
Собирајте купони при секое купување во Ramstore од
11.11.2019 до 10.02.2020 и искористете ги за купување

на Tefal и Rowenta производи со 40% попуст.
Производите можете да ги подигнете најдоцна до 24.02.2020.

на производите Tefal
и Rowenta во Ramstore

-40%

За повеќе информации
посетете ја веб страницата

www.ramstore.com.mk



• Идеален покажувач за температура 
Thermo-Spot® совршена текстура, вкус и мирис

• Не леплива подлога за екстра повеќе лизгање 
и здраво готвење (скоро без масло)

• Лесно за користење и чистење
• Ергономична рачка за ракување со леснотија 
• Лесно за ракување за дневна практична 

употреба
• Слевачки краеви за сервирање на храната

Прибор за готвење Tefal Extra

Тава за готвење Tefal 26 цм Вок тава Tefal 28 цм

Грил тава за печење Tefal 26x26 цм

Сад за печење Tefal 27x37 цм Сад за печење Tefal 27x39 цм

Издание во боја Tefal Color Edition

• Совршени садови за печење 
• Совршено раширување на топлината 

за одлични резултати во готвењето

• Лесно за чистење
• Двојна рачка за печење 27x37 cm
• Калап за печење  27x39 cm
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• 2 отстранувачки сетови на плочи за вафли 
и сендвичи

• Не лепливи плочи и безбедни за миење 
во машина за садови

• Индикатор за спремно за готвење & загреано
• Систем за заклучување

• Thermo-Spot®индикатор за греење 
• Регулирачки термостат
• Не-леплива 1090 cm² 

површина за готвење
• Можност за миење во 

машина за садови
• Отстранлив сад за 

собирање маснотија
• Моќност 2000W

Тостер сендвич & вафла Tefal Snack time
SW241

Електрична скара Tefal Sevilla
CB660 

• 5 брзини за регулирање
• Турбо функција
• Не‘рѓосувачки додатоци:  

2 стандардни маталки и 
маталки за тесто

• 300 W мотор

Рачен миксер Tefal QuickMix
HT3105  
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• 4 отстранувачки не‘рѓосувачки 
сечила 

• 2 брзини, пулс функција и 
функција за кршење на мраз

• Отворен капак и вградена 
шолја за мерње

• 1.25 l капацитет на садот
• Систем за бебедно заклучување
• Мотор од 400 W

Блендер Tefal BlendForce
BL300

• 1 l капацитет
• Пластични и метални филтри 

(со и без пулпа)
• Директна и брза употреба
• Двоен ротирачки корнет
• Заштитен капак и место за 

складирање на кабелот

Цедалка за цитруси Tefal Vitapress
ZP302

• 20 брзини за регулирање
• Турбо и Вибрациски функции
• Не‘рѓосувачка маталка
• Додатоци: 800 ml пластична 

чаша, 500 m секач, маталка
• 800 W мотор

Рачен миксер Tefal Optichef
3 во 1
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• 3 температури & 2 нагодувања за 
брзина    

• Јонска технологија за соврешен сјај 
• Функција на дување на ладен воздух
• 2100 W DC мотор

• Двојна волтажа за меѓународна употреба
• Компактен дизајн со рачка за 

склопување
• 70 ml капацитет на резервоар за вода
• Лесно вертикално испарување
• Торба за патување
• Моќност 1000 W

Патна пегла Rowenta First class
DA1511

Фен Rowenta
CV5516

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА 
 
 
Во период од 11.11.2019 до 10.02.2020 за секоја сметка во вредност од 300.00 денари 
добивате купон.

производи на задната страна од летокот, доколку вкупниот износ на сметката е над 300.00 
денари. Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете да купите некој 
од производите од брендовите Tefal и Rowenta по промотивна цена со попуст од 40%. 

Производите може да ги подигнете најдоцна до 24.02.2020.
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За купен Пелистерка производ од прикажаните

Побрзајте количините се ограничени! Рамсторе Маркетите го задржуваат правото да ја прекинат акцијата од објективни 
причини. За можни печатни грешки Рамстор Маркетите однапред се извинуваат. 

За купен Скопско сет 4х0,5л лим. За купена Кола Кола 1,25л / Кока Кола Зеро 1,25л.

За купен Тиквеш производ од прикажаните

За  купени Злато Поље тестенини За купен Јафа производ од прикажаните

За купен Цедевита производ од прикажаните За купени Милка
лешник /ноисет и алпин милк 80гр

За купен Виталиа производ од прикажаните

За купен Мамас производ од прикажаните

За купено маслиново масло Александрос

За кој било купен производ Виндија од 
прикажаните

За купен Хипп шампон и гел за туширање-
Фока 200мл.

За купена Солета чајна вакум 265 гр.

За кој било купен Силан омекнувач


