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Hledáte vybavení pro Vaši kuchyni, nebo koupelnu? V našem sortimentu Catler  naleznete
nejen kuchyňské nádobí, jídelní příbory, nebo vybavení pro úklid, ale i kuchyňské
elektrospotřebiče, jako například kávovary, espressa, mixéry a mnoho dalšího. V neposlední
řadě musíme připomenout i naši kategorii vybavení pro úklid. V této kategorii najedete veškeré
prostředky pro Vaše spokojené uklízení.

      

Z naší obsáhlé nabídky domácích potřeb  Vám doporučujeme mopy  a jejich příslušenství.
Vánoční dárky opravdu jinak...? Nevíte si rady s dárky na Vánoce pro letošní rok...? Nechcete
skončit u klasických dárků? Pak jste na správném místě. Jako dárek k Vánocům můžete letos
vybrat třeba vybavení pro domácnost. Jistě je to nevšení dárek, ale každého překvapí a
zároveň potěší. I praktické dárky jako domácí potřeby mohou udělat radost Vaší rodině či
známým. Budete překvapeni, jak silné emoce a pozitivní reakci získáte.

  

Máme bohaté zkušenosti a ty nejlepší odborníky v oboru vybavení Vaší domácnosti.
Používáme kvalitní profesionální vybavení a nejnovější domácí novinky. Spotřebiče CATLER,
mezi které patří kávovary a grily je synonymem propojení nejmodernější technologie a designu.
Elegantní vzhled všech produktů se vyznačuje vznešenou jednoduchostí tvarů a výběrem
exkluzivních materiálů, v nichž hraje prim především ušlechtilý broušený kov. Catler  je přímo
stvořen pro moderní kuchyně, kde se stále častěji uplatňují nové trendy a technologie – tyto
spotřebiče pracují po naprogramování téměř sami, komunikují s Vámi pomocí inteligentních
displejů a jejich obsluha je naprosto jednoduchá. Stejně tak klade výrobce důraz na bezpečnost
a snadnou údržbu.

  

Náš e-shop www.eshop-pro.cz se snaží uspokojit své zákazníky zejména širokým sortimentem
nabízeného zboží, cenami, solidností a osobním přístupem. Naše služby a dlouholeté
zkušenosti chceme  nabídnout ještě širšímu spektru spotřebitelů. Stačí si vybrat sortiment a
přesvědčit se. Naším cílem je kvalitně provedená práce a spokojenost našich zákazníků.
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