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Firma rodziny WÜSTHOF, została założona ponad 200 lat temu w
Niemczech w miejscowości Solingen - słynącej na całym świecie z
produkcji noży. Logo tej marki -„trójząb”- symbolizuje trzy wartości:
pasję, pracowitość, doskonałość. W ofercie firmy znajdują się najwyższej jakości noże kute oraz ze stali walcowanej. Do produkcji noży
używana jest specjalistyczna stal chromowo-molibdenowo-wanadowa X50CrMoV15 zapewniająca optymalny balans pomiędzy odpornością na korozję, twardością i giętkością.
DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
Fabryka WÜSTHOF należy do najnowocześniejszych na świecie. Metody produkcji są stale optymalizowane, aby zwiększyć efektywność
energetyczną i wykorzystanie surowców, a także wyeliminować zanieczyszczenie ściekami i zmniejszyć emisję CO² oraz innych gazów
cieplarnianych. Firma jest niezwykle dumna ze zrównoważonej produkcji noży.
TECHNOLOGIA PEtec
Dzięki opatentowanemu procesowi laserowego ostrzenia noży: Precision Edge - PEtec, WÜSTHOF zapewnia gładszą, bardziej wyrafinowaną krawędź ze zwiększoną ostrością i zachowaniem jej na całej
długości ostrza.

Knives for life
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CZAS TO NOWY RODZAJ LUKSUSU
WÜSTHOF Aeon zespala formę i funkcję w jedną perfekcyjną harmonię. Ostrze
pokryte jest powłoką DLC – Diamond like Carbon (węgiel amorficzny o wytrzymałości diamentu), dzięki czemu jego trwałość jest niezrównana. Designerski
uchwyt wykonany jest z tysiącletniego dębu bagiennego - każdy nóż posiada
numerowany certyfikat autentyczności.

Rękojeść :

Ostrze :

• Materiał: dąb czarny, bagienny (skamieniałe
drewno)
• Wiek: 3249 lat
• Certyfikowany przez: International Chemical
Analysis Inc., Floryda, USA

• Stal chromowo - molibdenowa
• Powłoka: DLC - Diamondlike Carbon ( węgiel amorficzny o wytrzymałości diamentu )
• Cechy szczególne: zbalansowana waga poprzez
dodanie metalowego pierścienia na końcu rękojeści

1500 szt. — każdy nóż jest z numerowanym certyfikatem autentyczności.

EDYCJA LIMITOWANA 1500 SZT. każdy nóż jest z numerowanym certyfikatem autentyczności.

Nóż szefa kuchni
W-1011000120
20 cm

Zbalansowana waga poprzez dodanie metalowego pierścienia na końcu rękojeści
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PERFORMER

PERFORMER

Czarny, ostry, niezrównany – połączenie wyjątkowego designu i dynamiki!
Seria noży WÜSTHOF Performer sprawdza się przy każdej pracy - wyjątkowa jakość
i bezwarunkowa wydajność. Ultra-twarde ostrze pokryte DLC (amorficznym węglem
„Diamond- like Carbon”), zapewnia mniejszy opór i precyzyjne cięcie zarówno miękkich jak i twardych produktów. Antypoślizgowy uchwyt o strukturze plastra miodu –
Hexagon Power Grip, gwarantuje doskonałą przyczepność noża do dłoni i kontrolę
nad jego pracą. Ten nóż urzeknie Cię na całe życie!
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Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-1061200116

W-1061200120

16/29 cm

20/34 cm

959,00 / szt.

1 149,00 / szt.

Nóż santoku

Nóż do warzyw

W-1061231317

W-1061200409

17/31 cm

9/19 cm

1 149,00 / szt.

719,00 / szt.
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AUTENTYCZNY NÓŻ RZEMIEŚLNICZY DLA AUTENTYCZNYCH PASJONATÓW KULINARNYCH
Staranny dobór surowców: dymionego, surowego dębu i mosiądzu dla rękojeści oraz specjalnie hartowanej stali nierdzewnej dla ostrza.
Całość stanowi świadomy kontrapunkt dla masowej produkcji. Właśnie w ten sposób Wusthof
tworzy trwałe narzędzia kuchenne dla każdego autentycznego rzemieślnika kuchennego.
To ukoronowanie ponad 200-stu letniej tradycji w produkcji noży Wusthof.

Nóż kuchenny

Nóż kuchenny

Nóż szefa kuchni

W-1010800716

W-1010800720

W-1010830116

16 cm

20 cm

16 cm

629,00 / szt.

679,00 / szt.

699,00 / szt.

Nóż szefa kuchni

Nóż do warzyw

Nóż do chleba

W-1010830120

W-1010830409

W-1010801123

20 cm

9 cm

23 cm

679,00 / szt.

499,00 / szt.

649,00 / szt.

Santoku

Super slicer

Zestaw noży do steków

W-1010831317

W-1010833126

W-1070860401

17 cm

26 cm

689,00 / szt.

629,00 / szt.

1 339,00 / szt.

Właśnie w ten sposób solidny nóż WÜSTHOF Crafter staje się Twoim genialnym towarzyszem podczas przygotowywania świeżej żywności. Całkowicie wyprodukowany w Solingen w Niemczech.

NÓŻ DO WARZYW / 7 CM
NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM
NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM
NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM
NÓŻ DO WARZYW / 7 CM

NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM

NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM

NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM

Blok z 6-cioma nożami

Blok z 2-oma nożami

W-1090870602

W-1090870201

dąb wędzony, dąb, klon, drewno bukowe.
Wymiary: szer. 14 cm x wys. 36,5 cm x gł. 11 cm.
Zawiera 6 noży Crafter: Nożyk 9 cm, Nóż do kiełbasy
14 cm, Nóż uniwersalny 16 cm, Nóż do chleba 23
cm, Santoku 17 cm, Nóż kuchenny 20 cm.

dąb wędzony, dąb, klon, drewno bukowe.
Wymiary: szer. 14 cm x wys. 36,5 cm x gł. 11 cm.
Zawiera 2 noże Crafter: Nożyk 9 cm,
Nóż kuchenny 20 cm.
1 809,00 / szt.

4 079,00 / szt.
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Równowaga, efektywność, trwałość - noże Epicure łączą najlepsze, kluczowe
filozofie. Łączą skuteczność i lekkość japońskich noży z niemiecką jakością i
bezpieczeństwem. Nowo opracowany kształt brody zapewnia optymalne wyważenie i bezproblemową pracę. Szersze kształty ostrzy oraz niecodzienny kąt
ostrzenia 15o zapewniają precyzyjne cięcie i umożliwiają wydajniejszą pracę.
Uchwyty wykonane są z naturalnych włókien celulozowych i żywicy – tak komfortowo
„ciepłej” jak drewno i tak wytrzymałej jak wysokiej klasy polimery. Noże zostały wykute ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMov15 o twardości 58HRC.
Wyprodukowano w Niemczech w miejscowości Solingen.
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Nóż kuchenny

Nóż do chleba

W-3922-23

W-3950-23

23 cm

23 cm

789,00 / szt.

789,00 / szt.

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-3981-16

W-3982-20

16 cm

20 cm

729,00 / szt.

839,00 / szt.

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-3982-16

W-3981-20

16 cm

20 cm

729,00 / szt.

839,00 / szt.

Nóż szefa kuchni

Nóż Santoku

W-3982-24

W-3983-17

24 cm

17 cm

889,00 / szt.

789,00 / szt.
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IKON to klejnot kolekcji WÜSTHOF – pięknie zaprojektowane uchwyty wykonane
z afrykańskiego drewna Grenadill (dalbergia czarnodrzew – rodzaj hebanu), znanego ze swojej wyjątkowej gęstości i charakterystycznych słojów. Noże IKON są
kute z jednego kawałka stali chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15
o twardości 58 HRC.
Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-4996-23

W-4996-20

23 cm

20 cm

849,00 / szt.

809,00 / szt.

Nóż Santoku
W-4976-17
17 cm
789,00 / szt.

Nóż do chleba cm

Nóż do chleba

W-4963-23

W-4966-23

23 cm

23 cm

693,00 / szt.

729,00 / szt.

Nóż do warzyw
W-4986-12
12 cm
449,00 / szt.

Zestaw noży
Nóż kuchenny

Nóż kuchenny

Widelec do mięsa

Nóż do warzyw

W-4906-16

W-4906-20

W-4914-16

W-4986-09

16 cm

9 cm

Nóż szefa kuchni – 20 cm, Nóż
kuchenny – 20 cm, Nóż do
warzyw – 9 cm

659,00 / szt.

429,00 / szt.

1 759,00 / szt.

16 cm

20 cm

569,00 / szt.

689,00 / szt.
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W-9600
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Łączy idealną ergonomię, doskonałą równowagę, rękojeści o ponadczasowym wzornictwie z niebywałą ostrością noża. Ostrze wykute jest ze specjalistycznej stali chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15 otwardości 58 HRC. Rękojeść wykonana jest z bardzo wytrzymałego syntetycznego
materiału w kolorze czarnym i została zespolona z ostrzem za pomocą nitów
ze stali nierdzewnej. Są polecane do codziennego użytkowania w kuchniach
domowych, jak i przez profesjonalnych kucharzy.
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Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

Nóż do pomidorów/
cytrusów

W-1040330409

W-1040330412

W-1040331914

9 cm

12 cm

14 cm

349,00 / szt.

399,00 / szt.

449,00 / szt.

Nóż do chleba

Nóż Santoku

Widelec do mięsa

W-1040331123

W-1040331317

W-9040390016

23 cm

17 cm

16 cm

579,00 / szt.

559,00 / szt.

549,00 / szt.

Nóż uniwersalny

Nóż uniwersalny

Nóż do łososia

W-1040330716

W-1040330720

W-1040332432

16 cm

20 cm

32 cm

449,00 / szt.

569,00 / szt.

499,00 / szt.

Nóż do filetowania

Nóż szefa kuchni

W-1040333716

W-1040330116

16 cm

16 cm

439,00 / szt.

469,00 / szt.
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Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-1040330120

W-1040330123

20 cm

23 cm

579,00 / szt.

589,00 / szt.

Zestaw noży

Zestaw noży

W-1120360205

W-1120360207

Nóż szefa kuchni - 20 cm Nóż do
warzyw - 9 cm

Nóż szefa kuchni - 20 cm Nóż do
warzyw - 9 cm

759,00 / szt.

929,00 / szt.

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU
NÓŻ DO WARZYW / 9 CM
NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM
NÓŻ UNIWERSALNY / 16 CM
NÓŻ DO CHLEBA / 23 CM
NÓŻ SANTOKU/ 17 CM

Nóż szefa kuchni

Nóż do trybowania

W-1040330126

W-1040331414

26 cm

14 cm

599,00 / szt.

439,00 / szt.

NÓŻ SZEFA KUCHNI / 20 CM

Blok noży z 6 elementami
W-9876
drewno jesionowe. Wymiary:
szer. 33,4 cm x wys. 33,8 cm x
gł. 11,5 cm
2 934,00 / szt.

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU
NÓŻ DO WARZYW / 7 CM
NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM
NÓŻ UNIWERSALNY / 16 CM

Nóż do filetowania

Nóż chińskiego szefa
kuchni

NÓŻ DO CHLEBA / 23 CM

W-1040333818

W-1040331818

18 cm

NÓŻ SANTOKU / 17 CM

18 cm

459,00 / szt.

909,00 / szt.

NÓŻ SZEFA KUCHNI / 20 CM
STALKA
NOŻYCE

Blok noży z 8 elementami
W-9882
drewno jesionowe
3 367,00 / szt.
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Crème

Nóż do warzyw

Nóż Santoku

W-1040430409

W-1040431317

9 cm

17 cm

349,00 / szt.

559,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do filetowania

W-1040430412

W-1040433716

12 cm

16 cm

399,00 / szt.

439,00 / szt.

Nóż do chleba ząbkowany

Nóż do chleba podwójnie
ząbkowany

W-1040431023
23 cm
579,00 / szt.

W-1040431123
23 cm
579,00 / szt.

Crème

Łączy idealną ergonomię, doskonałą równowagę, rękojeści o ponadczasowym
wzornictwie z niebywałą ostrością noża. Rękojeść wykonana jest z bardzo wytrzymałego syntetycznego materiału. Noże są trwale nitowane, dzięki czemu są
całkowicie higieniczne i łatwe w użyciu. Są polecane do codziennego użytkowania
zarówno w kuchniach domowych, jak i profesjonalnych. Dzięki uchwytom w kolorze
kremowym noże serii CLASSIC IKON Crème przyciągają wzrok w każdej kuchni.
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Nóż uniwersalny

Nóż uniwersalny

W-1040430720

W-1040430716

20 cm

16 cm

569,00 / szt.

449,00 / szt.
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Crème

Wykuty z jednego
kawałka stali
nierdzewnej

Kąt ostrzenia
2 x 15% / Ręcznie
doostrzane

Brak brody dłuższa żywotność,
łatwe ostrzenie

Crème

Stalowa stopa zapewniająca dobry balans
noża z laserowo
grawerowanym logo

Ostrze w pełni
zatopione
w uchwycie

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-1040430116

W-1040430120

16 cm

20 cm

469,00 / szt.

579,00 / szt.

Nóż szefa kuchni

Nóż do trybowania

W-1040430123

W-1040431414

23 cm

14 cm

579,00 / szt.

439,00 / szt.

Nóż chińskiego szefa
kuchni

Widelec do mięsa

W-1040431818

W-9040490016

18 cm

16 cm

909,00 / szt.

549,00 / szt.

Nity ze stali nierdzewnej - zwiększona
odporność na korozję

Blok z 6 elementami
W-9877
drewno jesionowe
2 934,00 / szt.

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU
NÓŻ DO WARZYW / 9 CM
NÓŻ DO WĘDLIN / 14 CM
NÓŻ UNIWERSALNY / 16 CM
NÓŻ DO CHLEBA / 23 CM
NÓŻ SANTOKU / 17 CM
NÓŻ SZEFA KUCHNI / 20 CM
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WHITE

WHITE

Nieskazitelny oryginał dla świadomych jakości miłośników jedzenia.
200 lat doświadczenia w sztuce kucia noży. Wydajność, na której możesz polegać.
Noże WÜSTHOF Classic z białymi uchwytami, to klasyka w nowoczesnym wydaniu, która nada Twojej kuchni wyjątkowego charakteru. Z wyrafinowaną prostotą
i imponującą elegancją, te ponadczasowe noże oferują wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania i serwowania Twoich ulubionych dań. Idealnie wyważone,
wygodne w użyciu, designerskie – dla codziennego przygotowywania składników
Twoich posiłków, z wdzięczną kontrolą. Niezawodny towarzysz purystów designu.
Każdy ruch się liczy. Codziennie. To Twoja chwila z WÜSTHOF.

Nóż do chleba

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-1040201123

W-1040200116

W-1040200120

23/36 cm

16/28 cm

20/34 cm

429,00 / szt.

399,00 / szt.

509,00 / szt.

Nóż kuchenny

Nóż kuchenny

Nóż santoku

W-1040200716

W-1040200823

W-1040231317

23/36 cm

17/30 cm

469,00 / szt.

429,00 / szt.

16/28 cm
329,00 / szt.
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Nóż do warzyw

Nóż do steków/uniwersalny

Nóż do kiełbasy

W-1040200409

W-1040201712

W-1040201614

9/19 cm

12/23 cm

14/25 cm

279,00 / szt.

289,00 / szt.

329,00 / szt.
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Classic – solidne, ostre i funkcjonalne – najbardziej klasyczne kute noże
kuchenne. Dostępne są w wariantach z brodą (zapewniającą wyjątkowy
balans) oraz bez brody dzięki czemu znacząco wydłużono ich żywotność.
Korpusy noży wykonano ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej
o twardości 58 HRC i ostrzono wykorzystując laserową technologię Precision
Edge (PEtec).
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Nóż do sera

Nóż do oczkowania

Nóż do warzyw

W-1040132714

W-1040102207

W-1040130409

14 cm

7 cm

9 cm

449,00 / szt.

279,00 / szt.

279,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1040100409

W-1040100412

W-1040103208

9 cm

12 cm

8/17 cm

289,00 / szt.

289,00 / szt.

279,00 / szt.

Nóż do chleba

Nóż do chleba

Nóż do pomidorów/
cytrusów

W-1040101020

W-1040101123

W-1040101914

20/32 cm

23 cm

14 cm

379,00 / szt.

429,00 / szt.

329,00 / szt.

Nóż Santoku

Nóż do filetowania

Nóż do filetowania

W-1040131317

W-1040103716

W-1040102920

17 cm

16/28 cm

20 cm

429,00 / szt.

379,00 / szt.

379,00 / szt.
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Nóż do łososia

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

W-1040102432

W-1040130120

W-1040130123

32 cm

20 cm

23 cm

579,00 / szt.

489,00 / szt.

559,00 / szt.

Zestaw noży

Zestaw startowy Classic

Zestaw noży

W-1120160301

W-1120160408

W-1120160304

Nóż szefa kuchni – 20 cm, Nóż
kuchenny – 16 cm, Nóż do
warzyw – 9 cm
939,00 / szt.

Nóż szefa kuchni – 20 cm, Nóż
do chleba – 20 cm, Nóż do
warzyw – 9 cm

zestaw zawiera: nóż kuchenny 20 cm, nóż
do chleba 20 cm, nóż do warzyw 9 cm,
listwa magnetyczna. wykonana z drewna
akacjowego
wymiary: 30 x 6,3 x 2 cm (dł. x wys. x gł.)

979,00 / szt.

1 049,00 / szt.

Nóż do trybowania

Nóż do filetowania

Nóż chińskiego szefa
kuchni

W-1040101416

W-1040103818

W-1040131818

16 cm

18 cm

18 cm

379,00 / szt.

389,00 / szt.

989,00 / szt.

Nóż Chai Dao

Nóż kuchenny

Nóż do kiełbasy

W-1040135617

W-1040100716

W-1040101614

17 cm

16/28 cm

14/25 cm

489,00 / szt.

329,00 / szt.

329,00 / szt.

Zestaw noży

Zestaw noży

W-9751

W-1120160206

Stalka do ostrzenia – 23 cm, Nóż do mięsa
– 23 cm, Nóż szefa kuchni – 20 cm, Nóż
do chleba – 20 cm, Nóż do trybowania –
14 cm, Nóż do warzyw – 10 cm

Nóż szefa kuchni - 20 cm Nóż do
warzyw - 9 cm
689,00 / szt.

1 646,00 / szt.

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU
Nóż kuchenny
W-1040100118
18/30,5 cm
439,00 / szt.

Nóż szefa kuchni
W-1040100120

NÓŻ DO WARZYW / 8 CM
NÓŻ DO WARZYW / 12 CM

20 cm
509,00 / szt.

NÓŻ UNIWERSALNY / 20 CM
NOŻ DO CHLEBA / 20 CM
NÓŻ SZEFA KUCHNI / 20 CM
STALKA / 23CM
NOŻYCE
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Nóż Santoku

Nóż Nakiri

W-1040131217

W-1040132617

17 cm

17 cm

379,00 / szt.

429,00 / szt.

Blok noży
W-9837
drewno jesionowe. Wymiary:
szer. 32,8 cm x wys. 29,5 cm x
gł. 8,6 cm
1 667,00 / szt.
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•
•

Domowa, świeżo przygotowana, zdrowa żywność.
Zrównoważone narzędzia dla świadomych ekologicznie trendsetterów.

Urban Farmer łączy naturalne piękno rustykalnych noży z zaawansowaną technologicznie precyzją wykonania i najnowocześniejszych materiałów. Ostrze wykonane jest ze stali nierdzewnej o wysokiej zawartości węgla. Jego długotrwałą ostrość zapewnia hartowanie do twardości
58 w skali Rockwella, a solidny trzpień zapewnia bardzo wysoką stabilność ostrzu.
Wykonane z drewna bukowego uprawianego w sposób zrównoważony i poddanego obróbce
termicznej. Rękojeść tych noży jest wyjątkowo wytrzymała i wodoodporna. W połączeniu z antypoślizgowym wzmocnieniem zapewnia pewny i bezpieczny uchwyt. Wszystkie noże są dobrze wyważone, łatwe w użyciu. Idealnie nadają się zarówno do krojenia warzyw jak i mięsa.
Ponadto noże te są niezawodne również w ogrodnictwie, do zbierania warzyw, owoców lub
ziół prosto z twojego ogrodu.

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

Nóż uniwersalny, ząbkowany

W-1025244816

W-1025244820

W-1025246314

16 cm

20 cm

14 cm

339,00 / szt.

389,00 / szt.

289,00 / szt.

Nóż do oczkowania / przycinania

Nóż do chleba

Nóż do warzyw

W-1025247808

W-1025245723

W-1025245110

8 cm

23 cm

10 cm

309,00 / szt.

389,00 / szt.

309,00 / szt.

Nóż / Maczeta

Santoku

Zestaw do steków

W-1025247918

W-1025246017

W-1135260402

18 cm

17 cm

389,00 / szt.

389,00 / szt.

1 169,00 / szt.

NÓŻ DO OCZKOWANIA / 8 CM
NÓŻ DO WARZYW / 10 CM
NÓŻ UNIWERSALNY, ZĄBKOWANY / 14 CM

Koszyk z zestawem noży

SANTOKU / 17 CM

W-1095270401
37.5 x 17.5 x 13.5 cm
Stal nierdzewna, drewno bukowe
Zestaw zawiera 4 noże Urban Farmer: nóż ogrodniczy 1025247808,
nóż do obierania 1025245110, nóż do kiełbasy 1025246314,
nóż Santoku 1025246017
1 769,00 / szt.
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Dzięki niezwykle wysokiej twardości (56° HRC) walcowanej, laserowo ciętej
stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, są porównywalne twardością oraz
jakością wykończenia do noży kutych. Dzięki mniejszej wadze i wyjątkowej
ergonomii są bardzo wygodne w trzymaniu. Uchwyty wykonane ze specjalnego materiału syntetycznego, są nitowane do ostrza w dwóch lub trzech miejscach. Sprawdzi się świetnie w domowym użytkowaniu lub jako podstawowe
wyposażenie profesjonalnej kuchni.
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Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1025045108

W-1025048108

8 cm

8 cm

89,00 / szt.

89,00 / szt.

Nóż do oczkowania

Nóż uniwersalny

W-1025046706

W-1025048112

6 cm

12 cm

89,00 / szt.

109,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do pomidorów/
cytrusów

W-1025048110

W-1025046614

10 cm

14 cm

89,00 / szt.

139,00 / szt.

Nóż uniwersalny

Nóż ząbkowany

W-1025048816

W-1025046314

16 cm

14 cm

219,00 / szt.

139,00 / szt.
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Nóż kanapkowy

Nóż uniwersalny

Nóż uniwersaly

W-1025048820

W-1025046816

20 cm

16 cm

219,00 / szt.

199,00 / szt.

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

Nóż do chleba

Nóż do chleba

W-1025044818

W-1025044820

W-1025045720

W-1025045723

18 cm

20 cm

20/32 cm

23 cm

279,00 / szt.

289,00 / szt.

209,00 / szt.

289,00 / szt.

Nóż szefa kuchni

Nóż szefa kuchni

Nóż do trybowania

Nóż do trybowania

W-1025044823

W-1025044826

W-1025049316

W-1025046116

23 cm

26 cm

16/28 cm

16 cm

299,00 / szt.

349,00 / szt.

169,00 / szt.

169,00 / szt.

Nóż Santoku

Nóż do filetowania

Nóż do łososia

W-1025046017

W-1025047620

W-1045047129

17 cm

20 cm

29 cm

289,00 / szt.

289,00 / szt.

289,00 / szt.
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W-1025048012
12/23,5 cm
109,00 / szt.
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Noże SILVERPOINT to podstawowa linia noży wyprodukowana z walcowanej,
laserowo wycinanej stali chromowo-molibdenowo-wanadowej o twardości
56 HRC. W projekcie noży wykorzystano wiedzę techniczną zdobywaną przez
Wusthofa od ponad 200 lat. Optymalna ostrość noży sprawia, że mają one
imponująco długą żywotność oraz można je naostrzyć w bardzo prosty sposób.
Specjalne, syntetyczne rękojeści są wygodne w użyciu i gwarantują efektywną
pracę. Ostrza zatopione są w rękojeści aż do ¾ długości.
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Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1025145108

W-1025148108

8 cm

8 cm

49,00 / szt.

49,00 / szt.

Nóż do oczkowania

Nóż do steków

W-1025146706

W-1025146413

6 cm

13 cm

49,00 / szt.

59,00 / szt.

Nóż uniwersalny

Nóż do warzyw

W-1025148112

W-1025149710

12 cm

10 cm

59,00 / szt.

59,00 / szt.

Nóż ząbkowany

Nóż do chleba

W-1025148012

W-1025145720

12 cm

20 cm

69,00 / szt.

129,00 / szt.
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Nóż Santoku

Nóż uniwersalny

Noż szefa kuchni

Nóż do trybowania

W-1025146017

W-1025148816

W-1025144826

W-1025146114

17 cm

16 cm

26 cm

14 cm

159,00 / szt.

99,00 / szt.

179,00 / szt.

109,00 / szt.

Nóż uniwersalny

Nóź do filetowania

W-1025148820

W-1025149116

20 cm

16 cm

Tasak

Zestaw noży

119,00 / szt.

109,00 / szt.

W-4684-16

W-1135160305

16 cm

Zestaw 3 noży: uniwersalny 12 cm,
do krojenia 20 cm, nóż szefa kuchni
18 cm

259,00 / szt.

289,00 / szt.

Noż szefa kuchni

Noż szefa kuchni

W-1025144816

W-1025144818

16 cm

18 cm

119,00 / szt.

129,00 / szt.

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU
NÓŻ DO WARZYW / 8 CM
NÓŻ UNIWERSALNY / 12 CM
NOŻ DO CHLEBA / 20 CM
NÓŻ SZEFA KUCHNI / 18 CM

Noż szefa kuchni

Noż szefa kuchni

W-1025144820

W-1025144823

20 cm

23 cm

149,00 / szt.

159,00 / szt.

STALKA

Blok noży z 5 elementami
W-9829
drewno jesionowe. Wymiary: szer.
29,8 cm x wys. 26,8 cm x gł. 8 cm
541,00 / szt.

34 | WÜSTHOF / SILVERPOINT

WÜSTHOF / SILVERPOINT | 35

Kolekcja WÜSTHOF Create łączy świetną zabawę i ostrą jak brzytwa funkcjonalność.
Nasze wszechstronne narzędzia pomogą Ci w uzyskaniu przepływu tych kreatywnych
soków, ponieważ Twój kunszt w kuchni pięknie prezentuje pyszną różnorodność świeżej
żywności. Twoja pasja do przyrządzania ulubionych potraw będzie oczywista, a Twoja
rodzina i przyjaciele nie będą mogli się doczekać, aby cieszyć się nimi razem z Tobą.
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Nóż pikutek

Nóż pikutek

W-1145300410

W-1145306410

10 cm

10 cm

36,00 / szt.

36,00 / szt.

Nóż pikutek

Nóż pikutek

W-1145304410

W-1145308410

10 cm

10 cm

36,00 / szt.

36,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1145300208

W-1145306208

8 cm

8 cm

33,00 / szt.

33,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1145304208

W-1145308208

8 cm

8 cm

33,00 / szt.

33,00 / szt.
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Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1145300308

W-1145306308

8 cm

8 cm

33,00 / szt.

33,00 / szt.

Zestaw noży do warzyw
W-1145370302
97,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1145304308

W-1145308308

8 cm

8 cm

33,00 / szt.

33,00 / szt.

Zestaw noży do warzyw
W-1145370001
97,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1145300106

W-1145306106

6 cm

6 cm

33,00 / szt.

33,00 / szt.

Nóż do warzyw

Nóż do warzyw

W-1145304106

W-1145308106

6 cm

6 cm

33,00 / szt.

33,00 / szt.

Zestaw noży do warzyw
W-1145370302-D
1 473,00 / szt.
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Idealnie nadaje się do wszystkich drobnych zadań w kuchni.
• Prosta krawędź zapewnia pełną kontrolę nad obieraniem i krojeniem.
• Wykonane ze specjalnej stali chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15
• Poręczne i higieniczne - można myć w zmywarce.

Nóż do warzyw ząbkowany
czarny

Nóż do warzyw ząbkowany
zielony

W-3003-10

W-3003G-10

10 cm

10 cm

27,00 / szt.

27,00 / szt.

Nóż do warzyw ząbkowany
pomarańczowy

Nóż do warzyw ząbkowany
czerwony

W-3003O-10

W-3003R-10

10 cm

10 cm

27,00 / szt.

27,00 / szt.

Nóż do warzyw czarny

Nóż do warzyw zielony

W-3013-8

W-3013G-8

8 cm

8 cm

26,00 / szt.

26,00 / szt.

Nóż do warzyw
pomarańczowy

Nóż do warzyw czerwony

W-3013O-8

8 cm

8 cm

26,00 / szt.

W-3013R-8

26,00 / szt.
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Nóż do oczkowania czarny

Nóż do oczkowania zielony

W-3033-6

W-3033G-6

6 cm

6 cm

26,00 / szt.

26,00 / szt.

Nóż do oczkowania
pomarańczowy

Nóż do oczkowania czerwony

W-3033O-6

W-3033R-6

6 cm

6 cm

26,00 / szt.

26,00 / szt.

Nóż do warzyw czarny

Nóż do warzyw zielony

W-3043-8

W-3043G-8

8 cm

8 cm

26,00 / szt.

26,00 / szt.

Nóż do warzyw
pomarańczowy

Nóż do warzyw czerwony

W-3043O-8

W-3043R-8

8 cm

8 cm

26,00 / szt.

26,00 / szt.
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Obieraczka do warzyw
czarna

Obieraczka do warzyw
zielona

Obieraczka do warzyw
pomarańczowa

Obieraczka do warzyw
czerwona

W-3071-7

W-3071G-7

W-3071O-7

W-3071R-7

29,00 / szt.

29,00 / szt.

29,00 / szt.

29,00 / szt.

Zestaw 3 noży do warzyw
czarny

Zestaw 3 noży do warzyw
pomarańćzowy

W-9333

W-9333O

96,00 / szt.

96,00 / szt.

Nóż kolebkowy

Nóż do sera

W-4735-18

W-4812-32

18 cm

32 cm

369,00 / szt.

709,00 / szt.
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Deska do krojenia
W-7293
wym. cm:
40 x 25 x 4
termoutwardzone drewno
bukowe
1 019,00 / szt.

Deska do krojenia
W-7294
wym. cm:
50 x 35 x 4
termoutwardzone drewno
bukowe
1 409,00 / szt.

Deska do krojenia
W-7295
wym. cm:
40 x 25 x 3
termoutwardzone drewno
bukowe
429,00 / szt.

Deska do krojenia
W-7296
wym. cm:
50 x 35 x 3
termoutwardzone drewno
bukowe
659,00 / szt.
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TERMOPLASTYCZNY POLIURETAN / ODPORNY NA ZARYSOWANIA
MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE / MOŻNA STERYLIZOWAĆ

Stalka diamentowa
W-4483
26/40 cm
329,00 / szt.

Deska do krojenia

Deska do krojenia

Deska do krojenia

W-7299

W-7299G

W-7299R

53 x 32 x 0,4 cm
TPU

53 x 32 x 0,4 cm
TPU

53 x 32 x 0,4 cm
TPU

Stalka diamentowa

299,00 / szt.

299,00 / szt.

299,00 / szt.

W-4481
26/41 cm
329,00 / szt.

Stalka diamentowa
W-4480
23/37 cm
279,00 / szt.

Deska do krojenia

Deska do krojenia

Deska do krojenia

W-7298

W-7298G

W-7298R

38 x 25 x 0,4 cm
TPU

38 x 25 x 0,4 cm
TPU

38 x 25 x 0,4 cm
TPU

149,00 / szt.

149,00 / szt.

149,00 / szt.

Stalka
W-4473-26
26/40 cm
129,00 / szt.

Stalka
W-4463-23
23/37 cm
79,00 / szt.

Deska do krojenia

Deska do krojenia

Deska do krojenia

W-7297

W-7297G

W-7297R

26 x 17 x 0,4 cm
TPU

26 x 17 x 0,4 cm
TPU

26 x 17 x 0,4 cm
TPU

59,00 / szt.

59,00 / szt.

59,00 / szt.
OSTRZE

Po dłuższym użytkowaniu
ostrza można łatwo ostrzyć na
stalkach WÜSTHOF. Po prostu
trzymaj ostrze pod kątem
15-20 stopni i przeciągnij w
dół po każdej stronie stalki.

STALKA
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STALKI

Listwa magnetyczna do
noży

Listwa magnetyczna do
noży

W-7224-40

W-7226-35

40 cm

35 cm

289,00 / szt.

159,00 / szt.

Listwa magnetyczna

Listwa magnetyczna

W-7222-30

W-7222-50

30 cm
drewno orzechowe

50 cm
drewno orzechowe

249,00 / szt.

329,00 / szt.

Blok do noży magnetyczny
na 12 noży

Blok do noży magnetyczny
na 12 noży

W-7231

W-7249

drewno bukowe. Wymiar: szer.
36,5 cm x wys. 28 cm x gł. 15,5
cm

drewno bukowe. Wymiar: szer. 23
cm x wys. 26 cm x gł. 9 cm

1 709,00 / szt.
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1 089,00 / szt.
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Magnetyczny blok do noży

Blok do noży

Blok do noży betonowy na
6 noży

W-7277

W-7262

W-7258

15.7 cm
drewno jesionowe, stal nierdzewna.
Wymiary: szer. 15,7 cm x wys. 25,3
cm x gł. 17,9 cm

15 cm
drewno bukowe.
Wymiary: szer. 15 cm x wys. 28,7 cm
x gł. 15 cm. Nie zawiera noży.

betonowy blok, wkład z drewna
bukowego. Wymiary: szer. 12,6
cm x wys. 24,6 cm x gł. 12,6 cm

1 189,00 / szt.

1 249,00 / szt.

Koszyk na noże

Koszyk z zestawem noży

Organizer do szuflady

W-2095275301

W-1095270401

W-7270

37.5 x 17.5 x 13.5 cm
Stal nierdzewna, drewno bukowe

37.5 x 17.5 x 13.5 cm
Stal nierdzewna, drewno bukowe

drewno bukowe. Na 7 noży. Wymiary:
dł. 42,6 cm x szer. 10 cm x wys. 4,4 cm

829,00 / szt.

1 769,00 / szt.

209,00 / szt.

Torba na noże

Torba na noże

Torba na noże

W-7379

W-7377

W-7378

z uchwytem na ramię. Poliester.
Wymiary rozwiniętej: dł. 51,4 cm
x szer. 89,5 cm

poliester. Wymiary rozwiniętej: dł.
71 cm x szer. 50,9 cm

z uchwytem na ramię. Poliester.
Wymiary rozwiniętej: dł. 50,5 cm
x szer. 68,5 cm

1 369,00 / szt.

189,00 / szt.

389,00 / szt.

Blok do noży

Blok z 6-cioma nożami

Blok z 2-oma nożami

Torba na noże

Torba na noże

W-2090870601

W-1090870602

W-1090870201

W-7370

W-7371

dąb wędzony, dąb, klon, drewno
bukowe. Wymiary: szer. 14 cm
x wys. 24 cm x gł. 11 cm

dąb wędzony, dąb, klon, drewno bukowe.
Wymiary: szer. 14 cm x wys. 36,5 cm x gł. 11 cm. Zawiera
6 noży Crafter: Nożyk 9 cm, Nóż do kiełbasy 14 cm, Nóż
uniwersalny 16 cm, Nóż do chleba 23 cm, Santoku 17 cm,
Nóż kuchenny 20 cm.

dąb wędzony, dąb, klon, drewno bukowe.
Wymiary: szer. 14 cm x wys. 36,5 cm x gł. 11 cm.
Zawiera 2 noże Crafter: Nożyk 9 cm, Nóż
kuchenny 20 cm.

sztuczna skóra. Wymiary rozwiniętej: 42,5 cm x szer. 41,5 cm

sztuczna skóra. Wymiary rozwiniętej: dł. 52,5 cm x szer. 48 cm

139,00 / szt.

179,00 / szt.

799,00 / szt.

4 079,00 / szt.
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229,00 / szt.

1 809,00 / szt.
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