
למה ריזולי? 
z .מיוצר באיטליה כ-50 שנה ע”י חברה משפחתית איטלקית מסורתית
z .מציע מגוון גדלים רחב וייחודי
z .מתחייב ל-6 שנות אחריות
z  .מאפשר בישול ואפיה במעט שמן לשמירת ערכי המזון
z .שומר חום ומחלקו באופן שווה לאורך דפנות הכלי
z .מפזר חום אופטימלי - הבישול בריזולי חוסך זמן, חשמל וגז
z .בעל עמידות גבוהה בפני שריטות וקילופים
z .בנוי מידיות ארגונומיות לנוחות מקסימלית
z .מתאים לכיריים: גז, חשמליות, הלוגן וקרמיות
z .ניתן לשימוש בתנור
z .קל מאד לניקוי

מידע כללי:
 Non-stick כלי הבישול של חברת ריזולי מיוצרים מיציקת אלומיניום דחוסה עם ציפוי 

מסוג Teflon Platinum Plus )ללא PFOA(. כלי ריזולי:
z .משלבים שימוש בחומרי גלם איכותיים, טכנולוגיה מתקדמת וגימור ידני
z  .מיוצרים מאלומניום ממוחזר המעודד שמירה על איכות הסביבה
z .נהנים מציפוי איכותי מסוג טפלון פלטינום פלוס, המונע הדבקות מבפנים ומבחוץ
z .בעלי תחתית עבה וגבוהה של 8 מ”מ
z .מגיעים לטמפרטורה של 250 מעלות  תוך 3 דקות
z .נהנים מבקרת איכות גבוהה

הוראות שימוש:
z .להבה נמוכה או בינונית מספיקה לקבלת תוצאות הבישול הטובות ביותר
z  .יש להשתמש בכלי עץ, ניילון או סיליקון
z .ניתן לשימוש בתנור, הידיות והכפתורים עשויים בקליט, ועומדים בחום של 180 מעלות צלזיוס
z  .שימוש במדיח כלים אפשרי אך מקצר את אורך חיי המוצר

בישראל ריזולי  של  הבלעדית  היבואנית  בע”מ,  שקל 
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מחבת מיני
14 ס”מ

מחבת גריל ידית מתקפלת
ידית עץ - 36*26 ס”מ

ידית סיליקון - 26*26 ס”מ ׀ 36*26 ס”מ ׀ 43*26 ס”מ

מחבת דגים
26*40 ס”מ

מתפסי סיליקון
18 ס”מ

מחבת קרפ
25 ס”מ

משטח גריל חלק
25*40 ס”מ ׀ 25*46 ס”מ

מחבת 4 שקעים
25 ס”מ

מחבת קרפ מסורתי
18 ס”מ

סיר גבוה + מכסה זכוכית
20 ס”מ 2.25 ל’ ׀ 24 ס”מ 3.5 ל’ ׀ 28 ס”מ 4.5 ל’ ׀ 32 ס”מ 7.5 ל’

משטח גריל
26*54 ס”מ

סיר שטוח + מכסה זכוכית
 16 ס”מ 0.75 ל’ ׀ 20 ס”מ 1.5 ל’ ׀ 24 ס”מ 2 ל’ ׀ 26 ס”מ 2.5 ל’ ׀ 

28 ס”מ 3 ל’ ׀ 32 ס”מ 4.5 ל’ ׀ 36 ס”מ 5.5 ל’ ׀ 40 ס”מ 8 ל’

סיר גבוה XL + מכסה זכוכית
20 ס”מ 3 ל’ ׀ 24 ס”מ 5 ל’

מחבת גריל
26*26 ס”מ

מחבת
20 ס”מ ׀ 22 ס”מ ׀ 24 ס”מ ׀ 26 ס”מ ׀ 28 ס”מ ׀ 32 ס”מ ׀ 36 ס”מ

קלחת + מכסה
16 ס”מ

סוטז
24 ס”מ 2 ל’ + מכסה ׀ 28 ס”מ 3 ל’  + מכסה ׀ 32 ס”מ 4.5 ל’
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