
Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

Misa na polievku profesionálna,
objem 3l celoantikorová

1500 bodov

Súprava 3 antikorových
naberačiek s háčikom
1 x 0,15l, 1 x 0,3l a 1 x 0,5l

2400 bodov

Súprava 18 ks hrnčekov,
objem 0,25 l,  porcelán biely

1800 bodov

Súprava 36 pohárov
duritových Picardie
objem 220ml, sklo

1700 bodov

konvica rýchlovarná
elektrická objem 1,7l, 
odoberateľná spodná
časť, Orava

1500 bodov

Gastronádoba GN 1/1,
hĺbka 150mm,
celoantikorová

2500 bodov

Súprava priborová CATERING,
antikor ( lyžica, vidlička,
nôž, kávova lyžička po 12ks)

1800 bodov

súprava 6tich cedníkov
pocínovaných, 2x 25/14,
2x 27/20 a 2x 25/18

2200 bodov

ochranné rukavice 2ks,
vodotesné, dĺžka 43cm,
maximálna teplota do 350°C

2500 bodov

sada 6ks nožov HACCP 9cm,
farebné rúčky (čierna, modrá,
červená, žltá, biela, zelená)

1600 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ 
JEDÁLNE

Meteostanica
ORAVA MC-100

1500 bodov

Reproduktory  Trust 18925
+ Klávesnica Trust 17200

2100 bodov

Súprava 48 pohárov
duritových Baroque
objem 235ml, sklo

2200 bodov

Termoska 2l,
antikor nádoba,
veko plast

1600 bodov

Dóza FRESHBOX 5 ks, obdĺžníková,
Vynikajúce pre skladovanie
a prenášanie potravín.
Vyrobené z odolného plastu

2100 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA1500-2500

Voľne stojaci ventilátor
ROWENTA VU 4110 F0 V 

2200 bodov

TEPLOVZDUŠNÝ KONVEKTOR
CONCEPT KS 3007

2100 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

Panvica antikorová
profesionálna s antiadhéznou
úpravou a sendvičovým dnom,
priemer 26cm, antikor, OZTI

3400 bodov

Valček drevený s
guľôčkovými ložiskami

3400 bodov

Súprava drevených varéch,
1x100cm, 3x70cm, 3x40cm,
4x35cm, 5x20cm

3300 bodov

Termoska na nápoje 9,5l,
vnútorná časť z hliníku,
vonkajšia čať z antikor. Oceľe

2600 bodov

Doska plastová na krájanie,
možnosť výberu farby (zelená,
hnedá, biela, modrá, žltá,
červená)  

3300 bodov

Panvica s nano keramickým
povrchom, priemer 30cm,
hĺbka 6cm, tepelná odolnosť
do 400°C, vhodné pre všetky
typy šporákov vrátane indukčných

3500 bodov
USB/CD/MP3 stereo prehrávač s rádiom
Prehrávanie CD/CD-R/RW a WMA/MP3 diskov
Podpora prehrávania WMA/MP3 z USB zariadení
LCD displej, AM/FM rádio, Teleskopická anténa
Napájanie z elektrickej siete alebo z batérií
Výstupný výkon: 2 x 1 W (RMS),
Napájanie: 230V~ 50Hz, 9 V (6x 1,5 V C/UM2)

3500 bodov

Likvidátor hmyzu, dosah 30m2,
možnosť pripevnenia na stenu,
vábenie hmyzu systémom UV žiariviek,
pasca je vybavená sieťkou s vysokým napätím,
pomocné zariadenie v systéme HACCP,
(monitorovanie lietajúceho hmyzu), 

3400 bodov

Súprava 5 profesionálnych
nožov GGS Solingen,
kovaná čepeľ, čierna
plastová rúčka

3400 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

Konvica rýchlovarná elektrická
objem 1,7l, odoberateľná
spodná časť, Orava

2900 bodov

Mixér ponorný
multifunkčný
ORAVA RM-251

2600 bodov

Karcher čistič okien
KARCHER WV50PLUS

3400 bodov

Multifunkčná tlačiareň
HP Deskjet Ink Advantage
1515 All-in-one (B2L57C)

3300 bodov

Doťahovačka
EXTOL 402315

3300 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA2501-3500

Elektrický vysávač
a fúkač lístia Hecht 3001 
s plynulou elektronickou
 reguláciou výkonu

3100 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

kastról atikorový 7l s vekom
profesionálny,  endvičové dno,
rozmer D28x12cm

3550 bodov súprava 10 koreničiek CLUB

3800 bodov

Elektrický gril
Tefal

3550 bodov

Kávostroj na kapsule
KRUPS

3700 bodov

Vŕtačka príklepová
EXTOL PREMIUM
ID 850 C, 850W, 8890032

3550 bodov

teplomer digitálny s externou sondou,
-50°C do 70°C, 86x57x3, kalibrovaný v 3 bodoch,
pre kuchyne, certi�kát o kalibrácii

3800 bodov

váha digitálna kuchynská, antikor.,
funkcia „TARE” (odpočítanie váhy obalu)
- napájanie pomocou 4 ks AA batérií

3600 bodov

termos 5l s vekom, lakovaný,
antikorová vložka

3900 bodov

nôž na chleb 36cm
WICTORINOX

3500 bodov

súprava 96 pohárov
duritových Baroque
objem 235ml, sklo

3560 bodov

hrniec profesionálny 
ntikorový 17l s vekom,
sendvičové dno

3900 bodov

sekáč WICTORINOX,
18 cm

3600 bodov

cha�ng dish, kapacita GN 1/1-65mm
v príslušenstve 2 ks liehový ohrievač,
veko, celoantikor

3600 bodov

súprava 2ks gastronádob
GN 1/1 65mm, smalt.

3600 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA3501-4000



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

Súprava 102 pohárov
duritových Casablanca
objem 355ml, sklo

5000 bodov

Mikrovlnná rúraORAVA,
objem 17l, mechanické
ovládanie, otáčací tanier,
biela

4200 bodov

Mäsodoska drevená
skladaná buková

5500 bodov

Súprava priborová Hotel-B,
antikor ( lyžica, vidlička, nôž,
kávova lyžička po 12ks)

5500 bodov

Súprava 3ks gastronádob
GN 1/1 40mm, smalt.

4700 bodov

Otvárač na konzervy stolový,
na plechovky s výškou od 2 do 40 cm

4900 bodov

Vysávač cyklónový  VY-204 
bohaté príslušenstvo
odkladateľnév tele vysávača,
sací výkon 230W, 1400W

5500 bodov

Multifunkčná tlačiareň
HP Deskjet Ink Advantage
4515 e-All-in-One (A9J41C)

4200 bodov

Stojanový vysávač
BOSCH BBHMOVE4

4150 bodov

Parný hrniec
TEFAL VS400330

4250 bodov

Presso stroj
DL EC 156

4001 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA4001-5500

Elektrická píla
HECHT 927R
reťazová 25 cm

4100 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

Súprava priborová HRON-B,
(lyžica, vidlička, nôž, kávova
lyžička po 42ks)

5900 bodov

súprava 30 ks podnosov
FAST FOOD plastových
rozmer 45x35cm,

7000 bodov

fľaša na šľahačku CREAM PROFI WHIP,
ISI, objem 0,5l, antikorové prevedenie,
používať výhradne bombičky ISI,
súčasťou balenia je 10ks bombičíek

6700 bodov

Dávkovač džúsov, antikor.
nádoba na džús z polykarbonátu,
so zásobníkom na ľad

6900 bodov

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ 4,0 l 

7000 bodov

rúra mikrovlnná 17 l, 245 mm otočný tanier,
sivo-šedé vonkajšie prevedenie, vnútro - smalt,
mechanické ovládanie, 6 úrovní mikrovlnného
výkonu až do max. 700 W, možnosť rozmrazovania
30 min manuálny časovač,  napájanie 230 V, ~ 50 Hz 1200 W

6000 bodov

Hrniec profesionálny
antikorový 25l, D32,
s vekom, sendvičové dno

5750 bodov

Termos na prenos jedál
a nápojov 10l s vekom, 

antikorová nádoba,
lakované puzdro

5600 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA5501-7000



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

cha�ng elektrický GN1/1 EKO
- s gastronádobou GN1/1 - 65 mm
- špirála s termostatom do 85 °C
- výkon 900 W

6700 bodov

Vysávač ELECTROLUX
ZCX 2240 VEL
 
5501 bodov

Zvlhčovač
LANAFORM NOTUS
Zvlhčovací výkon: 0,5 L/h
Objem nádržky: 4,8 L
 
5800 bodov

plech na 15ks lievancov
GN 1/1, te�ón

6800 bodov

Vlhkomer s teplomerom digitálny,
-10°C do 60°C, 10% do 95%, v 3 bodoch
kalibrovaný teplomer a 3 bodoch kalibrovaný
vlhkomerm, certi�kát o kalibrácii

5750 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA5501-7000



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

Mixér ponorný ručný
profesionálny, mixovací
nádstavec, dĺžka nádstavca
30cm, 13000 ot./min

8000 bodov

Termos 10l na prenos jedál 
s vekom,  antikorová nádoba,
antikorové puzdro,

8800 bodov

polica nástenná
jednoduchá celoantikor

7400 bodov

vozík servirovací 3 policový,
nosnosť police 20kg,
rozostup medzi policami 27,5cm

7400 bodov

Odšťavovač šnekový nízkootáčkový 
Jedinečný a precízny spôsob odšťavovania umožní získať maximum
nutričných hodnôt, vitamínov, chuti ovocia a zeleniny
Väčšia výťažnosť  šťavy z ovocia alebo zeleniny oproti bežným
odšťavovačom. Dve 1l nádoby na šťavu a na dreň. Dvojfázové sitko
s rozdielnou veľkosťou otvorov v hornej a spodnej časti. Tichý chod motora,
jednoduchá obsluha a čistenie. Reverzný chod motora bráni upchatiu a dovolí
spracovávať väčšie dávky bez potreby čistenia. Napájanie 230V~ 50Hz, 150W.
Rozmery  š x v x h   v mm : 225 x 400 x 180
Hmotnosť : 4,1 kg

8700 bodov

Termos 10l na prenos
jedál a nápojov
s vekom, kohút,
antikorová nádoba,
lakované puzdro

7500 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

tablet Prestigio MultiPad 
7,85", IPS, 2GB,čierny Quad-
Core 32GB WIFI 4700mAh
je moderný tablet od výrobcu 
Prestigio. Patrí pod modelo-
vú radu Prestigio MultiPad,
ktorú charakterizuje moder-
ný dizajn a výborný výkon.

8100 bodovKrovinorez benzínový
HECHT151

8200 bodov

elektrická brúska na nože,
diamnatové kotúče,
2 stupne brúsenia

7500 bodov

termoport na prepravu jedál
COP, plast, kapacita: 
- 3 x GN1/1 - 65mm, alebo
- 2 x GN1/1 - 100mm, alebo
- 1 x GN1/1 - 200mm
horné veko so silikónovým
tesnením, kovové klipy

9000 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA7001-9000

Operačný systém: Windows 8.1 64-bit • Uhlopriečka: 11,6 " • Rozlí-
šenie displeja: HD (1366x768) • Procesor: Intel® Celeron® Processor 
N2830 (1M Cache, up to 2.41 GHz) • Gra�cká karta: Intel® HD 
Graphics • Pamäť RAM: 2 GB DDR3 On board • HDD 500 GB, 
5400RPM • Optická mechanika: Nie • WiFi: Áno • Bluetooth: Áno

8500 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

televízor ORAVA LT-630 LED D82B,
uhl.61 cm, HD Ready, LED, 
DVB-T/C tuner, (MPEG2/MPEG4), 
1x HDMI, 1x USB, 1000 predvolieb,
1000 stránkový TXT, 1x SCART, 
vstup pre PC VGA, SPDIF,  jas 
550cd/m2, vysoký kontrast a 
nízka odozva, široký zorný uhol, 
Ultra Slim, PVR Ready (nahráva-
nie), nergetická trieda A

9001 bodov

stroj nárezový GSL220, hladký nôž 220 mm, 
šasi oceľové práškovo lakované, rezný stôl je 
tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny, 
remienkový prevod, hrúbka rezu 0-15mm, 
max. priemer rezu 160 mm, doba chodu 
10min/5min odpočinok, brúsne zariadenie, 
rezný stôl uložený šikmo, rozmer rezného 
stola 230x250mm 

9150 bodov

stolička plynová, horák 6kW,
liatinový rošt, piezoelektrické
zapaľovanie, antikorová podstava,
možnosť pripojiť na zemný plyn
alebo propán-bután

9100 bodov

Indukčný varič DIGITAL 3500 W, bezpečný ohrevný
systém a ľahká obsluha, digitálne ovládateľný výkon
a teplota, pole ohrevu od 12 do 26 cm, digitálny displej,
sklokeramický povrch pre ľahké čistenie, 
POZOR! Používajte iba riad určený pre ind. variče, ktorý
ešte nebol použitý na inom druhu varného zariadenia!I

9001 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA9001a viac

termoport na prepravu jedál BLUE6,
plast, kapacita: 
- 11 x GN1/1 - 20mm, alebo
- 6 x GN1/1 - 65mm, alebo
- 4 x GN1/1 - 100mm, alebo
- 2 x GN1/1 - 150mm + 1 x GN1/1 - 100mm, 
- 2 x GN1/1 - 200mm

9001 bodov



Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov. 

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie 
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE

váha obchodná typ ACS, metrologicky úradne overená,
2 voliteľné váhové rozsahy 6/15 kg, výpočet ceny,
6 pamäťových kláves PLU, obojstranný podsvietený displej
pre obsluhu a pre zákazníka, napájanie na adaptér + zabudovaný 
akumulátor, antikorová vážiaca miska o rozmere 230x330mm,
presnosť váženia v rozsahu do 6 kg - 2 g, v ozsahu od 6 kg do
15 kg - 5 g, tárovanie, - ochrana IP-67 proti prachu, múke, vode, nemá RS-232

9100 bodov

stôl pracovný, pracovná doska hr. 50 mm, 
adný lem 40mm, nastavovacie nožičky,
skrutka pre ochranu pospojovaním,
celoantikorový

9050 bodov

Notebook HP Stream
13-c000nc (K5F81EA) - 13,3"
N2840 2G 32G OF365 W8.1 Blue

9300 bodov

Mixér 5KSB555
Kitchen Aid,
1,5l sklenená
odoberateľná
nádoba

9001 bodov

BODOVÁ ŠKÁLA9001a viac

? V prípade, že uvedené darčeky nespĺnajú potreby vašej jedálne,
môžete si vybrať darček v rovnakej hodnote podľa seba.

9001 bodov


