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Léto ještě nekončí

od 1.8. do 28.8. 2022
nebo do vyprodání zásob.

Nabídka platí

(32.-35. týden)



Nádoba, kterou nebudete chtít 
schovat do skříňky

Za každou objednávku
v min. hodnotě 300 Kč

si můžete koupit
Bingo květina 1,25 l
za speciální cenu!

1 160 Kč
340 Kč

Bingo květina 1,25 l
Ø 13 x 15,5 cm
PP223201

Karafa Hydrolife 360
Ø 10,2 x 24,5 cm
objem: 1,1 l s víkem / 1,3 l bez víka
SS223201

Blokovací síto
Ideální při podávání louhovaných 
nápojů nebo nápojů obsahujících 
led. Během nalévání sítko bezpečně 
uchová kousky ovoce nebo kostky ledu 
uvnitř karafy.

Do karafy nedávejte zázvor nebo citrusy, 
aby si udržela lesklý vzhled.

Máme pro vás několik tipů a triků, jak použít nádoby Bingo:
Vzhled – jelikož tyto nádoby jsou dekorativní, manipulace  
s nimi je velmi jednoduchá. Šikovně uchovají čajové sáčky 
nebo kávu.
Ideální na občerstvení - uskladnit do nich můžete ořechy, 
slané i sladké sušenky, připravené k okamžitému servírování 
při nečekané návštěvě.
Ideální objem – nádoby můžete naplnit různými sušenkami. 
Zůstanou v nich čerstvé a křupavé.

NOVÝ 
VZOR

Tupperware®

The Vintage
Collection

Elegance má mnoho příchutí
Design, který vhodně doplní vaše stylové servírování.

INOVATIVNÍ UZÁVĚR 360° 
NA SNADNÉ NALÉVÁNÍ 
Z JAKÉHOKOLIV ÚHLU.

FILTR UDRŽÍ KOSTKY LEDU,
OVOCE A BYLINKY V KARAFĚ.

NÁDOBU MŮŽETE POUŽÍT
JAKO ELEGANTNÍ KARAFU

I BEZ VÍKA.

NOVINKA

DOMÁCÍ OVOCNÁ 
LIMONÁDA
INGREDIENCE:
• 100 g jablka nakrájeného na plátky
• 75 g malin
• 75 g borůvek
• 100 g rozkrojených jahod
• Filtrovaná voda

1. Ovoce vložte do Karafy Hydrolife 360  
a naplňte ji přefiltrovanou vodou.

2. Nápoj nechte pár hodin louhovat v ledničce, 
aby se uvolnily chutě.

PŘÍPRAVA:

V nabídce po om
ez

en
ou

 dobu, vyrobené tak, aby vydržely.

MIN MAX
1 °C 40 °C



Král česneku
19,7 x 18 x 11,4 cm / 350 ml
SS223203

Lis na česnek II
17,5 x 3,5 x 7,6 cm
SS223204

525 Kč 555 Kč690 Kč

795 Kč

UŠETŘÍTE 
165 Kč

UŠETŘÍTE 
240 Kč

KDYŽ POUŽIJETE PŘEDSTAVIVOST,  
TAK DO NÁDOBY MŮŽETE UKLIDIT
I MALÉ HRAČKY, DĚTSKÉ KOSTKY
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
NEBO VĚCI, KTERÉ ČASTO POUŽÍVÁTE. 

Nádoba s odvětráváním  
na optimální ochranu česneku a šalotky.

Výživná letní jídla
připravená se správnými 
kuchyňskými pomůckami

Malí pomocníci ve vaší kuchyni

480 Kč

Sada kuchyňských pomůcek:
1. Optimum II naběračka
28,8 x 9,7 cm
2. Šlehací metla II
SS223202

1. 2. 

Přední hrana je zploštělá,
takže s naběračkou budete 

jednoduše nabírat i ze dna nádob.



Dlouhotrvající dokonalost
Každodenní vaření vás bude bavit.

3 485 Kč

Vaření bez vody

Univerzální hrnec
Ø 24 x 9,5 cm 
SS223205

*  Používejte vždy Silikonové rukavice, 
když manipulujete s hrncem při vaření, 
protože rukojeti mohou být rozpálené, 
obzvláště, když vaříte delší dobu.

TĚSTOVINY Z JEDNOHO HRNCE
Doba přípravy: 5 min.
Doba vaření: 23 min.
Doba odstátí: 5 min.

INGREDIENCE PRO 4 OSOBY:
• 2 stroužky česneku
• 1 cibule (± 150 g)
• 2 papriky (± 500 g)
• 400 g kuřecího masa nakrájeného  

na 2-3 cm kousky nebo syrových 
loupaných krevet

• 350 g těstovin penne
• 800 g nakrájených rajčat z konzervy
• 30 ml olivového oleje
•  ± 1 ½ lžičky soli
• Černý pepř
• 500 ml vody
Volitelné:
• 4 větvičky jemně nasekané bazalky
• Strouhaný parmazán na podávání

1. Česnek nasekejte v Supersonic tornádu.  
Cibuli nakrájejte na měsíčky a papriky  
na 1 cm silné proužky.

2. V Univerzálním hrnci 4 l rozehřejte 15 ml oleje. 
Přidejte kuřecí maso nebo krevety a osmažte  
je dozlatova. Hrnec odstavte z hořáku.

3. Přidejte do něj těstoviny, nakrájená rajčata, česnek, 
cibuli, papriku, zbytek olivového oleje, osolte, 
opepřete a dobře promíchejte.

4. Přilijte vodu. Těstoviny nemíchejte, přiklopte víkem 
a přiveďte k varu. Vařte 6-8 minut.

5. Hrnec odklopte, směs promíchejte a snižte teplotu. 
Vařte dalších 15 minut s pravidelným promícháním 
po 5 minutách.

6. Přiklopený hrnec nechte odstát 5 minut.
7. Těstoviny posypte nastrouhaným parmazánem, 

nasekanou bazalkou a podávejte.

Tip: Pokud pokrm připravujete předem, zkraťte dobu 
vaření v bodě 5 na 10 minut. Před podáváním pokrm 
ohřívejte na středním plameni 5-10 minut. Těstoviny 
se dovaří a zůstanou dokonalé.

PŘÍPRAVA:

Silikonová rukavice
v aktuálním katalogu
na str. 47.
L19    1 065 Kč

Supersonic tornádo
v aktuálním katalogu na str. 30.
T19   1 355 Kč

KUCHYŇSKOU LINKU
UDRŽÍ ČISTOU.

KOMPATIBILNÍ
SE VŠEMI VARNÝMI 

DESKAMI.

ODMĚŘÍ 
INGREDIENCE.

DOKONALE
SKLADOVATELNÝ.

NOVINKA

Jak to funguje?
Pára uvnitř hrnce se dostává  
do kontaktu s víkem a mění se  
na kapičky vody, které se shromažďují 
v kanálku mezi víkem a dnem hrnce, 
čímž se vytvoří tzv. vodní uzávěr.  
To způsobí přilnutí víka ke spodní 
části hrnce. Tím nedochází ke ztrátě 
vlhkosti, kterou ve skutečnosti 
používáte místo toho, abyste vodu  
k jídlu přilévali. Pro potraviny s nízkou 
vlhkostí možná budete potřebovat 
přidat velmi malé množství vody.



Troufnete si i na složitější recept  
na sušenky

Uskladněte drobné 
ingredience na pečení  
do tématické krabičky. 
Určitě je hned najdete.

Připravit si domácí sušenky
je vždy skvělý nápad

V závislosti na druhu těsta  
do válečku vlijte vodu podle potřeby, 
abyste dosáhli nejlepšího výsledku:
• Teplá voda z vodovodu (ne vroucí): 
zlepšuje výsledky těsta  
s obsahem droždí. 
• Voda pokojové teploty:  
působí jako závaží při válení.
• Studená voda: hladce rozválí listové 
těsto. 535 Kč

510 Kč

785  Kč

690 Kč

UŠETŘÍTE 
250 Kč

UŠETŘÍTE 
180 Kč

Sada na těsto:
1. Váleček II
Ø 7,5 x 50 cm
2. Nástavce na Váleček II, 4 ks
Ø 8,7 x 14,5 cm
SS223206

Apollo podložka
66 x 46 cm
SS223207

1. 

2. 

Intuitivní použití a snadné čištění
Těsto vytvarujete lehkými pohyby. Jednodušší už to být nemůže.

* Výrobek nemyjte v myčce nádobí.
* Podložku nepoužívejte ke krájení a odkládání horkého nádobí. 

Maxi twin
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
SS223208

240 Kč



Otočte stránku a objevte naši nabídku  
v kampani Zpátky do školy.

x 1 x 10x 1 x 10

Spiralizér na zeleninu 
Nástavec na tagliatelle
prodejní cena: 1 110 Kč
OB221001

Neustále hledáme 
motivované členy týmu 
s vášní pro pečení a vaření. 
Staňte se jedním z nás!

Výhody Tupperware poradkyně:
1. provize z prodeje
2. kvalifikace do soutěží o odměny na základě výše obratu
3. účast v 3-fázovém programu  

pro nové poradkyně podpořená vzorkami  
výrobků a bezplatnými školeními

KROKY 2 & 3

KROK 1
Kdy: 2.-5. týden po přivítání
Jak: objednejte výrobky v min. hodnotě 4 200 Kč
Co získáte: min. 966 Kč z nabízené 23% slevy 
+ možnost koupit si Spiralizér na zeleninu 
s Nástavcem na tagliatelle za speciální cenu.

Buďte v kontaktu se svojí poradkyní  
a dozvíte se více. 

*  Poradkyně, které se účastní uvítacího programu  
si mohou koupit pouze jeden Spiralizér na zeleninu 
s Nástavcem na tagliatelle. 

Platí pouze
pro nové

poradkyně

NAŠE DVEŘE
JSOU STÁLE
OTEVŘENÉ!
Jak začít?
Objednejte Tupperware výrobky
v min. hodnotě 1 310 Kč, řekněte ANO,
staňte se poradkyní a získejte zdarma
STARTOVACÍ SADU!

• Hitparáda 1 l
• Univerzální škrabka
• Nákupní taška se zipem
• Katalog
• 10 letáků

515 Kč



580 Kč

430 Kč

485 Kč

1 265 Kč

Sada Zpátky do školy 1:
1. Voděnka II 500 ml
2. Eko+ obědář expres
17,9 x 20 x 5,9 cm
SS223209

Sada Zpátky do školy 2:
3. Voděnka II 500 ml
4. Eko+ obědář s rozdělovníkem 550 ml
14,9 x 14,9 x 4,5 cm
SS223210

ZŮSTAŇTE VE STŘEHU. BUDOUCÍ MĚSÍC VÁM PŘEDSTAVÍME 
CELOU KOLEKCI TERMOSEK NA CESTY.

Do školy, práce
nebo na výlety.
Připravte vyvážené  
porce občerstvení  
pro vás nebo vaše děti.

Jasně, že jste připraveni
vyrazit na výlety

Opakovaně udržitelné nádoby na nápoje
Ráno začíná teplým  
nebo studeným nápojem.  
V termosce na cesty vydrží 
až 6 hodin.

NOVINKA

NOVÁ
BARVA

NOVÁ
BARVA

NOVÁ
BARVA

NOVÁ
BARVA

PRAKTICKÝ KLIP NA JEDNODUCHÉ 
OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ.

KOMPAKTNÍ OBĚDÁŘ. 
VEJDE SE I DO BATOHU.

VHODNÝ NEJEN PRO DĚTI. 

1. 

3. 

4. 

2. 

530 ml
210 ml

Salátová hitparáda
kompletní sada: Ø 19,4 x 12 cm / 1,5 l
kapka s odměrkou: Ø 5,3 x 5,8 cm / 60 ml
příbor (1 vidlička, 1 lžíce): 16 x 2 x 1 cm
SS223211

Termoska na cesty II 430 ml
Ø 7 x 23,4 cm
SS223212

Víčko se otevře
po stisknutí 
tlačítka.

UŠETŘÍTE 
755 Kč 2 020 Kč



©Disney

Sada Mini twinů Disney:
1. Mini twin Donald
2. Mini twin Mickey
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
SS223213

Tip: Do twinů ukryjete sladká tajemství pro vaše nejmenší. 
Na výletech je budou s nadšením objevovat.

240 Kč
2. 

1. 

Bonus za objednávku:
Za objednávku v min. hodnotě 2 885 Kč získáte:
Voděnka buvol 425 ml
TG223201

Bonus pro zákazníka:
Za objednávku v min. hodnotě 4 700 Kč získáte:
Prima klima II 1,8 nízká
28,5 x 19 x 7 cm
HG223201
a Bonus za objednávku (TG223201)

Zažijte s nimi radostná dobrodružství!
speciální odměny a nabídka pouze pro vás. 
Milí Á NK ÍA CZ IZ

NABÍDKA PLATÍ  
OD 1.8. DO 28.8. 2022. 

,

©Disney

Eko+ hrnek na kávu Disney
17,9 cm / 490 ml
SS223214

420 Kč

Na kávu už jen s vlastním 
eko hrníčkem. 

NOVÝ 
VZOR

UŠETŘÍTE 
135 Kč

555 Kč



Mop má dvě strany. Texturovanou stranu použijte na setření 
hrubých nečistot a měkkou stranu na dočištění. 
Vyrobené z 80% recyklovaného polyesteru / 20% polyamidu.

Následujte udržitelný trend
a začněte uklízet bez chemikálií

Mop z recyklovaného 
mikrovlákna  
50 x 60 cm
SS223215

445 Kč
580 Kč UŠETŘÍTE 

135 Kč

Autorská práva k publikaci jsou majetkem společnosti Tupperware. Tato publikace ani žádné její části nesmí být  
bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti reprodukovány nebo jinak užívány jakýmikoliv prostředky, 
včetně používání názvů, loga a vyobrazení výrobků pro reklamní či jiné účely. Právo na změnu barvy nebo tvaru 
výrobku, úpravy a tiskové chyby vyhrazeno. Barvy na obrázcích se mohou lišit od skutečných barev výrobků. Dekorace 
a potraviny nejsou zahrnuty v ceně výrobku. Tato akce je určena pro veřejnost. Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH  
a rozumějí se jako doporučené. Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
©2022, Tupperware. Všechna práva vyhrazena. Tupperware známka je majetkem Dart Industries Inc.

Milá(ý),  

dovolte mi, abych Vás pozvala na naši párty Tupperware, která se bude konat u hostitelky: 

 

v                                                                                       kdy  

od                                                                                    hodin. Těšíme se na Vás.

Vaše poradkyně / Váš poradce Tupperware 

Vaše poradkyně / Váš poradce: 

Telefon:

www.facebook.com/tupperwarehomecee www.instagram.com/tupperwareinceewww.tupperware.cz


