24 cm 
05 5824 4021 

Patelnia ø 28 cm
05 5828 4021

Patelnia do serwowania ø 24 cm
05 5844 4021 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
05 5848 4021

Patelnia łączy w sobie zalety stali szlachetnej oraz korzyści płynące z zastosowania 
powłoki zapobiegającej przywieraniu. Powłoka ta jest chroniona dzięki temu, że 
powierzchnia smażenia jest wykonana ze stali szlachetnej i ma wypukłą strukturę. 
Tym samym ProfiResist idealnie nadaje się do przyrządzania wszystkich dań, które 
wymagają mocnego smażenia w wysokiej temperaturze. Odpowiednia do wszystkich 
rodzajów kuchenek.

Patelnia ø 24 cm 
17 5624 6411 

Patelnia ø 28 cm 
17 5628 6411

Patelnia do serwowania ø 24 cm
17 5634 6411 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
17 5638 6411

Patelnia typu wok ø 28 cm
17 5652 6411
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PermaDur Line Projekt WMF Atelier

Profi Resist Projekt WMF Atelier



Na zewnątrz patelnia pokryta została materiałem o nazwie Cromargan®, wewnątrz 
wyposażona w powłokę CeraDur. Powłoka ceramiczna ma doskonałe właściwości 
zapobiegające przywieraniu i jest odpowiednia do smażenia potraw do 400°C.  
Tym samym patelnia CeraDur Profi idealnie nadaję się do przygotowywania dań, 
które wymagają szybkiego podsmażenia w wysokiej temperaturze. Dno typu  
TransTherm sprawia, że jest odpowiednia do wszystkich rodzajów kuchenek.  

Możesz wybrać jeden spośród dwóch różnych rodzajów powłoki zapo-
biegającej przywieraniu. Powłoka ceramiczna CeraDur ma doskonałe 
właściwości zapobiegające przywieraniu i jest odpowiednia do smaże-
nia w temperaturach sięgających nawet 400°C. Innowacyjna powłoka 
PermaDur jest trwała, odporna na zadrapania i szczególnie wytrzymała.

Patelnia aluminiowa z powłoką CeraDur zapobiegającą przywieraniu, odpowiednia  
do smażenia potraw w temperaturze do 400°C, ma doskonałe właściwości zapobiega-
jące przywieraniu. Aluminium jest stosunkowo lekkim materiałem i dobrze przewodzi 
ciepło. Patelnia nadaje się do przyrządzania wszystkich potraw, które wymagają 
ostrożnego przygotowania. Odpowiednia do wszystkich rodzajów kuchenek.

Patelnia ø 20 cm 
07 4420 6021  

Patelnia ø 24 cm 
07 4424 6021 

Patelnia ø 28 cm
07 4428 6021

Patelnia do serwowania ø 20 cm
07 4520 6021 

Patelnia do serwowania ø 24 cm
07 4524 6021 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
07 4528 6021

Patelnia ø 20 cm 
05 7320 4021 

Patelnia ø 24 cm 
05 7324 4021 

Patelnia ø 28 cm
05 7328 4021

Patelnia do serwowania ø 24 cm
05 7334 4021 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
05 7338 4021
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Patelnia aluminiowa z powłoką CeraDur zapobiegającą przywieraniu. Doskonała  
do smażenia dań wymagających ostrożnego przygotowania, które smaży się w  
umiarkowanej temperaturze, takich jak ryby, dania z jaj i potrawy mączne. Nie jest 
odpowiednia do kuchenek indukcyjnych.

Patelnia ø 20 cm 
05 5720 4021  

Patelnia ø 24 cm 
05 5724 4021  

Patelnia ø 28 cm
05 5728 4021 

Patelnia do serwowania ø 24 cm
05 5744 4021 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
05 5748 4021

Patelnia  ze stali o nazwie Cromargan® jest wytrzymała, uniwersalna i trwała.  
Jest idealna do przygotowywania potraw wymagających mocnego smażenia w  
wysokiej temperaturze. Dno typu TransTherm sprawia, że ciepło rozchodzi się  
równomiernie, a temperatura długo się utrzymuje. Odpowiednia do wszystkich 
rodzajów kuchenek.

Patelnia ø 20 cm 
07 9460 9991 

Patelnia ø 24 cm 
07 9464 9991 

Patelnia ø 28 cm
07 9468 9991

Patelnia do serwowania ø 20 cm
07 3220 6041 

Patelnia do serwowania ø 24 cm
07 3224 6041 

Patelnia do serwowania ø 28 cm
07 3228 6041
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CeraDur Line Projekt WMF Atelier

Profi Projekt WMF Atelier



Gotowanie  
z szybkowarami WMF. 

Przygotuj składniki, które zaraz włożysz do 
szybkowaru i zamkniesz, by gotowały się pod 
ciśnieniem. Włóż je wszystkie do szybkowaru 
i zamknij pokrywkę. Temperatura wewnątrz 
garnka rośnie, a jednocześnie podnosi się 
ciśnienie. Możesz zrelaksować się, ale tylko 
przez krótką chwilę! W szybkowarze wszyst-
kie potrawy gotują się znacznie szybciej: 
warzywa, mięso i ryby dusi się i gotuje na 
parze tak szybko, że zdążysz w tym czasie 
wypić zaledwie filiżankę kawy. Wśród 
doskonałych serii szybkowarów dostęp-
nych w naszej ofercie każdy znajdzie coś 
dla siebie. Teraz pora zrumienić kartofelki!
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Włóż wszystko do środka 
i szczelnie zamknij! Gotu-
jąc w ten sposób, uzyskasz 
doskonałe efekty. 
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Przystosowany do stertowania

Nowoczesne wzornictwo i doskonale przemyślana technika są tym, co wyróżnia serię 
WMF Perfect Ultra. Wszystkie ustawienia, otwieranie, zamykanie, regulacja pozio-
mów gotowania czy odparowywanie są sterowane jednym uniwersalnym przyci-
skiem. Zintegrowany czasomierz sygnalizuje zarówno sygnałami wizualnymi, jak i 
dźwiękowymi, gdy jedzenie jest gotowe.

Szybkowar 4,5 l
07 9612 9990 

Szybkowar 6,5 l
07 9613 9990

Szybkowar, zestaw 2-częściowy, 
Szybkowar 4,5 l z patelnią 3,0 l
07 9615 9990

Sprawdzona technika i nowoczesny design. Wystarczy tylko kilka ruchów, aby 
rozpocząć gotowanie. Czerwone koła na sygnalizatorze gotowania pokazują poziomy 
gotowania. Zabezpieczenie ciśnieniowe jest gwarancją bezpieczeństwa podczas 
otwierania urządzenia.

Szybkowar 2,5 l
07 9309 9990

Szybkowar 3,0 l
07 9311 9990 

Szybkowar 4,5 l
07 9312 9990 

Szybkowar 6,5 l
07 9313 9990

Szybkowar 8,5 l
07 9314 9990

Szybkowar, zestaw 2-częściowy, 
Szybkowar 4,5 l z patelnią 3,0 l
07 9393 9990

Szybkowar WMF to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy na 
co dzień mają mało czasu na gotowanie, a mimo to nie chcą rezygnować  
ze zdrowych i smacznych posiłków. Potrawy przygotowywane są w 
wysokiej temperaturze pod ciśnieniem. Dzięki temu czas gotowania 
zostaje zredukowany nawet o 70%, a dodatkowo możemy zaoszczędzić 
nawet do 50% energii. Taki sposób przygotowywania dań  
sprawia, że zachowują one witaminy i składniki odżywcze,  
a przede wszystkim doskonały smak.
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Przystosowany do stertowania

Jest to produkt ponadczasowy, który mamy w ofercie od wielu lat. Stanowi połą-
czenie ponadczasowego designu i najnowocześniejszej technologii. Wyposażony jest 
on również w wyjątkowe rozwiązanie WMF: Cały uchwyt jest zdejmowany przed 
myciem urządzenia.

Szybkowar 2,5 l
07 9259 9990

Szybkowar 3,0 l
07 9261 9990 

Szybkowar 4,5 l
07 9262 9990 

Szybkowar 6,5 l
07 9263 9990

Szybkowar 8,5 l
07 9264 9990

Szybkowar, zestaw 2-częściowy, 
Szybkowar 4,5 l z patelnią 3,0 l
07 9265 9990

Szybkowary

Jego cechą szczególną jest charakterystyczny czarny uchwyt. Jest on doskonale 
dopracowany z technicznego punktu widzenia, dzięki czemu obsługuje się go przy 
pomocy zaledwie kilku ruchów. Uniwersalny przycisk służy do regulacji wszystkich 
funkcji. W celu umycia urządzenia należy najpierw zdjąć uchwyt i przytrzymać 
garnek pod odkręconym kranem przez jakiś czas. 

Szybkowar 3,0 l
07 9621 9990  

Szybkowar 4,5 l
07 9622 9990 

Szybkowar 6,5 l
07 9623 9990

Szybkowar 8,5 l
07 9624 9990

Szybkowar, zestaw 2-częściowy, 
Szybkowar 4,5 l z patelnią 3,0 l
07 9627 9990

Funkcjonalność szybkowarów WMF została przetestowana i potwier-
dzona. Wszystkie elementy elektroniczne umieszczone są w uchwycie, 
który jest zdejmowany do mycia. Wszystkie szybkowary WMF wykonane 
są ze stali o nazwie Cromargan®, który jest łatwy w utrzymaniu, mają w 
środku podziałkę i są wyposażone w dno typu TransTherm odpowiednie 
do wszystkich rodzajów kuchenek. Trzyletnia gwarancja.
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WMF Perfect Pro Projekt Metz & Kindler
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www.wmf.com



Nakryj do stołu, zaserwuj znako-
mite potrawy i rozkoszuj się ich 
smakiem! Podano do stołu.
Wyjmij talerze z szafek, nadchodzą goście. Pora nakryć  
do stołu, przygotować dekoracje i wszystko poustawiać!  
Zrelaksuj się przez chwilkę i podziwiaj swój doskonale  
nakryty stół. Zanurz łyżkę w miseczce, nakręć grube  
warkocze spaghetti na widelec! Odpocznij po posiłku,  
zaraz zostanie podana kawa. 
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Kulinarny  
chaos.

Przed nabyciem manier przy stole zawsze 
pojawia się kulinarny chaos: maluchy wcinają 
spaghetti rękami, a jedząc sos pomidorowy 
łyżką, rozsmarowują go sobie na pół twarzy! 
Słodkie, nieprawdaż? Rodzice są zachwyceni, 
ale też zestresowani myślą, że muszą nauczyć 
je kulturalnego zachowania. Cała praca jeszcze 
przed nimi, dopiero potem dzieci opanują 
sztukę jedzenia tego tradycyjnego włoskiego 
dania, polegającą na nawinięciu plątaniny 
makaronu na widelec z gracją i włożeniu sobie 
takiej porcji do ust. 
Osoby potrafiące posługiwać się sztućcami w 
taki sposób osiągnęły wysoki poziom kultury 
i doprowadziły swoje kulinarne umiejętności 
techniczne do perfekcji. Jednak na co dzień 
podczas posiłków preferuje się wygodniejsze 
rozwiązania. Dawniej pracownicy fabryk szybko 
zjadali grochówkę z menażek, posługując 
się łyżkami, dziś żyjący w ciągłym pośpiechu 
urzędnicy przemykają ulicami Nowego Jorku  
z hot dogami, colą i smartfonami w dłoniach. 
Praktyczne torebki i plastikowe naczynia, w 
których podawane jest jedzenie typu fast food, 
sprawiają, że niepotrzebne są nam już noże i 
widelce. Mimo to, a być może właśnie dlatego 
jedzenie w kulturalny sposób w miłej atmosfe-
rze na drogiej zastawie i przy pomocy kosztow-
nych sztućców przeżywa istny renesans. 

Jedzenie nożem  
i widelcem.

Ale jak tak naprawdę właściwie posługiwać 
się nożem i widelcem? Istnieje wiele przyzwy-
czajeń i tradycji, które można obserwować na 
całym świecie. Amerykanie są bardzo prak-
tyczni, najpierw kroją stek na paski, następnie 
odkładają nóż na bok i jedzą pokrojone w 
kawałki danie tylko przy pomocy widelca. 
Anglicy nadziewają na widelec wszystko, od 
ryżu po groch. W Tajlandii długi makaron 
z chińskich zup popularnych w tym kraju 
spożywa się przy pomocy pałeczek, a następ-
nie płynną część zupy je się łyżką. Poza tym 
Tajlandczycy jedzą tylko łyżkami i widelcami. 
Korzystanie z noży przy stole jest absolutnie 
zakazane, a wkładanie do ust widelca  
Tajlandczycy uznają za równie niestosowne,  
jak Europejczycy oblizywanie noża. 
Chińczycy uważają, że odgłosy przy jedzeniu, 
jak na przykład siorbanie podczas spożywania 
zupy, są czymś naturalnym. W Indiach 

głośne bekanie i spluwanie jest wyrazem 
aprobaty dla gospodarza i znakiem, że posiłek 
smakował gościom. Je się tam prawą ręką, 
ponieważ lewą uznaje się za nieczystą. Również 
w Szwecji podczas jedzenia raka dłońmi 
pożądane jest spożywanie go w głośny sposób 
– wywar ze skorupiaka wysysa się, wydając z 
siebie odgłosy. Rosjanie kochają swój chleb, 
dlatego je się go do każdej zupy i często zastę-
puje on nóż – trzymany w lewej dłoni służy do 
nakładania mięsa i sosu na widelec trzymany  
w prawej dłoni.

Zupa jedzona

pałeczkami
Chleb zamiast

noża
Łyżką, widelcem, nożem, pałeczkami i... dłońmi. 
Metody spożywania posiłków na całym świecie.
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Nie wszędzie używa 
się sztućców.

Sztućców nie używa się w Etiopii, gdzie 
pieczywo typu indżera pełni funkcję talerza i 
sztućców. Odrywa się kawałek tego pieczywa  
i nabiera się na niego odrobinę „ragout”. 
Najsurowsze zasady dotyczące zachowania 
się przy stole spośród wszystkich krajów na 
świecie obowiązują jednak we Francji, gdzie 
niedopuszczalne jest wydawanie jakichkolwiek 
odgłosów przy jedzeniu, a nożem i widelcem 
kroi się elegancko nawet owoce. Tylko bagietkę 
spożywa się, łamiąc ją w dłoniach, a noża nie 
używa się do jedzenia sałatki. 
Często w ramach tych starych obyczajów doty-
czących zachowania się przy stole kultywuje  
się tradycje z krajów, regionów i warstw 
społecznych, które obecnie uznaje się za 
elementy folkloru, i postępuje się zgodnie z 
nimi raczej wyłącznie dla rozrywki i urozmaice-
nia. To dlatego, że przy jedzeniu coraz bardziej 
pożądane jest nowoczesne zachowanie, a 
wskutek globalizacji powstają międzynarodowe 
standardy dotyczące zasad zachowania się  
przy stole. Podczas posiłków biznesowych 
w restauracji, na oficjalnych przyjęciach i 
spotkaniach polityków, na międzynarodowych 
imprezach sportowych czy podczas posiłków 
spożywanych przez studentów z całego świata 
w stołówkach uniwersyteckich je się w sposób 
nieskomplikowany, lecz kulturalny. Podstawo-
wymi elementami są w dalszym ciągu sztućce, 
w tym nóż, widelec i łyżka jako wielofunkcyjny 
zestaw do spożywania posiłków, odpowiedni 
do każdej potrawy na całym świecie. Wspólne

spożywanie posiłku z przyjaciółmi, rodziną, 
znajomymi z pracy czy partnerami bizneso-
wymi jest wydarzeniem społecznym, w którym 
zdecydowanie najczęściej uczestniczymy. Ale 
jak to jest z zachowaniem przy stole: prak-
tycznie i wygodnie czy zgodnie z poradnikiem 
dobrych manier? Listy czytelników i porady w 
odpowiednich kolumnach czasopism, gazet i 
wielu poradników czy dyskusje toczące się na 
forach internetowych pokazują, jak wiele osób 
nie ma pewności, jak się zachować, by dobrze 
wypaść w kwestiach związanych z tema-
tyką kulinarną. Podstawowa wiedza byłaby 
wskazana, nawet jeśli dziś trudne sytuacje 
chętnie pomijane są śmiechem lub tuszowane 
rozbrajającą otwartością: „Aha, więc karczochy 
je się palcami i zlizuje miąsz z końców liści? 
Znów nauczyłem się czegoś nowego!”. Grupa 
robocza Arbeitskreis Umgangsformen Interna-
tional określana mianem „Zespołu ds. etykiety” 
od 50 lat działa w Niemczech, starając się na 
nowo ożywić dyskusję o normach i popraw-
nych formach komunikacji. Zalecenia stano-
wią odpowiedzi na niektóre kwestie budzące 
wątpliwości, które pojawiły się w odniesieniu 
do zachowania przy stole: Na przykład dania 
przeznaczone do spożywania palcami, takie jak 
skrzydełka z kurczaka, można spokojnie zjeść, 
posługując się dłońmi, a większe liście sałaty 
można kroić nożem. Zupełnie niedopuszczalne 
jest natomiast korzystanie z wykałaczki przy 
stole w celu usunięcia resztek jedzenia spomię-
dzy zębów. 

Przedmiot kultu a 
dobre obyczaje.

Jedzenie staje się w coraz większym stopniu 
przedmiotem kultu, a dobre obyczaje pojawiają 
się w już ukształtowanym otoczeniu. Nowo-
czesny stół jadalny mógłby stanowić połącze-
nie japońskiego ogrodu zen i sali muzealnej 
ze skupionym oświetleniem, gdzie można 
spotkać się zarówno z atmosferą napięcia, jak 
i spontanicznymi wybuchami emocji towarzy-
szącymi zabawom dzieci. Uwaga, skupienie, 
rozkoszowanie się pysznymi potrawami i żywa 
komunikacja to aspekty związane z kulinarną 
przyjemnością. Obowiązuje tam szacunek dla 
dóbr ofiarowanych nam przez Matkę Naturę i 
sztuki mistrzowskiego przygotowania potraw 
przez doskonałych kucharzy – bez względu 
na to, czy osoby te gotowaniem zajmują się 
hobbystycznie, czy zawodowo. Ładne naczynia 
i sztućce ułożone w odpowiedniej kolejności 
stanowią tło, do którego chętnie dostosowują 
się wszyscy goście zasiadający do posiłku i 
które dodatkowo sprawia, że posługują się 
nożem, widelcem i łyżką w sposób kulturalny. 

Ewald Schürmann
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Nakrywanie  
do stołu ze sztućcami WMF. 

Sztućce są po to, by z nich korzystać, a 
nie po to, by je podziwiać. Używaj zatem 
dobrych sztućców. Codziennie. A jeśli 
pewnego dnia będziesz nakrywać stół na 
szczególną okazję, mimo to będzie on 
niemal zawsze wyglądał wciąż tak, jak 
pierwszego dnia. A to dlatego, że sztućce 
z dodatkiem Cromargan protect są niemal 
niezniszczalne: Są mocne, odporne na 
zadrapania, odporne na kwasy występujące 
w potrawach, nierdzewne i odpowiednie 
do mycia w zmywarkach. Są także odporne 
na upadanie i można spokojnie pozosta-
wić je w zlewie. Zanurz widelec w gorącym 
makaronie, jedz łyżką gorącą zupę, pokrój 
stek – korzystaj ze sztućców do woli!

Cromargan protect to nowatorska metoda uszlachetnienia stali.. Dzięki 
niej sztućce stają się odporne na zadrapania i nie zostają na nich 
żadne ślady użytkowania. Po latach wyglądają prawie jak nowe. 

>  Polerowane powierzchnie zachowują swój połysk,  
    matowe elementy pozost ją matowe. 
>   Produkt objęty jest patentem międzynarodowym – tylko od WMF.
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Jedzenie z WMF

Na wszystkich produktach 
oznaczonych tym symbolem 
można wykonać grawerunek 
według życzenia klienta.



Korzystaj z nich bez 
końca! Za każdym 
razem są niepowta-
rzalnie piękne. 
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Zestaw sztućców  
Cromargan protect matowy
11 2200 6330

Porządny – surowy – piękny. Prostolinijny design nie uznaje 
odstępstw. Harmonijne przejścia od uchwytu do przedniej 
części sztućca sprawiają, że wygląda on doskonale. Jedwa-
biście połyskujące matowe wykończenie wywołuje skojarze-
nia z ciepłem. Nieodparty urok tych sztućców poczujesz od 
razu, gdy weźmiesz je w dłonie.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
11 9100 6340

Sztućce imponującej wielkości, o doskonałym wyglądzie 
i wyrazistym wzornictwie. Projektanci pracujący nad ich 
wyglądem w stylu retro inspirowali się ponadczasowymi 
produktami z archiwum WMF i nadali im nowoczesny 
kształt. Wzór liniowy z przodu i z tyłu sztućca został precy-
zyjnie wykonany.
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Jedzenie

Evoque Projekt Daniel Eltner

Michalsky Projekt Michael Michalsky

Cromargan protect

Cromargan protect



Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
12 7400 6340

Sztućce autorstwa projektantki Jette Joop. Ich podstawowy 
kształt jest klasyczny, natomiast ich długość i proporcje są 
nowoczesne. Krawędzie na końcu uchwytu są precyzyjnie 
uformowane i nawiązują do szlifu kamienia szlachetnego.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
11 8100 6340

Charakterystyczne, dynamiczne, męskie – sztućce, jakich 
oczekujesz, wiedząc, że projekt został wykonany w Porsche 
Design Studio. Zrezygnowano ze wszystkiego, co zbędne. 
Sztućce zdają się mieć charakter dominujący, ale nie 
nachalny. Skos na zakończeniu uchwytu symbolizuje precy-
zję i perfekcję, stanowiąc połączenie designu i techniki.
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Sztućce

Stratic Projekt Porsche Design Studio Cromargan protect

Cromargan protectProjekt Jette Joop



Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
12 7700 6340

Masywny i olśniewający. Surowa linia biegnąca przez 
środek sztućców i łukowaty przekrój sprawiają, że sztućce 
z serii Lingo wyglądają potężnie i elegancko. Wszystko, co 
widzimy, potwierdza się, gdy weźmiemy sztućce do ręki.  
Na odwrocie są wypukłe, dzięki czemu są przyjemne w 
dotyku. Na ich powierzchni o wysokim połysku w ciekawy 
sposób odbijają się refleksy.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
12 6000 6340

Przy projektowaniu sztućców konsekwentnie rezygnujemy  
z jakichkolwiek elementów ozdobnych. Kontury są  
wyraźne i dokładne, proporcje odpowiadają nowoczesnej 
wizji projektowania. Wyważona forma schodzi na drugi 
plan, podczas gdy najważniejsza jest funkcjonalność.  
Sztućce, które pozwolą Ci rozkoszować się jedzeniem.
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Lingo Projekt Peter Bäurle

Jedzenie

Kult Projekt freiTraum Cromargan protect

Cromargan protect



Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
11 0600 6340

Niewyszukane sztućce zaprojektowane bez ekstrawagan-
cji, w sposób konkretny i piękny. Dzięki nowoczesnemu 
kształtowi i proporcjom pasują do nowoczesnych wnętrz. 
Dzięki wyważonemu designowi sztućce z serii Atic można 
dowolnie łączyć.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect matowy
11 5800 6330

Innowacyjny nóż z serii Corvo z każdej strony wygląda 
rewelacyjnie. Uchwyt przylegający do ostrza wizualnie 
pasuje do widelca i łyżki. Gdy ostrze noża spoczywa na 
boku, jego uchwyt wygląda fenomenalnie.  
Sztućce są urzekające za sprawą klasycznego designu i 
wyszukanego detalu.
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Corvo Projekt Köhler & Wilms

Atic Projekt Volker Bäurle

Sztućce

Cromargan protect

Cromargan protect



Zestaw sztućców  
Cromargan protect półmatowy
11 6100 6390

Proste i piękne: Nowoczesne sztućce o wyrazistych kształ-
tach i harmonijnych proporcjach. Dzięki wysoce wytrzy-
małemu materiałowi Lyric wygodnie układają się w dłoni. 
Matowy trzonek kontrastuje z przednią częścią sztućców.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
12 2800 6340

Ambiente łączy w sobie skrajności. Uchwyt jest na końcu 
szeroki i płaski, natomiast u góry subtelny i delikatnie  
wypukły. Przejście do części przedniej jest łagodnie  
podkreślone. Ten delikatny element dekoracyjny sprawia,  
że sztućce są jedyne w swoim rodzaju.
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Lyric Projekt Köhler & Wilms

Ambiente Projekt Peter Ramminger

Jedzenie

Cromargan protect

Cromargan protect



Zestaw sztućców  
Cromargan protect matowy
12 7100 6330

Nadzwyczajna długość i wysoka trwałość materiału spra-
wiają, że sztućce są masywne i mają plastyczne kształty. 
Dzięki wyważonym proporcjom sztućce Vision są przyjemne 
w dotyku. Elementem szczególnym tych sztućców jest nóż, 
który, nakrywając do stołu, można położyć lub ustawić na 
krawędzi ostrza.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
12 0700 6340

Sztućce te stanowią połączenie nowoczesnych kształtów 
z wzornictwem tradycyjnym. Dzięki temu harmonijnemu 
połączeniu sztućce z serii Kent można dowolnie łączyć. 
Pasują zarówno do stylu dworskiego, jak i do nowo- 
czesnych modnych wnętrz, i wszędzie zachowują swoje 
indywidualne piękno.
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Kent Projekt WMF Atelier

Vision Projekt Peter Bäurle

Sztućce

Cromargan protect

Cromargan protect



Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
12 1200 6340

Charakteru tym sztućcom dodają wyraźne kontury i ich 
wyrazisty, prosty design. Jednak sztućce z serii Sonic nie 
wydają się surowe, lecz drobne i pełne wdzięku. Są niezwy-
kle przyjemnie i wygodnie leżą w dłoni. Jakość, którą widać 
i czuć.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
12 6100 6340

Na pierwszy rzut oka sztućce wydają się smukłe i delikatne, 
niemalże filigranowe. Robią wrażenie dzięki swej prostocie i 
dyskretnej elegancji. Sztućce z serii Flame, mimo że są dość 
wąskie, wygodnie i delikatnie spoczywają w dłoni.
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Sonic Projekt Casini & Pringiers

Flame Projekt Luca Casini 

Jedzenie

Cromargan protect

Cromargan protect



Zestaw sztućców  
Cromargan protect półmatowy
11 4200 6390

Sztućce pełne przeciwieństw. Naturalnie łukowate kształty 
spotykają się tu z asymetrycznymi liniami. Elementy z 
matowym wykończeniem kontrastują z fragmentami pole-
rowanymi. Dlatego płynne przejścia tworzą harmonijną grę 
kształtów.

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
11 4000 6340

Proste, piękne sztućce o ponadczasowym designie z deli-
katnymi detalami. Jeśli nie zauważyłeś tego wcześniej, po 
wzięciu sztućców do ręki poczujesz, jak wiele zmysłowości 
w nich tkwi. Wysoka trwałość materiału i zaokrąglone 
krawędzie sprawiają, że sztućce doskonale leżą w dłoni.
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Merit Projekt Fred Danner

Virginia Projekt Peter Bäurle

Sztućce

Cromargan protect

Cromargan protect



Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
12 8991 9990

Jednorodność jest na dłuższą metę nudna. Kto powiedział, 
że nóż, widelec i łyżka muszą być jednakowe? Seria Type 
to sześć różnych wzorów, które mimo swej odmienności 
doskonale do siebie pasują. Dlatego wedle uznania można 
mieszać ornamenty lub wybrać wszystkie elementy z  
takim samym ornamentem, tworząc swój własny unikalny 
zestaw sztućców.

Zestaw sztućców  
Cromargan® matowy
11 0100 6030

Zestaw sztućców przypominający połączenie aksamitu z 
jedwabiem. Silk to odpowiednia nazwa dla tego zestawu. 
Delikatne kształty, płynne przejścia i wyważone propor-
cje sprawiają, że te sztućce idealnie dopasowują się do 
dłoni. Ostrze noża idealnie daje się prowadzić uchwytowi 
i harmonijnie kroi wszystkie potrawy. Jedwabiste matowe 
wykończenie stanowi dopełnienie całego designu.

98 | Chwile przyjemności – WMF 2016

Jedzenie

Silk Projekt Peter Bäurle Cromargan®

Cromargan®Type Projekt Köhler & Wilms



Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
12 1600 6040

Sztućce z tradycjami stworzone w duchu początku XIX 
wieku. Klasyczna surowość i dobitność to charakterystyczne 
cechy stylu popularnego w tym okresie. Ornamentowe 
żłobienia, które okalają sztućce, były najpopularniejszymi 
elementami zdobniczymi w pracowniach srebra działają-
cych w Augsburgu. 

Zestaw sztućców  
Cromargan protect polerowany
11 1900 6340

Premiere to sztućce z tradycją. Podstawową kwestią 
podczas ich projektowania była prosta interpretacja formy 
w stylu biedermeier. Łagodny motyw liścia na końcu 
uchwytów został precyzyjnie wykuty i powtarza się na 
dolnej stronie sztućców. 
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Sztućce

Cromargan protect

Cromargan®

Premiere Projekt Fred Danner

Augsburger Faden Projekt Fritz Lamparth



Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
11 0300 6040

Zestaw odpowiedni na codzień. Nowoczesne proporcje 
nadają mu konkretny charakter. Warto zwrócić uwagę na 
wykończenie ostrza noża, rozłożystą łyżkę i zaokrąglony  
na końcu uchwyt. 

Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
12 7200 6040

Sztućce wzbudzają zachwyt dzięki swej prostocie i  
harmonijnym proporcjom. Neutralny design pasuje  
zarówno do stylu nowoczesnego, jak i tradycyjnego.

Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
12 2200 6040

Harmonijne kształty i wyważone proporcje sprawiają,  
że sztućce te owiane są aurą powściągliwej elegancji.  
Dzięki trwałemu materiałowi i precyzyjnie zaokrąglonym 
kształtom sztućce z serii Sydney niezwykle wygodnie 
spoczywają w dłoni.
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Dune Projekt Robin Platt

Palma Projekt WMF Atelier

Sydney Projekt Peter Bäurle

Jedzenie

Cromargan®

Cromargan®

Cromargan®



Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
11 2000 6040

Sztućce do codziennego użytku, proste, o nieskompliko-
wanym designie. Krawędzie zostały poddane precyzyjnej 
obróbce. Sztućce mają polerowane wykończenie o  
wysokim połysku. Ponadczasowy design sprawia, że są 
odpowiednie na każdą okazję. 

Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
11 4800 6040

Smukły kształt z wcięciem pośrodku i szerokim zakończe-
niem uchwytu sprawia, że są to sztućce jedyne w swoim 
rodzaju. Są nowoczesne i długie, dzięki czemu pasują  
do dużych talerzy. Sztućce z serii Denver są efektowne i 
zwracają uwagę.

Zestaw sztućców  
Cromargan® polerowany
11 7700 6040

Podkreśla to ich wyrazisty design i wyraźne kontury,  
które dodają im charakteru. Są nowoczesne, zarówno  
jeśli chodzi o ich długość, jak i proporcje. Palermo to 
dyskrecja zaprzeczająca nudzie.
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Boston Projekt Peter Bäurle

Denver Projekt Peter Bäurle

Palermo Projekt Peter Ramminger

Sztućce

Cromargan®

Cromargan®

Cromargan®



Cromargan® i Cromargan protect  
są naszymi zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Cromargan®: nierdzewna stal szlachetna 18/10 
To nierdzewna stal szlachetna o doskonałych właściwościach  
w zakresie użytkowania i pielęgnacji: Sztućce wykonane  
ze stali Cromargan® są mocne i trwałe, nie mają wpływu na  
smak potraw i są odporne na występujące w nich kwasy.

Cromargan protect to uszlachetniona wersja materiału,  
która sprawia, że na sztućcach nie pozostają żadne ślady  
użytkowania. Powierzchnia sztućców jest niezwykle  
odporna na zadrapania. Wykończenia matowe pozostają 
matowe, wykończenia polerowane zachowują swój połysk. 
Cromargan protect ma wszystkie cechy sprawdzonego  
materiału Cromargan®.

Zmywanie w zmywarce do naczyń
Wszystkie sztućce WMF są łatwe w utrzymaniu
i są odpowiednie do mycia w zmywarkach zgodnie z RAL 604.

Jakość

Zmywanie

Serwis Modele, które nie są już dostępne w bieżącym asortymencie, można mimo to dokupić. 
Zamówienia te realizowane są raz w roku w ramach dodatkowej produkcji.  
Taka możliwość istnieje aż do terminu wygaśnięcia, który podawany jest do wiadomości 
klientów przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem.

Jeśli serwujemy naszym gościom wiele różnych dań, sam nóż, widelec i łyżka nie  
wystarczą. W ofercie WMF znajdziesz sztućce dodatkowe pasujące do podstawowych 
sztućców, odpowiednie do zup, kremów, przystawek, ryb, deserów, a także kawy czy 
espresso. Dokładnie takie, jakie spotyka się w dobrych restauracjach.
Dla osób, dla których savoir-vivre przy stole ma duże znaczenie, dostępne są także 
dopasowane sztućce do serwowania. Zestaw sztućców do sałatek, łyżka do serwo-
wania, Portionsschöpfer, widelec do serwowania i łopatka do ciast są już zawarte w 
66-częściowym zestawie.  
Zapytaj swojego wyspecjalizowanego dystrybutora WMF, które sztućce do serwowania  
i elementy dodatkowe są dostępne dla Twojego modelu sztućców.

Elementy dodatkowe
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Tylko sztućce WMF mają tak wiele zalet

Jedzenie

tf2554
chochelka



Grawerunki wykonywane na sztućcach, na przykład na łyżkach będących prezentem  
urodzinowym, czy inicjały lub herb rodzinny grawerowany na srebrnej zastawie stołowej, 
stały się bardzo popularne. 
Umieszczenie na sztućcach imienia, daty urodzenia czy dedykacji nadaje im indywidualny 
charakter i przyczynia się do powstania osobistej więzi. Na przykład łyżkę otrzymaną  
z okazji urodzin zatrzymujemy jako miłą pamiątkę, nawet gdy jesteśmy już dorośli,  
a odziedziczona srebrna zastawa stołowa z herbem ma dużą wartość w naszym domu  
przez całe pokolenia.

Indywidualizacja

Na wszystkich produktach oznaczonych tym  
symbolem można wykonać grawerunek na  
indywidualne zamówienie.

Wskazówka Spersonalizowany prezent

Dedykacja sprawia, że przedmiot codziennego użytku nabiera  
szczególnego charakteru. Okazji, do których taki prezent pasuje,  
jest mnóstwo. Co byś powiedział na nóż kucharski z napisem  
„ostry typ” dla osoby, która uwielbia gotować? Albo na wyznanie  
miłości wygrawerowane na sztućcach z okazji walentynek? 
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Sztućce  
Akcesoria stołowe

Jeśli często przyjmujesz gości, chętnie razem gotujecie i spożywacie posiłki, szuflada 
ze sztućcami szybko staje się pusta. Sztućce dostępne są w zestawach dla sześciu 
bądź dwunastu osób. Poza sztućcami podstawowymi 66-częściowy zestaw zawiera 
również łyżeczki do kawy i widelczyki do ciasta,, a także sztućce do serwowania 
pasujące do zestawu. Dzięki temu zawsze masz wystarczającą liczbę sztućców, a Twój 
nakryty stół jest odzwierciedleniem Twojego stylu życia.

Zestawy sztućców

Zestaw 66-częściowy

 12 łyżek
 12 widelców
 12  noży
 12  łyżeczek do kawy
 12  widelczyków do ciasta
 1 łyżka do serwowania posiłków
 1 widelec do serwowania posiłków
 1 zestaw sztućców do sałatek,  
  2-częściowy
 1 Portionsschöpfer
 1 łopatka tortowa

Zestaw 30-częściowy

 6 łyżek
 6 widelców
 6  noży
 6  łyżeczek do kawy
 6  widelczyków do ciasta

tf2554
chochelka



Serwowanie i jedzenie przy pomocy 
sztućców specjalistycznych WMF. 

Gotuj to, co jest dla Ciebie inspirujące, nie  
bój się eksperymentów w kuchni. Do każdego  
szczególnego dania są specjalne sztućce. 
Homar, szparagi czy sushi? Możesz serwo-
wać, porcjować i przekładać wszystko 
dzięki odpowiednim sztućcom. Kuchnia 
azjatycka czy włoska? Skorupiaki, deska 
serów, przekąski? Każdy ze sztućców znaj-
dzie specjalistyczne zastosowanie i pozwoli 
Ci pokazać klasę. Dlatego weź szczypce 
w dłoń i zanurz je w gorącym spaghetti, 
pokrój ser łopatką, zaprezentuj pałeczki! 
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Jedzenie z WMF



Zaserwuj gościom homara 
ze szparagami i ziem-
niaczkami w mundurkach! 
Dla każdego wyzwania 
mamy odpowiednią profe-
sjonalną odpowiedź. 
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Łopatki do espresso  
długość 10 cm
6 sztuk 
12 9176 6046 

Łyżeczki do espresso  
długość 11 cm 
6 sztuk
12 9138 6040 

Łyżeczka do kawy  
długość 13,5 cm
6 sztuk 
12 9165 6046

Łyżeczki do kubka do kawy  
długość 15,5 cm
6 sztuk 
12 9174 6046

Łyżeczki do latte macchiato  
długość 19 cm, 6 sztuk 
12 9139 6046

Długie łyżeczki do drinków  
długość 22 cm, 6 sztuk 
12 9140 6046

Łyżeczki koktajlowe  
długość 22 cm, 6 sztuk 
12 9162 6046

Widelczyki do ciasta  
długość 16 cm, 6 sztuk 
12 9166 6046 

Łyżeczki do jajek  
długość 12 cm, 6 sztuk
12 9146 6040

Łyżki do bulionówki/kremu  
długość 17 cm, 6 sztuk 
12 9159 6040
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Nuova Projekt Jutta Keil

Jedzenie



Łyżka do kiwi, długość 15 cm
12 9121 6040

Łyżka do dżemu, długość 16 cm
12 9122 6040

Łyżka do muesli, długość 16,5 cm 
12 9192 6040 

Łyżka do serwowania, długość 25,5 cm 
12 9128 6040

Łyżka do porcjowania, długość 22 cm 
12 9129 6040 

Łyżka do sosów, długość 18 cm 
12 9173 6040 

Łyżka wazowa do zup, długość 29 cm 
12 9169 6040 

Łyżka do makaronu, długość 19 cm 
12 9172 6040 

Łyżki do jogurtu, długość 19 cm
2 sztuki
12 9144 6042

Łyżki do grejpfruta, długość 19 cm
2 sztuki 
12 9194 6042 

Łyżka do lodów, długość 22 cm  
2 sztuki 
12 9179 6042

Miarka do kawy, długość 14,5 cm 
12 9197 6040

Łopatka do lasagne, długość 25 cm 
12 9196 6040

Zestaw sztućców do sałatek, długość 25 cm 
12 9142 6040

Zestaw sztućców do sałatek, długość 30 cm 
12 9141 6040

Łyżeczka do kawy jest za duża do filiżanek do espresso i zbyt krótka do latte macchiato.  
Jak dużo kawy potrzebujesz na filiżankę i jak zaserwować spaghetti z dużej miski?  
Seria sztućców specjalistycznych Nuova stanowi odpowiednie rozwiązanie: Sztućce 
odpowiednie do jedzenia jajek lub jogurtu, a także sztućce do serwowania sałatek,  
ciast lub makaronu i znacznie więcej. Prosty, ponadczasowy design można łączyć na 
wiele sposobów, a materiał Cromargan® jest łatwy w utrzymaniu i trwały.
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Sztućce specjalistyczne 
Sztućce do serwowania



Łopatka do ciast, długość 23 cm 
12 9148 6040 

Nóż do tortu, długość 28 cm 
12 9163 6040

Sztućce do owoców/ciast 
12 9160 6040 

Widelce do serwowania  
długość 20 cm, 2 sztuki 
12 9149 6042 

Widelczyki do przekąsek 
długość 12,5 cm, 6 sztuki 
12 9154 6040

Zestaw sztućców do grejpfruta 
długość 17,5 /16 cm 
12 9199 6040

Nóż do owoców 
długość 18 cm, 2 sztuki
12 9167 6042

Zestaw sztućców do ziemniaków w  
mundurkach, długość 16 cm, 2 sztuki 
12 9198 6040

Nóż do brunchu 
długość 19,5 cm, 2 sztuki 
12 9193 6042

Zestaw do serwowania, 3-częściowy
12 9124 6040

Zestaw do ciast, 2-częściowy
12 9151 6040 

Zestaw do ciast, 13-częściowy
12 9137 6040

Sztućce do steków, długość 23/21 cm 
12 9143 6040

 

dostępne również w 12-częściowym  
zestawie sztućców do steków 
12 9143 6046

dostępne również w 6-częściowym  
zestawie noży do steków 
12 9171 6046
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Jedzenie

Nuova Projekt Jutta Keil



Jak nałożyć szparagi na talerz tak, żeby się nie połamały?  
Co zrobić, gdy w sałatce Caprese jest zbyt dużo sosu? Szczypce  
z serii Nuova to odpowiednie rozwiązanie małych problemów.  
Zaczniesz zastanawiać się, dlaczego już dawno temu nie  
zaopatrzyłeś się w te specjalistyczne sztućce. Szczypce z trwa-
łego materiału o nazwie Cromargan® mają poręczny design  
i są niezwykle solidne.

Szczypce uniwersalne, długość 25 cm
12 9732 6040

Szczypce do serwowania perforowane, długość 25 cm
12 9733 6040

Szczypce do szparagów, długość 25 cm
12 9734 6040

Szczypce do makaronu, długość 25 cm
12 9735 6040
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Nuova Projekt André Stocker

Sztućce specjalistyczne 
Sztućce do serwowania



Sałatka lub przystawka, ryba z warzywami, potem kawa lub espresso. 
Uwielbiamy różnorodność i chętnie rozkoszujemy się nią w dobrym 
stylu. Kolekcja Vela to odpowiedni zestaw sztućców do (za)dań specjal-
nych i do serwowania. Dzięki prostym elementom stylu poszczególne 
sztućce można łączyć na wiele sposobów. Pasują one zarówno do nowo-
czesnych, jak i tradycyjnych wnętrz. Wszystkie artykuły zapakowane  
są w wysokiej jakości opakowania upominkowe. 

Łyżka do serwowania perforowana, długość 16 cm
12 9699 6040

Łyżka do serwowania perforowana, długość 25 cm
12 9684 6040 

Zestaw sztućców do sera, 2-częściowy, długość 27,5/24 cm 
12 9711 6040 

Nóż do krojenia pizzy, długość 24 cm
12 9710 6040

Łyżeczki do espresso, długość 11 cm, 6 sztuk 
12 9676 6046 

Łyżeczki do przekąsek, długość 13 cm, 6 sztuk 
12 9686 6046

Łopatka do ciast, długość 23 cm 
12 9677 6040

Zestaw sztućców do sałatek, długość 25 cm
12 9680 6040

Zestaw sztućców do sałatek, długość 30 cm 
12 9681 6040

Łopatka do lasagne, długość 26 cm 
12 9707 6040

Łyżka do ryżu/do serwowania,  
długość 26 cm 
12 9709 6040

Łopatka do ryb, długość 33 cm 
12 9708 6040
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Vela Projekt André Stocker

Jedzenie



Przedmioty codziennego użytku nie muszą być nudne. Wszystkie 
łyżeczki do kawy są jednakowe, a jednak każda ma swój indywi-
dualny wzór. Dlatego nie pomylisz się i zawsze będziesz wiedział, 
która jest Twoja. Niewielkie skrzydełka na rączce sprawią, że łyżka 
nie będzie wpadać do słoika na przetwory. Dzięki oryginalnym 
sztućcom do steków lub pałeczkom będziesz mógł delektować się 
smakiem pysznych potraw z innych krajów w dobrym stylu.

Łyżeczki do espresso, długość 11 cm, 6 sztuk 
12 8963 6046

Widelczyki koktajlowe, długość 15 cm, 6 sztuk 
12 8964 6046

Łyżeczki do kubka do kawy, długość 16 cm, 6 sztuk
12 8966 6046

Łyżeczki do latte macchiato / długie łyżeczki do drinków  
długość 20 cm, 6 sztuk 
12 8965 6046

Łyżka do miodu/dżemu, długość 18 cm 
12 9777 6040

Łopatka do ciast z funkcją  
zsuwania i krojenia
długość 23 cm 
12 9501 6040

Sztućce do steków w stylu ranczo
12 8063 6040 

dostępne również w 6-  
lub 12-częściowym zestawie

Zestaw sztućców do sałatek, długość 25 cm 
12 9778 6040

Zestaw pałeczek 3-częściowy z łyżką do ryżu  
i porcelanowym stojakiem, podpórką.  
12 9401 6200

Dostępne również w 2- lub 12-częściowym zestawie
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Type Projekt Köhler & Wilms

Wings Projekt Masato Yamamoto

Sztućce specjalistyczne 
Sztućce do serwowania



Jedzenie  
sztućcami dla dzieci WMF. 

Nawijaj grube warkocze spaghetti na 
widelec! Uchwyty sztućców wykonane 
zostały z myślą o małych rączkach i zdol-
nościach motorycznych dzieci. Donald, 
Baloo i Nemo, księżniczki, niedźwiedzie, 
latawce i żyrafy – teraz możesz zaprosić 
je wszystkie do wspólnego jedzenia. Jedz 
i baw się z postaciami na swoich łyżkach, 
nożach i widelcach. Grube jajko pływa 
w Twoim kubku z herbatą, a w uśmiech-
niętym McEgg możesz rozbić jajko 
jedzone na śniadanie małym młotkiem. 

112 | Chwile przyjemności – WMF 2016

Jedzenie z WMF

©Disney/Pixar



Kręć bez ustanku! 
Nakręcaj spaghetti 
na widelec!
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Myszka Miki – wiecznie młoda, z niezłomnym optymizmem, wywołuje przyspie-
szone bicie serca u kolejnych pokoleń dzieci. Małe łasuchy są tak zachwycone, 
że przy okazji uczą się jeść sztućcami.

Ulubieni mieszkańcy morza i wzruszająca opowieść o męstwie oraz więziach  
rodzinnych i przyjacielskich sprawiły, że rodzina błazenków zawładnęła sercami 
dzieci. Szczegółowe ilustracje dają wiele radości za każdym razem, gdy dzieci  
korzystają ze sztućców. 

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8295 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8295 6040

Sztućce dla dzieci, zestaw 5-częściowy z 
butelką na napoje 0,6 l ze stali szlachetnej, 
sztućce ze stali Cromargan® polerowanej
12 8185 9980 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8185 6040
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Myszka Miki Projekt ©Disney

Nemo Projekt ©Disney/Pixar

Jedzenie



Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8330 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8330 6040

Shaun, jego stado, pies pasterski Bitzer i trzy wstrętne świnki wraz z rolnikami 
prowadzą spokojne życie w gospodarstwie. Żądny wiedzy baranek wplątuje  
się w różnego rodzaju komiczne sytuacje, które bawią do łez zarówno dzieci,  
jak i dorosłych.

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 9450 9974

Baranek Shaun (logotyp) i postać „Baranek Shaun” 

© oraz TM Aardman Animations Limited.  
Licencjonowany przez WDR mediagroup GmbH.

Gdy dwie znaczące marki łączą się ze sobą, każdy jest ciekawy, co wyjdzie 
z tego połączenia. Z połączenia bohaterów fabryki marzeń Walta Disneya 
i ponad 125-letniego doświadczenia w produkcji sztućców dla dzieci 
powstały sztućce przeznaczone dla maluchów ze starannie ułożonymi 
motywami, które dostarczają maluchom tyle radości, że chwytają łyżkę 
nawet wtedy, gdy na talerzu przed nimi leży szpinak.

Zapierająca dech w piersiach historia podrzutka o imieniu Mowgli jest jednym z 
najpopularniejszych filmów Disneya. Każdy zna cieszącego się życiem misia Baloo  
czy węża Kaa posiadającego zdolności hipnotyzacji. Historie przygód są pełne barw  
i starannie odwzorowane na naczyniach i sztućcach dla dzieci.
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Księga Dżungli Projekt ©Disney

Dla dzieci

Baranek Shaun Projekt Kurz & Kurz



Prawie wszyscy znają go i kochają: Kubuś Puchatek, dobroduszny niedźwiadek 
ze Stumilowego Lasu. Nieustannie poszukuje miodku, a jego najlepsi przyjaciele 
mu w tym pomagają. Wszędzie, gdzie pojawia się Kubuś Puchatek, robi się miło 
– można spokojnie zjeść jajko na śniadanie. Malutkie dzieci potrzebują jednak 
jeszcze pomocy przy jedzeniu. Dlatego łyżeczka do karmienia ma odpowiednie 
proporcje do karmienia dziecka ze słoiczka.

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składający się z  
4-częściowego zestawu sztućców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8350 9974

jako 4-częściowy zestaw sztućców dla dzieci
12 8350 6040

Łyżeczka do karmienia
Cromargan® polerowany
12 8352 6040

Zestaw dla dzieci mini, 4-częściowy, z butelką 
na napoje Alfi 0,35 l ze stali szlachetnej,
Sztućce Cromargan®
12 8351 9980 

jako zestaw sztućców dla dzieci mini,  
3-częściowy
12 8351 6040 

Kieliszek do jajek z łyżeczką
Cromargan® i tworzywo sztuczne
12 8353 6280
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Kubuś Puchatek Projekt ©Disney W oparciu o prace autorstwa A.A. Milne’a i E.H. Sheparda 

Jedzenie

© Disney. W oparciu o prace autorstwa  
A.A. Milne’a i E.H. Sheparda.



Ryk silników, pisk opon i woń palonej gumy – chłopcy mimowolnie myślą o  
superszybkich autach i wyścigach samochodowych. Patrząc na odjazdowe auta, 
najchętniej sami usiedliby za kółko. W ten sposób młodzi kierowcy rajdowi mają 
zawsze jasny cel przed oczami do momentu, gdy talerz będzie pusty.

Choć raz w życiu być królewną – to marzenie niemal każdej dziewczynki.  
Kosztowne suknie, życie w przepełnionym romantyzmem zamku i piękni książęta. 
Motywy zostały starannie rozmieszczone, zapraszając dzieci do świata fantazji.

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8260 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8260 6040

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8240 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8240 6040
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Auta Projekt ©Disney/Pixar

Księżniczki Disneya Projekt ©Disney

Dla dzieci



Z Anneli małe księżniczki zasiądą na kulinarnym tronie. Czarująca Anneli, której 
wizerunek zdobi nóż, widelec i tym podobne, udowadnia, że z dziecinną łatwością 
można połączyć zabawę z manierami przy stole.

Nie patrzymy na niego przez pryzmat jego wieku, a ma już ponad sześćdziesiąt lat. 
Mały Książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego z charakterystycznymi ilustracjami  
od dawna należy do klasyki światowej literatury i jest niezwykle popularny wśród 
kolejnych pokoleń na całym świecie. 

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy,  
składający się z 4-częściowego 
zestawu sztućców dla dzieci, kubka, 
talerza i miseczki. Cromargan® 
polerowany, cyrkonie i porcelana
12 9415 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 9415 6040

Z prawdziwymi cyrkoniami Swarovskiego

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 9405 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 9405 6040

Wszystkie ilustracje i cytaty 
są ®własnością Antoine de Saint-Exupéry Estate. 
Licencjonowane przez LPP612/BRANDEV/EURO LIZENZEN. 
Powielanie surowo zabronione.

www.steinbeckwelt.de 
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Księżniczka Anneli Projekt ©Steinbeck
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Mały Książę Projekt Le Petit Prince® 



Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 9435 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 9435 6040

Mały chłopiec o rudych włosach do ramion dodaje dzieciom odwagi. Znajduje 
właściwe rozwiązanie nawet w sytuacjach, które wydają się być bez wyjścia.  
Staje się bohaterem nie dzięki sile swoich mięśni i tężyźnie fizycznej, lecz dzięki  
rozumowi i zdolności logicznego myślenia.

Podróżując w poszukiwaniu kraju marzeń, dwóch przyjaciół – tygrysek i  
niedźwiadek – cały czas przeżywa nowe przygody i spotyka różne zwierzęta.  
Po przybyciu do rzekomego celu są szczęśliwi, że udało im się przetrwać podróż,  
i od tej pory żyją długo i szczęśliwie.

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 9410 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 9410 6040
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Vicky Projekt ©Studio 100

Dla dzieci

Janosch Projekt ©Disney

©Studio 100 Animation/ASE Studios - 
™ Studio 100 
www. studio100.eu

Licencjonowane przez BAVARIA MEDIA GmbH,  
www.bavaria-media.de  
www.tigerente.de



www.steinbeckwelt.de 

W latach dwudziestych ubiegłego wieku Waldemar Bonsels stworzył postać  
małej, bezczelnej, sprytnej pszczółki i jej przyjaciół: Gucia, konika polnego Filipa  
oraz dżdżownicy Magdy. Do dziś bzyczenie Mai słychać w pokojach dziecięcych 
i dzięki swojej serdeczności rozwesela ona zarówno  
maluchów, jak i ich rodziców.

Sielskie życie na wsi i zwierzęta gospodarskie niezwykle fascynują dzieci.  
Starannie ukształtowane motywy i odpowiednie dla dzieci sztućce sprawiają,  
że dzieci łatwo uczą się posługiwać nożem, widelcem i łyżką.  

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 9440 9974 

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 9440 6040

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 9445 9974

© Studio 100 Animation – ™ Studio 100 
W oparciu o opowiadania Waldemara Bonselsa 
„Pszczółka Maja”.  
www.studio100.com 
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Farmily Projekt ©Steinbeck

Pszczółka Maja Projekt ©Studio 100



www.steinbeckwelt.de 

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8235 9974

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8235 6040

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8505 9974

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8505 6040

Zestaw dla dzieci, 7-częściowy, składa-
jący się z 4-częściowego zestawu sztuć-
ców dla dzieci, kubka, talerza i miseczki. 
Cromargan® polerowany i porcelana
12 8002 9974

jako 4-częściowy zestaw sztućców  
dla dzieci
12 8002 6040

Zestaw dla dzieci, 4-częściowy,  
z 4 elementami do przykręcania.  
Cromargan® polerowany i 
tworzywo sztuczne
12 8054 9990
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Panda Projekt Tanja Seger Safari Projekt Markus Binz

Dla dzieci

Fantazja Projekt Claudia ChristlPeppels Design by ©Steinbeck



McBottle jest bardzo przyjacielski i pracowity:  
Daszkiem swojej czapki otwiera każdy kapsel,  
wyjątkowo wygodnie spoczywając w dłoni. 

Oryginalny czasomierz dba o to, żeby jajka ugotowane  
były na miękko, a herbata nigdy nie była gorzka.

Kieliszek do jajek z łyżeczką
Cromargan® i tworzywo sztuczne. Produkt dostępny  
w różnych wersjach kolorystycznych.
06 1668 7620 (niebieski/zielony)

Otwieracz do butelek,  
nierdzewna stal szlachetna i tworzywo sztuczne
12 8416 7620

Czasomierze
Tworzywo sztuczne
12 8415 6280

Kochany McEgg całkowicie zawładnął sercami dzieci i dorosłych.  
Aby uniknąć monotonii, przywdział modne ubranka, pasujące  
do każdego świata kolorystycznego. Dla urozmaicenia zabrał ze  
sobą również dwóch wesołych kompanów, którzy pilnują czasu  
i dbają o odpowiednie orzeźwienie. 
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McEgg Projekt Köhler & Wilms

McTime Projekt Köhler & WilmsMcBottle Projekt Köhler & Wilms



McMicro w swojej dużej czapce strażackiej jest funkcjonalny nawet na trzy sposoby. 
Ugotuje jajko na śniadanie w kuchence mikrofalowej, na miękko lub na twardo,  
w zależności od naszych preferencji. Poda je do stołu i jeszcze przez chwilę utrzyma 
je w cieple pod zamkniętą czapką. Natomiast TeaEgg pływa w każdym kubku na 
powierzchni: Gdy herbata wystarczająco naciągnie, można odłożyć go na podstawkę 
z kompletu.

Przyrząd do gotowania jaj w kuchence mikrofalowej  
Tworzywo sztuczne z wkładką aluminiową
12 8447 6040

Tee Ei  
Cromargan® i tworzywo sztuczne
06 3594 7620

Pojemniczek na kakao i cukier
Cromargan® i tworzywo sztuczne
12 8446 6040 (pojemniczek na kakao)

Zestaw pojemniczków  
Cromargan® i tworzywo sztuczne
12 8448 6040

Solniczka podwójny zestaw
Tworzywo sztuczne i stal szlachetna, dostępne w różnych kolorach
12 8444 6040 (zielony/błękitny)
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McSalt Projekt Köhler & Wilms

McMicro Projekt Köhler & Wilms

Mc Sugar & Mc Choc 
Projekt Köhler & Wilms

Tea Egg Projekt Köhler & Wilms

Mc Salt & Mc Pepper Projekt 

Köhler & Wilms

tf2554
Zaparzaczka do herbaty



Nakrywanie do stołu  
z akcesoriami stołowymi marki WMF. 

Słuchaj stukania talerzami, szczękania 
szklanek i kieliszków, powyjmuj z regałów 
wszystkie potrzebne akcesoria. Nakryj do 
stołu, udekoruj go! W wazonach kwitną 
kwiaty, postaw obok wiaderko do chło-
dzenia szampana, rozstaw karafki. Ustaw 
pomiędzy nimi kilka świec. Obrączki do 
serwetek, podtalerze i podpórki pod noże 
połyskują w ich blasku. Po jedzeniu przy-
szła pora na kawę: filiżanki do espresso, 
dzbanki na mleko i cukiernica lśnią, 
odbijając ich refleksy. Oprzyj się wygod-
nie i rozkoszuj się tym pięknie nakrytym 
stołem. Nasyć się nie tylko samym jedze-
niem, ale również wspaniałym widokiem.
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Nakrywaj do stołu, 
układaj, dekoruj! 
Najpierw jedzą oczy. 
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Pełna kolekcja naczyń i dekoracji do nakrywania stołu projektu Michaela 
Michalsky’ego, projektanta mody i stylu życia. Cała koncepcja jest spójna w 
najmniejszych szczegółach. Naczynia, szklanki, kieliszki, sztućce, akcesoria 
stołowe – każdy z elementów pełni swoją rolę, a ich połączenie tworzy ideal-
nie nakryty stół. Wszystkie elementy w modnym stylu retro są proste i odpo-
wiednie do codziennego użytku w każdej kombinacji. Jeśli szukasz sztućców 
dopasowanych do kolekcji Michalsky, przejdź do strony 90.

Kieliszki do szampana
2 sztuki
szkło kryształowe
09 5072 2000

Kieliszki do czerwonego  
wina, 2 sztuki
szkło kryształowe
09 5070 2000 

Kieliszki do białego
wina, 2 sztuki
szkło kryształowe
09 5071 2000 

Szklanki na wodę
2 sztuki
szkło kryształowe
09 5069 2000 

Świecznik  
Cromargan®  
polerowany
06 5060 6040

Cukiernica  
porcelana twarda
06 5087 9440

Dzbanek na mleko 
porcelana twarda
06 5086 9440

Filiżanka do espresso
porcelana twarda
06 5084 9440

Filiżanka do kawy/herbaty 
porcelana twarda
06 5083 9440

Talerzyk śniadaniowy 
porcelana twarda
06 5081 9440

Talerz głęboki  
porcelana twarda
06 5082 9440 

Talerz  
porcelana twarda
06 5080 9440

Dzbanek do kawy/herbaty 
porcelana twarda
06 5085 9440

Podgrzewacz  
pojedynczy, Cromargan®
06 5063 6040

Wkład z sitkiem  
do herbaty, Cromargan® 
06 5066 6040

Obrączki do serwetek,  
2 sztuki, Cromargan®  
polerowany
06 5061 6040

Lampion
Cromargan®  
polerowany, i szkło
06 5065 6040

Wiaderko do chłodzenia 
szampana
Cromargan® polerowany
06 5062 6040
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Jedzenie

Taca do serwowania  
Cromargan® polerowany
06 5064 6040



Twój gust widać w przedmiotach, którymi się otaczasz, w tym,  
w jaki sposób nakrywasz stół. Kolekcja Stratic to minimalistyczny 
design i luksus oparty na puryzmie. Wszystko zgodnie z filozofią 
firmy Porsche Design Studio. Kolekcja projektantki Jette Joop  
z łagodnymi ozdobnymi kształtami ma w sobie nutkę glamour.
Jeśli szukasz sztućców dopasowanych do kolekcji Stratic i Jette, 
przejdź do strony 91.

Świecznik
Cromargan®  
polerowany
06 5569 6040

Wiaderko do  
chłodzenia szampana
Cromargan®  
polerowany
06 8391 6040

Podpórki pod noże,  
2 sztuki, Cromargan®  
polerowany
06 7082 6040

Lampion  
Cromargan®  
polerowany
06 5594 6040

Obrączki do serwetek,  
2 sztuki Cromargan®  
polerowany
06 7017 6040

Podtalerz
Cromargan® polerowany
06 7530 6040

Wazon
Cromargan® polerowany
06 6359 6040

Karafka na wino lub wodę
Podstawka w kształcie koła 
Cromargan®
09 4771 2000

Obrączki do serwetek,  
2 sztuki, Cromargan®  
polerowane
06 3672 6040

Lampion  
Cromargan® polerowany
06 3674 6040

Wiaderko do chłodzenia  
szampana, Cromargan®  
polerowane 
06 3670 6040

Świecznik
Cromargan®  
polerowany
06 3671 6040

Wazon
Cromargan®  
polerowany
06 3673 6040
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Stratic Projekt Porsche Design Studio

Akcesoria stołowe 
Nakrywanie do stołu

Projekt Jette Joop



Zestaw do przystawek, 2-częściowy: naczynie na bagietkę 40 × 10 cm i łódeczka na oliwki 35 × 4 cm
06 8738 9440

Miseczki na przystawki

Talerz głęboki ø 24 cm
06 8710 9440

Talerz do makaronu ø 27 cm
06 8712 9440

Filiżanka do espresso
06 8747 9440 

Filiżanka do cappuccino
06 8748 9440 

Miseczki  przystosowane do stertowania i łączenia 

Talerz płaski ø 16 cm
06 8700 9440

Talerz płaski ø 20 cm
06 8702 9440

Talerz płaski ø 24 cm
06 8704 9440

Talerz płaski ø 27 cm
06 8706 9440

Talerz płaski ø 30 cm
06 8708 9440

Miseczka ø 12 cm
06 8714 9440

Miseczka ø 15 cm
06 8716 9440

Miseczka ø 17 cm
06 8718 9440

Miseczka ø 20 cm
06 8719 9440

Miseczka ø 23 cm
06 8720 9440

Miseczka ø 26 cm
06 8721 9440

Odpowiednie do wykorzystania również jako 
Talerze głębokie  pokrywki do okrągłych miseczek Filiżanki

Talerze płaskie  Odpowiednie do wykorzystania również jako pokrywki do okrągłych miseczek 
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Various Projekt WMF Atelier

Jedzenie



Sałatka lub zupa, danie główne i deser – w serii porcelanowych naczyń Various znajdziesz 
odpowiednie talerze i miseczki w różnych modelach i rozmiarach. Ponadto można tu również 
znaleźć patery i miski na przygotowane składniki, do zapiekania i serwowania, a także na 
resztki, które zostają. Wszystkie elementy można łączyć ze sobą. Są one przystosowane do 
stertowania, co gwarantuje oszczędność miejsca. Dzięki temu, że wykonano je z porcelany 
twardej wyprodukowanej w Niemczech, są solidne i odporne na zadrapania. Można wkładać 
je do zamrażalnika, są odpowiednie do piekarnika i kuchenki mikrofalowej i oczywiście można 
zmywać je w zmywarce.

Naczynie do zapiekania 18 × 18 cm
06 8752 9440

Naczynie do zapiekania 18 × 27 cm
06 8733 9440

Naczynie do zapiekania 33 × 24 cm
06 8735 9440

Patera 18 × 18 cm
06 8722 9440

Patera do serwowania 18 × 27 cm
06 8732 9440

Patera do serwowania 33 × 24 cm
06 8734 9440

Patery do serwowania  Odpowiednie do wykorzystania również jako pokrywki do naczyń do zapiekania

Naczynia do zapiekania

Patery prostokątne  Odpowiednie do wykorzystania również jako pokrywki do okrągłych miseczek 

Miseczki prostokątne  przystosowane do stertowania i łączenia 

Patera 9 × 9 cm
06 8723 9440

Patera 9 × 13 cm
06 8726 9440

Patera 9 × 18 cm
06 8728 9440

Patera 13 × 18 cm
06 8730 9440

Miseczka 9 × 9 × 4 cm
06 8724 9440

Miseczka 9 × 9 × 6 cm
06 8725 9440

Miseczka 9 × 13 × 4 cm
06 8727 9440

Miseczka 9 × 18 × 4 cm
06 8729 9440

Miseczka 13 × 18 × 6 cm
06 8731 9440
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Serwowanie 
Przechowywanie



Nowocześnie i stylowo – te określenia nie muszą się wykluczać,  
gdy akcesoria stołowe tak doskonale do siebie pasują.  
Łagodne, płynne kształty z polerowanej stali szlachetnej  
harmonijnie współgrają z nowoczesnymi seriami wyrobów  
z porcelany, a także z modelami klasycznymi. 

Wilhelm Wagenfeld uznawany jest za pioniera nowoczesnego wzornictwa  
przemysłowego. Funkcjonalność jego produktów wciąż jest niezwykle przekonująca.
Charakteryzuje je nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo. Oryginalna solniczka  
i pieprzniczka z roku 1954 ponownie znalazły się w naszej ofercie.

Podtalerz ø 32 cm
Cromargan® polerowany
06 7535 6040

Wazon
Cromargan® polerowany
06 6340 6040

Pojemnik do chłodzenia  
szampana/wina
Cromargan® polerowany
06 8395 6040

Świecznik
Cromargan® polerowany
06 5597 6040

Obrączki do serwetek, 2 sztuki
Cromargan® polerowany
06 7030 6040

Podpórki pod noże, 2 sztuki
Cromargan® polerowany
06 7070 6040

Solniczka i pieprzniczka
Cromargan® matowy,  
szkło kryształowe
06 6050 9990 (sól) 
06 6051 9990 (pieprz)

Zestaw solniczka/pieprzniczka
Cromargan® matowy,  
szkło kryształowe
06 6007 9990

Kieliszek do jajek, przysto-
sowany do stertowania
Cromargan® matowy
06 1703 9990

Maselniczka
Cromargan® matowy,  
tworzywo sztuczne
06 0955 9990

130 | Chwile przyjemności – WMF 2016

Tavola Projekt Frauke Beck

Edycja Wagenfeld Projekt prof. Wilhelm Wagenfeld

Jedzenie



Bułeczki śniadaniowe, owoce czy słodycze – w koszach wszystko wygląda tak 
niezwykle kusząco, że mimowolnie chcesz po to sięgnąć. Jednak filigranowe 
konstrukcje z drutu przyciągają wzrok również wtedy, gdy są puste. Bardzo modną 
interpretacją kosza jest jego wersja z filcu. Okalający go zamek błyskawiczny 
umożliwia pranie wkładki z bawełny.

Projekt designaffairs

Peel Kosz ø 26 cm
Cromargan®, wewnątrz polerowany, na zewnątrz matowy
06 6523 6030

Kosz ø 30 cm
Cromargan® matowy
06 6502 6040

Kosz ø 24 cm
Cromargan® matowy
06 6506 6030

Kosz ø 13 cm lub ø 19 cm
Cromargan® matowy
06 6508 6030 (ø 19 cm)

Projekt Ole Palsby

Concept Kosz ø 26 cm
Cromargan® polerowany
06 6514 6040

Kosz na chleb ø 22,5 cm
Filc i bawełna, dostępne w 2 kolorach
Wyjmowana wkładka 
06 6525 9410 (biały)
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Living Lounge Projekt Metz & Kindler

Zipp Projekt Tine Latein

Akcesoria 
stołowe Kosze



Dlaczego przedmioty użytkowe nie mogą również być piękne?  
Naczynia po posiłku sprzątasz przecież dużo chętniej, gdy taca dobrze 
leży w dłoniach, a wysokiej jakości materiały gwarantują stabilność. 
Podstawka pod garnki może prezentować się samodzielnie, gdy  
wygląda tak oryginalnie.

Taca do serwowania ø 38 cm 
Cromargan® polerowany, tworzywo sztuczne
06 3247 6040

Taca do serwowania 54 × 32 cm 
Polerowana stal szlachetna, drewno 
lakierowane na czarno
06 1020 6200

Podkładki pod garnki  
19 × 19 cm, składane – oszczędność miejsca  
Cromargan® matowy, silikon
06 3257 6030

Podstawki pod garnki  
Cromargan® i silikon, dostępne w 4 kolorach
06 3206 6030 (czarny)
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Coffee Time Projekt Jan Christian Delfs

Jedzenie

Chromozone Projekt André StockerMister X Projekt Jan Christian Delfs

Club Projekt Metz & Kindler



Istnieje wiele możliwości wykorzystania stołu jako przestrzeni do tworzenia 
całościowych dekoracji. Elementy dekoracyjne przyciągają wzrok.  
Kolorowe miski sprawiają, że sałatka wygląda jeszcze bardziej apetycznie. 
Kwiaty stają się jeszcze bardziej wyraziste dzięki wazonowi, który po  
prostu musisz mieć.

Konewka  
pojemność 2,0 l, wysokość 23 cm 
Cromargan® matowy, uchwyt z drewna dębowego 
06 3225 6030

Konewka  
pojemność 2,0 l, wysokość 23 cm 
Cromargan® matowy 
06 3225 6030

Miska 30 × 30 cm 
Cromargan® polerowany
06 5598 6040

Zestaw do sałatek, 3-częściowy 
Miska, porcelana, ø 31,5 cm, dostępna w 3 kolorach 
Sztućce do sałatek Cromargan® polerowany
06 5606 9440 (biały/biały)
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Miski 
Tace 

Akcesoria

Big Lounge Projekt Metz & Kindler

Moto Projekt Budde Burkandt

Fleur Projekt André Stocker Living Lounge Projekt Metz & Kindler



Lampion na magnes
Świeczka do podgrzewacza zazwyczaj się przesuwa.  
Gdy przymocujemy ją przy pomocy magnesów, pozostanie na swoim miejscu.  
szkło kryształowe, Cromargan®. wysokość 24 cm, ø 12,5 cm
06 5094 6040

Świecznik na 3 lub 5 świec
Cromargan® polerowany
06 5567 6040 (na 5 świec)

Blask płonącej świecy tworzy nastrój i daje odrobinę ciepła.  
Stylowe świeczniki doskonale tworzą atmosferę – zarówno jako 
akcesoria ustawione na nakrytym stole, jak i elementy wystroju 
wnętrza. W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś w swoim 
guście: produkty romantyczne, fantazyjne, proste i nowoczesne  
lub klasyczne. Dzięki lampionom możesz zaczarować swój taras  
lub balkon, tworząc miłą atmosferę.
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Living Lounge Projekt Herbert Schultes

Laterna Projekt Argast / Jach / Schindele – GDS2

Jedzenie



Świecznik
Cromargan® polerowany
06 5597 6040

Lampion
Cromargan® polerowany
i szkło
06 5065 6040

Świecznik 
Cromargan® polerowany
06 5060 6040

Lampion 
Cromargan® polerowany
06 3674 6040

Świecznik
Cromargan® polerowany
06 3671 6040

Świecznik
Cromargan® polerowany
06 5569 6040

Lampion 
Cromargan® polerowany
06 5594 6040

Stratic Projekt Porsche Design Studio

Michalsky Tableware Projekt Michael MichalskyProjekt Jette Joop
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Świeczniki 
Lampiony

Tavola Projekt Frauke Beck



Zalej wodą, zaparz kawę 
i nalej ją do filiżanek! 
Przed jedzeniem, w trakcie  
jedzenia i po jedzeniu.
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Picie z WMF  

www.wmf.com



Zagotuj wodę i schłodź wino. Zaparz świeżą kawę,  
naciesz się jej aromatem, następnie przyciśnij zaparzacz  
do kawy typu french press. Zmiel jeszcze więcej ziaren,  
powąchaj aromatyczną herbatę i skosztuj schłodzonego  
wina. Wszystko bulgocze, chłodzi się, nagrzewa,  
pobudza zmysły. Nalej każdemu z gości napoju, na jaki  
ma ochotę. Na zdrowie! 
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Czarna kawa czy  
kawa z mlekiem?

Czarna kawa czy kawa z mlekiem? Czy espresso 
to napój dla wytrawnych kawoszy, a fantazyjne 
latte macchiato jest napojem dla ceniącego 
łagodność pokolenia wielbicieli mleka? Żaden 
inny napój poza kawą i różnymi jej rodza-
jami nie wywołuje tak burzliwych dyskusji, w 
których uczestnicy zajmują całkiem odmienne 
stanowiska. Niektórzy mogą opowiedzieć histo-
rię swojego życia w formie biografii kawosza. 
Przecież picie kawy to najlepsza szkoła smaku, 
bo ciemne palone ziarna połyskują tajemniczo,  
mielona kawa barwi przejrzystą gorącą wodę 
najgłębszym odcieniem brązu i nagle wydziela 
swój uwodzicielski aromat, który już przy 
pierwszym łyku potęguje eksplozję doznań 
smakowych.

To są solidne podstawy, których nic nie zmieni. 
Wszystkie pozostałe wariacje na temat kawy, 
od dolewania do niej lekkiej mlecznej pianki 
po serwowanie pobudzającej zmysły mrożonej 
mokki z chili, polegają tylko na dodawaniu 
różnych składników, które możemy uwielbiać 
lub których nie znosimy. Kawa zawsze nadaje 
takiemu napojowi niezmienny podstawowy 
smak. 

Kawa stała się niezwykle popularna na całym 
świecie i zajmuje drugie miejsce pod wzglę-
dem wartości w handlu międzynarodowym. 
Jej arabskie korzenie wywodzą się z rytuałów 
spożywania jej w namiotach, w których pijano 
kawę, umiejscowionych wzdłuż szlaków  
przejazdu karawan. Kawiarnie mieszczące się  
w eleganckich budynkach były miejscami,  
gdzie w luksusowych wnętrzach w europej-
skich metropoliach, takich jak Berlin, Wiedeń, 
Paryż czy Budapeszt, organizowano spotkania 
towarzyskie. Spotykali się tam filozofowie i 
poeci. Kultura wiedeńskich kawiarni od 2011 
roku znajduje się na liście niematerialnego 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wyroby kawopodobne 
i kawa ziarnista. 

Gdy przysłuchamy się rozmowie dziadków w  
kraju miłośników kawy, jakim są Niemcy, gdy 
opowiadają sięgające dawnych czasów historie 
o piciu kawy w okresie powojennym, naszą 
uwagę zwrócą dwa słowa, które brzmią jak 
dysonans i harmonia jednocześnie: wyroby 
kawopodobne i kawa ziarnista. Kawa zbożowa 
była lekceważona i uznawana jedynie za 
namiastkę prawdziwej kawy, co doskonale 
wyraża francuskie określenie „mocca faux” 
oznaczające „fałszywą kawę”. Wyroby kawo-
podobne, które były wiecznie wyśmiewane, 
nasuwają skojarzenia z wyrzeczeniami w 
czasach biedy, a przecież obecnie wśród  
miłośników żywności ekologicznej są uzna-
wane za zdrowy gorący napój. Starsi ludzie 
opowiadają wtedy z zachwytem, jaki udział 
„prawdziwa” kawa ziarnista miała w cudzie 
gospodarczym. Popyt na kawę był tak wysoki, 
że ludzie jeździli do Holandii, aby tam kupić 
paczuszkę kawy na wagę po niższej cenie. 

W Niemczech w latach 50. w każdą niedzielę 
organizowano spotkania rodzinne, podczas 
których miały miejsce ceremonie picia kawy. 
Kawa przygotowywana na takie okazje  
mielona była w młynkach mechanicznych. 
Osobą, która wykonywała tę ciężką pracę, 
był najczęściej ojciec, który mielił kawę przy 
pomocy małego młynka trzymanego pomiędzy

Kawa. 
Solidne 

podstawy
Wszystko, co powinno być jasne w dyskusji o 
prawdziwej, właściwie przygotowanej kawie.
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kolanami, czemu towarzyszyły odgłosy trza- 
skających ziaren. Następnie zmielona kawa 
była parzona. „Zaparzyć świeżej kawy” stało 
się hasłem nasuwającym skojarzenia ze 
spędzeniem czasu w miłym towarzystwie w 
przytulnym miejscu. Babcie i ciocie walczyły 
o miano najlepszej kawiarki i każda miała 
swoje tajne metody. Dochodziło do poważnych 
kłótni o to, jaka jest odpowiednią ilość wody 
przy pierwszym parzeniu, czy należy dodać 
do kawy odrobinę soli i jaki powinien być 
rytm nalewania wody. Wtedy jeszcze nie pito 
kawy bez mleka, bo dodawano gęste mleko 
kondensowane z puszki. Chętnie przedłużano 
te spotkania, rozkoszując się tą przyjemnością. 
Mężczyźni palili grube cygara i sączyli winiak,  
a kobiety zajadały się tortami kremowymi. 

Przemożna ochota,  
by napić się  
porządnego łyka 
prawdziwej kawy.

Cud gospodarczy pachniał ziarnami kawy. 
Wkrótce gospodynie domowe chciały prowadzić 
kuchnie po amerykańsku i przyjmowały podej-
ście praktyczne. Wraz z pojawieniem się kawy 
rozpuszczalnej świeży smak kawy stał się tylko 
wspomnieniem. W biurach, w halach fabryk,  
w urzędach czy w domu – wszędzie ta sama 
procedura: wsypać łyżkę granulatu do filiżanki, 
zalać gorącą wodą i gotowe. Ale przemożna 
ochota, by napić się porządnego łyka prawdzi-
wej kawy, wciąż powracała. Wyjazdy na urlop 
przynosiły nowe doświadczenia. Już pierwsze 
cappuccino we Włoszech obudziło znużony 
zmysł smaku. To czarne jak smoła espresso z 
delikatną nutą goryczki połączone z gorącym 
spienionym mlekiem wprowadziło ludzi w  
nowy świat kawy. Małe czajniczki do espresso 
kupowano jako pamiątki i zabierano do domu.  
Tam, w domowym zaciszu, eksperymentowano 
z kawą. Ci, którzy podróżowali jeszcze dalej, 
na przykład do Grecji lub Turcji, poznali słodką 
turecką kawę, serwowaną w małych filiżankach 
w postaci gorącego niefiltrowanego naparu. 

Od początku lat 70. ruchom społecznym  
towarzyszyły również nowe trendy dotyczące 
kawy. Młode pokolenie wyśmiewało spotka-
nia kółek młodych kobiet i towarzyszące im 
kołtuńskie zwyczaje picia „kawy parzonej w 
dzbankach” z kosteczkami cukru i tłustym 
mlekiem z puszki. Nawoływało ono do rewo- 
lucji i chciało pić zwykłą czarną kawę.  
Francja, jako kraj papierosów bez filtra, miała 
odpowiednie przyrządy do przygotowywania  
niefiltrowanej kawy. Kafetiera tłokowa, 
znana pod nazwą „french coffeepress”, dzięki 
prostemu, ale efektywnemu mechanizmowi 
tłoka umieszczonego w szklanym dzbanku 
pozwalała uzyskać najlepszy, autentyczny  
smak kawy. 

W kolejnych dziesięcioleciach parzenie kawy 
zostało spopularyzowane dzięki przyrządom  
mechanicznym. W domach, biurach i w miej- 
scach publicznych wszechobecne były auto- 
maty do kawy w różnych rozmiarach.  
Ten gorący napój noszono ze sobą w dużych 
termosach, aby móc w każdej chwili napić się  
i trochę się rozbudzić. 

Ewald Schürmann
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Picie kawy  
z WMF.

Zagotuj wodę, zaparz drobno zmieloną kawę,  
aż jej aromat wypełni cały pokój. Najwięcej  
radości daje delikatne dociskanie tłoka kafetiery 
tłokowej typu „french coffeepress”. Przygo-
towanie mokki. A może lubisz przysłuchiwać 
się cichemu bulgotaniu ekspresu do kawy 
albo syczeniu gorącego espresso? Rozsiądź 
się wygodnie na swoim ulubionym miejscu z 
filiżanką kawy w dłoni. Rozkoszuj się chwilą. 
Wlej kawę do filiżanek ustawionych na dużej 
tacy, przynieś dzbanek espresso po długim 
posiłku, gdy wszyscy z zadowoleniem rozsiądą 
się wygodnie w fotelach. Słychać szczękanie 
szklanek, filiżanek, łyżeczek, a gorąca wonna 
para snuje się po wszystkich zakamarkach 
pokoju. Nalej kawę do jeszcze jednej filiżanki. 
Zachwyć się tymi doskonałymi odgłosami, 
świetnym zapachem i doskonałym wyglądem. 

Szkło żaroodporne jest odporne na wysokie temperatury. Dzbanki, filiżanki  
i szklanki wykonane są z żaroodpornego szkła borokrzemianowego.

>  Jest odpowiednie do kawy, herbaty i gorących napojów różnego rodzaju.
>  Szkło nie pęka, gdy wlewamy gorące napoje do chłodnych szklanek  

lub zalewamy nimi kostki lodu.
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Picie z WMF



Zaparz kawę, nalej ją wszystkim 
gościom do filiżanek! I rozkoszuj  
się chwilą, która trwa. 
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Picie kawy jest modne, jest jednym ze stałych punktów naszego dnia. 
Filiżanka kawy o poranku, espresso po posiłku i mała popołudniowa 
przerwa przy cappuccino. Najlepszy sposób przygotowania kawy był 
z pewnością tematem niejednej dyskusji. Zwolennicy autentycznego 
smaku kawy stawiają na kafetierę tłokową lub innowacyjny dzbanek 
typu „light brew” z zamontowanym na stałe filtrem.

Taca do serwowania, ø 38 cm 
Cromargan® polerowany, tworzywo sztuczne
06 3247 6040

Zaparzacz do kawy typu „light brew”  
z łopatką do mieszania, stałym filtrem  
z wzorem w formie plastra pszczelego,  
szkło WMF, żaroodporne,  
Cromargan® i tworzywo sztuczne.  
Wysokość ok. 22 cm, ø ok. 10 cm  
pojemność ok. 0,75 l
06 3246 6040

Kafetiera tłokowa typu „french  
coffeepress” z łopatką do mieszania,  
szkło WMF, żaroodporne, dwuwarstwowa,  
Cromargan® i tworzywo sztuczne,  
wysokość ok. 25 cm, ø ok. 10 cm,  
pojemność ok. 0,75 l
06 3245 6040

Szklanki do latte macchiato  
szkło WMF, żaroodporne, dwuwarstwowe,  
2 sztuki 
09 3248 2000

Filiżanki do kawy, szkło WMF, 
żaroodporne, 2 sztuki
09 3249 2000

Dzbanek na pianę z mleka
Uchwyt wklęsły/nienagrzewający  
się, Cromargan® matowy
06 6213 6030 

Puszka na kawę
z miarką
Cromargan® matowy
06 3097 6030

Zaparzacz do espresso
na 6 filiżanek, Cromargan®  
matowy, Uchwyt wklęsły/ 
nienagrzewający się
06 3101 6030
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Coffee Time Projekt Jan Christian Delfs

WMF Kult Projekt Metz & Kindler

Picie



W ramach serii Barista zaprojektowano filiżanki do każdego rodzaju 
kawy, w których Twoja ulubiona kawa oczaruje Cię pełnią smaku. 
Decydujące znaczenie mają tu trzy czynniki: rozmiar – wysokość i 
średnica – a także trwałość materiału i kształt. Akcesoria do mleka  
i cukru są dopasowane pod względem wzornictwa.

Filiżanka do espresso  
z łopatką,  
porcelana, Cromargan® 
06 8620 6040

Filiżanka do espresso 
doppio z łopatką,  
porcelana, Cromargan® 
06 8621 6040

Filiżanka do „café crème”  
z łyżeczką,  
porcelana, Cromargan®
06 8623 6040

Filiżanka do kawy z 
mlekiem z łyżeczką, 
porcelana, Cromargan®
06 8624 6040

Filiżanka do cappuccino  
z łyżeczką,  
porcelana, Cromargan®
06 8622 6040

Dzbanek na śmietankę
Cromargan®
06 3357 6040

Dozownik na cukier
Cromargan®
06 3359 6040

Dzbanek na pianę z mleka 
Cromargan®
06 6211 6040

Dozownik na cukier, barowy, 
Cromargan® matowy
06 3364 6030 

Dzbanek na kawę mokkę 
na 6 lub 12 filiżanek
Cromargan® polerowany
06 4711 6040 (na 6 filiżanek)

Various Filiżanka do cappuccino,  
porcelana
06 8748 9440 

Various Filiżanka do espresso 
doppio, porcelana 
06 8747 9440

Szklanki do latte macchiato
2 sztuki
09 5414 2040

Kubki do kawy, porcelana
06 8627 9440 

Talerze do ciasta, porcelana
06 8628 9440

Wzorniki do cappuccino
Zestaw 2-częściowy, w 4 różnych wersjach
06 8640 6040 (Sweetheart)

Monkeyside Wake Up Big Bear Sweetheart

Projekt Clusiv

Projekt Clusiv

Projekt Metz & Kindler

Projekt Clusiv

Zaparzacz do espresso
z dnem TransTherm odpowiednim 
do wszystkich rodzajów kuchenek 
Cromargan® polerowany
06 3000 6040
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Barista Projekt Katja Falkenburger / Bettina Haller

Kawa  
Akcesoria do kawy



Picie herbaty  
z WMF.

Nastaw wodę, zalej listki herbaty wrząt-
kiem. Woda powoli zmienia kolor, nad 
filiżanką zaczyna unosić się para o delikat-
nym herbacianym aromacie! Rozluźnij się 
i patrz, jak ścianki dzbanka od wewnątrz 
osnuwa para. Przez chwilę rozkoszuj się 
jej zapachem, potem skosztuj jej i pij ją 
powoli. Celebruj chwile, które są tylko dla 
Ciebie, a potem rozkoszuj się tą przyjem-
nością w otoczeniu szklanek, dzbanka, 
sitka do herbaty, puszek i dzbanuszków. 
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Picie z WMF



Zaparz gorący 
napar i pozwól mu 
naciągnąć! A potem 
już tylko upajaj 
się nim do woli.
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Herbata to bardzo różnorodny napój. O jej smaku decyduje jej  
gatunek i właściwy sposób przygotowania. Listki potrzebują wystar-
czająco dużo miejsca, by się rozwinąć, i wymagają sitka z dużymi 
oczkami. Ten, kto pije herbatę, powinien mieć na to wystarczająco 
dużo czasu. Dzbanek z dopasowanym podgrzewaczem długo  
utrzymuje odpowiednią temperaturę tego aromatycznego naparu.  
Całą ceremonię uszlachetnia dopasowany nowoczesny zestaw do 
herbaty: filiżanki, akcesoria do cukru i śmietanki. 

Szklanki do herbaty mrożonej,  
2 sztuki, szkło WMF,  
żaroodporne, dwuwarstwowe 
09 3638 2000

Filiżanka do herbaty ze spodkiem
szkło WMF, żaroodporne,  
i Cromargan® 
06 3631 6040

Miarka do herbaty 
Cromargan®
06 3636 6040

Dzbanek do herbaty tłokowy typu „french coffeepress”  
i podgrzewacz, Cromargan® i szkło WMF, żaroodporne,  
pojemność ok. 1,3 l 
06 3630 6040

Dzbanek do mrożonej herbaty z sitkiem i łyżką  
Cromargan®, szkło WMF i tworzywo sztuczne 
06 3637 6040

Pojemnik na herbatę M  
Cromargan®
06 3634 6040

Pojemnik na herbatę L  
Cromargan®
06 3635 6040

Dzbanek na śmietankę
Cromargan®
06 3632 6040

Cukiernica  
Cromargan®
06 3633 6040
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TeaTime Projekt Jan Christian Delfs

Picie



Jeśli nie masz czasu, nie musisz rezygnować z aromatycznej 
herbaty. Siteczka do filiżanek są idealne, by móc napić się tego 
napoju również w pośpiechu, a ponieważ herbata smakuje dobrze 
także na zimno, można pić ją jako miłą odmianę w gorące dni. 
Herbata z lodem i sokiem z cytryny orzeźwia i pobudza.  
Dzban do mrożonej herbaty z sitkiem jest świetnym pomysłem 
na prezent, a dwuwarstwowe szklanki doskonale utrzymują niską 
temperaturę napoju.

Dzbanek na mleko  
Cromargan® matowy, 
tworzywo sztuczne
06 3693 6030

Cukiernica  
Cromargan® matowa, 
tworzywo sztuczne
06 3692 6030

Filiżanka do herbaty ze spodkiem
szkło WMF, żaroodporne i Cromargan® matowy 
06 3691 6030

Zestaw do herbaty z wkładką z sitkiem i podgrzewaczem
Cromargan® matowy i szkło WMF, żaroodporne,  
pojemność ok. 1,0 l
06 3109 6030

Dzbanek do herbaty pojedynczy
06 3110 6030 

Szklanka do herbaty
szkło WMF, żaroodporne,  
i Cromargan® matowy
06 3592 6030 

Pojemnik na herbatę z miarką
Cromargan® matowy
06 3123 6030

Sitko do herbaty z ociekaczem
Cromargan® matowy, porcelana
06 3481 6030

Dzbanek do herbaty tłokowy typu „french coffeepress”  
i podgrzewacz, Cromargan® matowy i szkło WMF, żaroodporne 
06 3690 6030
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SensiTea Projekt Metz & Kindler

SmarTea Projekt Metz & Kindler WMF Kult Projekt Metz & Kindler

Herbata  
Akcesoria do herbaty



Picie win i koktajli  
z WMF.

Odkorkuj butelkę. Ten odgłos to zapowiedź  
wolnego popołudnia i dobrej zabawy. 
Dekantuj i napowietrz wino! Nalej wina  
do kieliszków i nasyć się jego bogatym 
bukietem! Skrusz lód, zanurz rąbki szklanek  
koktajlowych w soku z cytryny i soli, a 
potem potrząsaj shakerem w rytm Twojego 
radośnie bijącego serca. Zmieszaj koktajl, 
poruszaj ramionami, odpręż się. Jeszcze 
tylko koniecznie stuknijcie się kieliszkami 
i wznieście toast za udany wieczór! 
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Picie z WMF



Dekantuj, degustuj,  
dyskutuj! Pozwól 
oczom nacieszyć się 
tym widokiem. 
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Opaska na szyjkę 
butelki, dzielona
06 5824 7920

Obcinacz do folii
06 5833 7920 

Zestaw podstawek do kieliszków, złożony  
z 6 podstawek i stojaka
06 2170 6040

Korek do butelki  
rozszerzający się 
06 4101 7920 

Wylewka do  
dekantacji z  
innowacyjnym 
dopływem tlenu
06 4105 6040

Wylewka do butelki 
i korek w jednym
06 4066 7920

Pompka do wina
z 2 zamknięciami
06 4071 7920

Wiaderko/Cooler  
na lód z wkładem,  
Cromargan® matowy
06 1785 6030

Shaker 3-częściowy  
z uszczelką silikonową, 
Cromargan® matowy
06 1354 6030

Boston Shaker  
szkło ze skalą,  
Cromargan® matowy
06 1355 6030

Zestaw barowy 6-częściowy
w skład zestawu wchodzą miarka barowa, sitko barowe, 
szczypce do lodu, shaker, łyżka barowa i stojak.  
Cromargan® matowy
06 8692 6030

Bardzo modne jest samodzielne przygotowywanie koktajli. W tym celu potrze-
bujesz wybranych składników i odpowiednich przyrządów. Seria Loft spełnia 
wymagania nawet profesjonalnych barmanów. Cechuje ją bardzo nowoczesny 
design, a poszczególne elementy zestawu wygodnie leżą w dłoniach.

Projekt IDEA
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Vino Projekt Wolf Udo Wagner

Loft Projekt Heinrich Fiedeler / Michael Raasch

Picie

Picie wina to rytuał, który rozpoczyna się w chwili otwarcia butelki. 
WMF ma w ofercie specjalne akcesoria do wina. Korkociąg Vino  
służy do otwierania butelek z winem i prosecco. W butelkach z wysta-
jącym brzegiem czarne przyciski zostają wypchnięte na zewnątrz.  
Śruba jest precyzyjnie skręcona. 

Korkociąg do wina/prosecco  
opatentowany, dopasowany do wszystkich 
rodzajów butelek, metalowy polerowany
06 5825 7920



Kieliszek do  
Bordeaux
09 1030 2040

Kieliszek do  
czerwonego wina
09 1003 2040

Kieliszek do 
białego wina
09 1002 2040

Kieliszek do  
szampana
09 1025 2040

Szklanka do  
whisky
09 0736 2040

Kufel do  
piwa/soku
09 1035 2040

Wysoka szklanka 
do drinków
09 1037 2040

Kieliszek do  
owocowej brandy
09 1018 2040

Szklanki do whisky 
szkło WMF, 2 sztuki
09 4543 2040

Szklanki na aperitif
szkło WMF, 2 sztuki
09 4544 2040

Kufle do piwa/soku
szkło WMF, 2 sztuki
09 4541 2040

Długie szklanki 
do drinków
szkło WMF, 2 sztuki
09 4542 2040

Kieliszek do wina burgundzkiego
09 1029 2040

Zestaw do koktajlu „Caipirinha”
szkło WMF, 2 szklanki i tłuczek
09 9613 2040

Dekanterka z wklęsłym dnem
pojemność ok. 1,5 l,  
szkło WMF
09 4765 2000

WMF Kult Dzbanek  
z wkładem chłodzącym, 
szkło WMF, Cromargan®
06 1768 6030

Projekt IDEA
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Elegancki design, kieliszki odpowiednie do wina i najlepsze właściwo-
ści w zakresie pielęgnacji – to wszystko charakteryzuje serię Easy Plus. 
Wysokiej jakości szkło kryształowe zachowuje połysk również wtedy,  
gdy regularnie myjemy je w zmywarce. Zarówno zachowanie połysku, 
jak i pękanie szkła podlega dwuletniej gwarancji WMF. W serii  
Clever & More znajdziesz szklanki do nowoczesnych modnych drinków, 
dostępne w dwupakach.

Easy Plus Projekt Walter Wenzl

Clever & More

 Akcesoria z działu  
wino i bar 



Picie wody  
z WMF.

Napij się wody. Upajaj się chwilą, gdy czujesz 
jej chłodny dotyk na języku. Dolej wody 
do karafki, dodaj lodu, a na koniec dorzuć 
jeszcze kilka plastrów limonki i parę listków 
mięty! Przefiltruj wodę. Włóż karafkę do 
wiaderka do chłodzenia umieszczonego na 
idealnie nakrytym stole. Ostrożnie rozstaw 
szklanki do wody. Nalej wody wszystkim 
gościom, gdy przy stole zrobi się gorąco. 
Schłodźcie emocje, zaspokójcie pragnienie  
i orzeźwieni kontynuujcie dyskusję! 
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Picie z WMF



Delektuj się musującymi 
napojami, poczuj moc 
orzeźwienia! Zaspokój 
pragnienie i zachwyć 
się ich smakiem. 
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Karafki na wodę mają charakterystyczne zamknięcie typu CloseUp 
z mechanizmem zapobiegającym przewracaniu się i wbudowanym 
sitkiem. Karafki o doskonałych kształtach, wytworzone ze szkła 
WMF, z silikonowymi zatyczkami, dostępne są w różnych rozmiarach. 
Wszystkie pasują na półki z napojami w typowych lodówkach.

Karafka na wodę  
z zamknięciem typu CloseUp,  
pojemność ok. 1,0 l, Cromargan®  
polerowany i tworzywo sztuczne
06 1765 6040

Karafka na wodę z uchwytem  
i zamknięciem typu CloseUp  
pojemność ok.1,5 l Cromargan®,  
szkło WMF i tworzywo sztuczne 
06 1804 6040

Szklanki na wodę  
pojemność ok. 0,25 l
szkło WMF, 2 sztuki
09 5050 2040

Karafka na wodę  
z zamknięciem typu CloseUp,  
pojemność ok. 0,75 l
06 1771 6040

Karafka na wodę  
z zamknięciem typu CloseUp, 
pojemność ok. 1,0 l,  
niebieska lub czarna
06 1770 6040 (czarny)

Karafka na wodę  
z zamknięciem typu CloseUp, 
pojemność ok. 1,5 l
06 1772 6040

Pierścienie chłodzące 
do karafki na wodę
Zestaw złożony  
z 3 pierścieni
06 1774 6040

154 | Chwile przyjemności – WMF 2016

Basic Projekt Köhler & Wilms

Picie

Zamknięcie typu CloseUp



Karafka z zamknięciem z korka 
pojemność ok. 1,0 l
szkło kryształowe,  
ustnie dmuchane 
09 1751 2000

Szklanki, 2 sztuki
szkło kryształowe,  
ustnie dmuchane 
09 1752 2000

Karafka ze szklanką
pojemność ok. 0,7 l
szkło kryształowe, ustnie dmuchane
09 1750 2000

Woda to eliksir życia i nie da się jej niczym zastąpić. Woda orzeźwia,  
bez względu na to, czy pije się ją dla zaspokojenia pragnienia,  
czy jako dodatek do kawy, przekąski spożywanej w ciągu dnia, czy  
do kieliszka wina. Podawaj wodę w szklanej karafce o ładnym  
kształcie, w której będzie wyglądała orzeźwiająco i przejrzyście,  
i napij się jej z równie kształtnych szklanek, które sprawiają, że picie 
wody będzie jeszcze przyjemniejsze.
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Karafki  
Szklanki

Taverno Projekt Jan Christian Delfs

Adaquo Projekt Herbert Schultes
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