










Vaření
Nádobí – hrnce, kastroly, rendlíky

www.lamart.cz6



3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků
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Scratch
Resistant
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3 roky záruka



Scratch
Resistant
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků



TERRACOTA

3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

Scratch
Resistant
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3 roky záruka

Scratch
Resistant
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3 roky záruka

Scratch
Resistant



3 roky záruka

Scratch
Resistant

STRAIN



Stupnice litráže3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků
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Stupnice litráže3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

     
SHAPE
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3 roky záruka Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků

V 6 L
SETU
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3 roky záruka Stupnice litráže
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3 roky záruka
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Grilované balenky  
z kancí kýty plnené  
pórkem a brusinkami

ˇˇ

Vaření
Pánve, pánve s poklicí
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3 roky záruka



Scratch
Resistant
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků



3 roky záruka

Scratch
Resistant
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Scratch
Resistant
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

Scratch
Resistant
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

Scratch
Resistant

TERRACOTA
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

Scratch
Resistant
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

Scratch
Resistant
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Vaření
Sady nádobí
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

Scratch
Resistant
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

Scratch
Resistant

www.lamart.cz 33

8 ks
SET



7 ks
SET

3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Stupnice litráže

    
PERFECT
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků

SHAPE

Stupnice litráže
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8 ks
SET

3 roky záruka Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích

www.lamart.cz36



7 ks
SET

3 roky záruka Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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8 ks
SET

3 roky záruka

   
 
 

Stupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích

www.lamart.cz38
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Kure dusené na cerveném víne s krémovými zampióny
ˇ ˇ ˇ ˇˇ

Vaření
Tlakové hrnce



Průměr 220 mm

Vhodné pro  5 L a 7 L

LT1157  (těsnění DRUCK)

www.lamart.cz40

5 let záruka Rychlé zahřátí

DRUCK

Stupnice litrážeLze použít také 
v těchto spotřebičích



5 let záruka Rychlé zahřátíStupnice litrážeVhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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Vaření
Fondue

www.lamart.cz42



23 ks
SET

3 roky záruka

CARNE

Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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11 ks
SET

3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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10 ks
SET

3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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Příprava nápojů
Konvice na čaj a kávu
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích

THERMOPOINT
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích

2,5 L
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Objem 3 l

Průměr 20 cm

Rozměr 20 × 20 × 22,5 cm

Materiál nerez, plast

<LT7001  <LT7046

1 2

3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka Vhodné na tyto typy sporáků
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VERRE

3 roky záruka

Objem 1,1 l

Průměr 12,5 cm

Rozměr 18 × 13,5 × 15 cm

Materiál sklo, plast

<LT7025  <LT7026

Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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Objem 1,5 l

Průměr 13 cm

Rozměr 19 × 14 × 16 cm

Materiál sklo, plast

<LT7027  <LT7028

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka

Objem 1 l 

Průměr 10cm

Výška 21 cm

Materiál sklo, plast

 LT7048     

Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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Příprava nápojů
Termosky
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

480 ml

450 ml
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

360 ml
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3 roky záruka Pojistkový mechanismus Tlačítkový mechanismus otevření

1 2

Lze použít také 
v těchto spotřebičích

420 ml
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

1,5 l
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

1,9 l
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Sportovní láhve, doplňky
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

700 ml
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ECO

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

550 ml
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

700 ml
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

700 ml
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

5 ks
v balení

5 ks
v balení
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Příprava nápojů
Sklenice
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VASO

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

370 ml

2 ks
v balení

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

370 ml

11,8 cm

sklo

LT9013



www.lamart.cz 69

2 ks
v balení

VASO

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

420 ml 300 ml

420 ml

11,5 cm

sklo

LT9008

300 ml

11,5 cm

sklo

LT9028
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

380 ml 230 ml

VASO

230 ml

12,7 cm

sklo

LT9010

380 ml

14,5 cm

sklo

LT9011

2 ks
v balení
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270 ml 190 ml

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

190 ml

7,5 cm

sklo

LT9026

270 ml

7,5 cm

sklo

LT9012

2 ks
v balení
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

220 ml 400 ml

VASO

400 ml

11,8 cm

sklo

LT9033

220 ml

9,5 cm

sklo

LT9032

2 ks
v balení
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250 ml 350 ml

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

350 ml

11,2 cm

sklo

LT9035

250 ml

9,8 cm

sklo

LT9034

2 ks
v balení
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80 ml 75 ml

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

VASO

75 ml

6,5 cm

sklo

LT9025

80 ml

6,4 cm

sklo

LT9009

2 ks
v balení
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80 ml

280 ml

450 ml

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

2 ks
v balení
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VASO

350 ml

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

350 ml

10,5 cm

sklo

LT9036

2 ks
v balení
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480 ml

21,3 cm

sklo

LT9027

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

2 ks
v balení

480 ml
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VASO

350 ml

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

350 ml

10,5 cm

sklo

LT9036

2 ks
v balení
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480 ml

21,3 cm

sklo

LT9027

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Ohřev v mikrovlnce 
maximáně po dobu  

2 minut

2 ks
v balení

480 ml
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Pečení
Pekáče a zapékací mísy
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CAST

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka Bezpečný materiál  
bez použití PFOA 
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3 roky záruka
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3 roky záruka Bezpečný materiál  
bez použití PFOA 
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3 roky záruka
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3 roky záruka Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích



www.lamart.cz 87

3 roky záruka Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích
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3 roky záruka

3×3×

Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích

15 ks
SET
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Nádivka z opecených žemlových krutónu 

s restovanou venkovskou  
anglickou slaninou

°ˇ

Zpracování potravin
Nože, bloky na nože, pomůcky
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3 roky záruka

3×3×

Odolávají teplotámLze použít v těchto spotřebičích

15 ks
SET
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Nádivka z opecených žemlových krutónu 

s restovanou venkovskou  
anglickou slaninou

°ˇ

Zpracování potravin
Nože, bloky na nože, pomůcky
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PEEL

Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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KIT

Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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CUT

Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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RENNES

Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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KATANA

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích



www.lamart.cz 101

DAMAS

3 ks
SET

20 cm

20 cm

13 cm
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3 roky záruka keramická čepel

4 ks
SET

Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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2 ks
SET

2 ks
SET

|  Krájecí deska vyrobená z bambusového materiálu  |  Silikonové 
kleště 26 cm vhodné pro všechny typy grilů, pánví a nádobí, jejichž 
povrch nepoškodí  |  Vyrobeno z nerezavějící oceli  |  Čelisti ze 
žáruvzdorného silikonu (do -40 °C – +240 °C)  |  Silikonové čelisti 
nesmí přijít na přímý zdroj tepla – plamen apod.  |  Po použití 
výrobek vždy omyjte a utřete do sucha  |  Kleště lze mýt v myčce na 
nádobí  |  Krájecí deska není vhodná do myčky na nádobí 

LT2060

Rozměr Prkénko: 30 × 22 × 0,9 cm Délka kleští: 26 cm

Materiál bambus, nerez, silikon
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WOOD

5 ks
SET

12 cm

Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka
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3 roky záruka
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Zpracování potravin
Kuchyňské náčiní
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka

WOOD
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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3 roky záruka
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích

3 roky záruka
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3 roky záruka
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13 ks
SET

13 ks
SET

3 roky záruka 3 roky záruka
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7 ks
SET

3 roky záruka

9,3 cm

85 ml
4 cm
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3 roky záruka
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3 roky záruka

13 ks
SET
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3 roky záruka Nepoužívat 
v těchto spotřebičích
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Průměr 6 cm

Rozměr výška 22,5 cm

Materiál nerez, plast, keramika

LT7012

3 roky záruka 3 roky záruka Nepoužívat 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka

        

Nepoužívat 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka Nepoužívat 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka Nepoužívat 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka
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3 roky záruka Nepoužívat 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka
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Zpracování potravin
Kuchyňské doplňky
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2 ks
SET
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TEMP
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RAINBOW

6 ks
SET

6 ks
SET
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RAINBOW

5 ks
SET
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4 ks
SET
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AROMA FRESH
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Lze použít také v těchto spotřebičích3 roky záruka

AROMA FRESH

Déle čerstvé potraviny

Vzduchotěsné a vodotěsné

WATERPROOF 
& AIRTIGHT

Odolávají teplotám
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Lze použít také v těchto spotřebičích3 roky záruka

AROMA FRESH

Déle čerstvé potravinyOdolávají teplotám

3 ks
SET
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3 ks
SET

Lze použít také v těchto spotřebičích3 roky záruka

AROMA FRESH

Déle čerstvé potravinyOdolávají teplotám
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Lze použít také v těchto spotřebičích
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Lze použít také v těchto spotřebičích
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Lze použít také v těchto spotřebičích
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Zpracování potravin
Kuchyňský textil
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30
100% 

cotton
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Grilování
Grilovací náčiní
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BBQ
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BBQ
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Stolování
Příbory, jídelní soupravy
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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24 ks
SET

3 roky záruka

3 roky záruka

Lze použít také 
v těchto spotřebičích

Lze použít také 
v těchto spotřebičích

24 ks
SET
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24 ks
SET
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Rozměr lžíce: 200 × 2 mm 
 nůž: 225 × 4,5 mm 
 vidlička: 193 × 2 mm 
 čajová lžička: 149 × 1,8 mm
 dlouhá lžička: 197 x 2 mm
 dezertní vidlička: 148 x 2 mm

Materiál nerez 18/0

LT5006

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

24 ks
SET

48 ks
SET

2 ks
SET

3 ks
SET

3 ks
SET

3 ks
SET

4 ks
SET
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

4 ks
SET

Rozměr lžička: 12,3 mm 
 lžíce: 15,1 mm 
 vidlička: 15,8 mm
  nůž: 17,1 mm

Materiál nerez 18/0

LT5005

4 ks
SET

3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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3 roky záruka

6 ks
SET
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3 roky záruka Lze použít také 
v těchto spotřebičích

6 ks
SET
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3 roky záruka
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Lze použít také 
v těchto spotřebičích
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Bytové doplňky
Žehlení, úklid, nerezové koše
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Bytové doplňky
Žehlení, úklid, nerezové koše
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SPRAY

3 roky záruka

WOOD

TILEPVCSTONE

WINDOW

2 ks
SET

2in1 30
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3 roky záruka

2
kusy 

v balení

1 2 3 4 5
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3 roky záruka

50 l

3+ AA
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3 roky záruka

42 l30 l
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3 roky záruka

45 l 58 l
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3 roky záruka

45 l


