




Kolekce Laguiole Style de Vie má svůj vlastní jedinečný a nadčasový 

vzhled. Pevný a robustní, a zároveň klasický a stylový. Řada zahrnuje 

nože na sýr, vývrtky, nože na chléb, nože na máslo a kuchyňské 

nože. Produkty Laguiole Style de Vie znamenají kvalitu a luxus 

za dostupnou cenu.

Premium  4

Innovation  15

Luxury 16

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
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Premium

Steakové nože
6 steakových nožů v dřevěném stojanu . lze mýt v myčce . tloušťka čepele 1,8 mm

Steakové nože . černá rukojeť . 6 ks

Premium Line steak knives 

Black

SDV-303917

631 Kč

Steakové nože . dřevěná rukojeť . 6 ks 

Premium Line steak knives  

Wood ABS

SDV-303870

631 Kč

Steakové nože . nerezová rukojeť . 6ks

Premium Line steak knives  

Stainless steel

SDV-303900

756 Kč

Steakové nože . černá rukojeť .  

černá čepel . 6 ks

Premium Line steak knives  

Black stonewash

SDV-303924

756 Kč
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Premium

Vidličky 
6 vidliček v dřevěném boxu . lze mýt v myčce

Vidličky . černá rukojeť . 6 ks

Premium Line forks Black

SDV-301562

631 Kč

Vidličky . nerez rukojeť . 6 ks

Premium Line forks Stainless steel

SDV-301579

756 Kč
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Premium

Sady příborů
24 ks . lze mýt v myčce

Sada příborů . černá rukojeť . 24 ks

Laguiole Style de Vie cutlery  

24-piece Black

SDV-300213

2 061 Kč

Sada příborů . nerezová rukojeť . 24 ks

Laguiole Style de Vie cutlery  

24-piece Stainless steel 

SDV-300220

2 336 Kč

Sada příborů . Treasure rukojeť . 24 ks

Laguiole Style de Vie cutlery  

24-piece Treasure 

SDV-301142

2 061 Kč

Sada příborů . černá rukojeť . 24 ks

Laguiole Style de Vie cutlery  

24-piece Black stonewash 

SDV-621114

2 611 Kč
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Premium

Nože na sýr 
lze mýt v myčce . tloušťka čepele 1,2 mm

Nože na sýr . černá rukojeť . 3 ks

3 Cheese knives Black

SDV-300176

439 Kč

Kráječ a struhadlo na sýr . černá rukojeť

Cheese slicer and cheese grater Black

SDV-301432

466 Kč

Nože na sýr . černá rukojeť

dubové prkénko . 8 ks

8 Cheese knives black  

with Oak cutting board

SDV-301531

1 099 Kč

Nůž na sýr . černá rukojeť

1 Cheese knive Black

SDV-301029

219 Kč

Nože na sýr . nerezová rukojeť . 3 ks

3 Cheese knives Stainless steel

SDV-300183

494 Kč
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Premium

Nože na máslo
4 ks . lze mýt v myčce . tloušťka čepele 1,2 mm

Sety s prkénky 
lze mýt v myčce

Nůž na chléb
v dřevěném boxu . lze mýt v myčce . tloušťka čepele 1,5 mm

Dřevěné prkénko s třemi miskami . nůž na chléb

nůž na máslo . 2 lžíce . černá rukojeť 

Bread cutting board with 3 bowls . breadknife 

butterknife . 2 spoons

SDV-620537

1 099 Kč

Kráječ na pizzu . akáciové prkénko

Pizza Cutter with Servingboard Acacia

SDV-624450

824 Kč

Nůž na chléb . černá rukojeť

Laguiole Style de Vie bread knife 

Black in tray

SDV-300978

411 Kč

Nože na máslo . černá rukojeť . 4 ks

Laguiole Style de Vie butter knives 

Black

SDV-300824

481 Kč
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Innovation

Steakové nože
6 steakových nožů balených v dřevěném boxu

není vhodné do myčky . tloušťka čepele 1,8 mm

Nože na máslo
balené v dřevěném boxu . není vhodné do myčky

Sada nožů
5 nožů včetně černého magnetického stojanu na nože

není vhodné do myčky . tloušťka čepele 2,5 mm

Steakové nože . dubová rukojeť

vroubkovaná čepel . 6 ks

Steak knives Oak serrated thick blade

SDV-301319

961 Kč

Nože na sýr . dubová rukojeť . 3 ks

3 Innovation Line cheese knives 

Oak

SDV-301364

549 Kč

Nože na máslo . dubová rukojeť . 4 ks

4 Innovation Line butter knives 

Oak

SDV-301388

659 Kč

Sada nožů . dubová rukojeť . povrchová  

úprava čepele stonewash . 5 ks

Chef’s knife set Oak blade  

stonewashed finish  

with magnetic knife block

SDV-301449

2 749 Kč

Nože na sýr
balené v dřevěném boxu . není vhodné do myčky
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Luxury

Steakové nože, vidličky a lžíce 
baleno v luxusní černé dřevěné kazetě . tloušťka čepele 2,5 mm . není vhodné do myčky

Steakové nože . rukojeť z olivového dřeva . 6 ks

Luxury Line steak knives Olive wood  

SDV-300039

1 924 Kč

Lžíce . rukojeť z olivového dřeva . 6 ks

Luxury Line spoons Olive wood  

SDV-301463

1 924 Kč

Vidličky . rukojeť z olivového dřeva . 6 ks

Luxury Line forks Olive wood 

SDV-300077

1 924 Kč
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Luxury

Steakové nože, vidličky a lžíce 
baleno v luxusní černé dřevěné kazetě . tloušťka čepele 2,5 mm . není vhodné do myčky

Steakové nože . rukojeť z černého ebenu . 6 ks

Luxury Line steak knives Black ebony  

SDV-300046

1 786 Kč

Vidličky . rukojeť z černého ebenu . 6 ks

Luxury Line forks Black ebony   

SDV-300084

1 786 Kč

Lžíce . rukojeť z černého ebenu . 6 ks

Luxury Line spoons Black ebony  

SDV-301470

1 786 Kč
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Luxury

Sada příborů 
16 ks . 4 nože, 4 vidličky, 4 lžíce a 4 dezertní lžíce . baleno v luxusní  

černé dřevěné kazetě . tloušťka čepele 2,5 mm . není vhodné do myčky 

Kuchařský nůž, nůž na chléb  
a nůž Santoku s dřevěným prkénkem 
tloušťka čepele 2,5 mm . není vhodné do myčky

Sada příborů 16 ks . rukojeť z olivového dřeva

Luxury Line cutlery 16-piece Olive wood  

SDV-301227

4 674 Kč

Kuchařský nůž . rukojeť z olivového dřeva

Luxury Line Chef’s knive Olive wood 

SDV-301289

824 Kč

Nůž na chléb . rukojeť z olivového dřeva

Luxury Line bread knive Olive wood 

SDV-301296

824 Kč

Nůž Santoku . rukojeť z olivového dřeva . dřevěné prkénko

Luxury Line Santokumes Olive wood with cutting board

SDV-301180

894 Kč
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Luxury

Nože na sýr 
baleno v luxusní černé dřevěné kazetě . tloušťka čepele 2,5 mm

není vhodné do myčky

Sada kuchařských nožů  
baleno v luxusní černé dřevěné kazetě . tloušťka čepele 2,5 mm

magnetický stojan z akáciového dřeva . není vhodné do myčky

Nože na sýr . rukojeť z olivového dřeva . 3 ks

Luxury Line cheese knives Olive wood  

SDV-300947

961 Kč

Sada nožů . rukojeť z olivového dřeva . 5 ks

Chef’s knife set, Olive wood with acacia wood magnetic knife block  

SDV-301104

3 024 Kč
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Luxury

Kapesní nože  
s dřevěnou rukojetí . tloušťka čepele 2,5 mm . není vhodné do myčky

Kapesní nůž . rukojeť z černého ebenu

Pocket knife Black ebony 2,5 mm 

SDV-300626

549 Kč

Kapesní nůž . rukojeť z palisandru

baleno v dárkové krabičce . včetně  

pouzdra a brousku

Pocket knife Rosewood with black  

case and sharpening steel 

SDV-301159

824 Kč

Kapesní nůž s vývrtkou . rukojeť z olivového dřeva 

Pocket knife Olive wood with corksrew 2,5 mm 

SDV-300657

686 Kč
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Luxury

Vývrtky na víno
baleno v luxusní černé krabičce . 5 otáček . dvojitá páka . kalená ocel . snadno gravírovatelné

Vývrtka na víno . rukojeť z olivového dřeva

Corkscrew Olive wood

SDV-300015

756 Kč

Vývrtka na víno . rukojeť z černého ebenu

Corkscrew Black ebony

SDV-300022

756 Kč

Vývrtka na víno s příslušenstvím . rukojeť z dubového dřeva

Corkscrew with accessoiries

SDV-301425

1 099 Kč

Šavle na šampaňské 
baleno v luxusní černé dřevěné kazetě  

není vhodné myčky 

Šavle na otevírání šampaňského 

rukojeť z olivového dřeva

Champagne saber Olive wood

SDV-301333

961 Kč
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STYLE DE VIE

De Panoven 17, 4191 GW 

Geldermalsen

Nizozemí

www.styledevie.nl

Distributor pro ČR a SR:

Banador, s. r. o.

Jinačovice 509E

664 34 Jinačovice

Váš prodejce:


