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Καφετιέρες & Βραστήρες
Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠ’ ΤΟ ΠΡΩΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
Είτε ξεκινάτε την ηµέρα σας στο σπίτι, είτε ο πρώτος καφές ή το αγαπηµένο σας αφέψηµα 
είναι µικρές... «τελετουργίες» που προτιµάτε να απολαµβάνετε στον χώρο εργασίας σας 
και να σας συντροφεύουν όλη τη µέρα, οι επιλογές που έχετε 
είναι διαφορετικές και για κάθε γούστο. Επιλέξτε 
τον βραστήρα ή την καφετιέρα για το ρόφηµα ή 
τον καφέ φίλτρου που προτιµάτε αντίστοιχα και 
«αδράξτε τη µέρα» δυναµικά!

Καφετιέρα 
BI1000
Μαύρη
040002501 

• 830W
• 1,2L, 12 κούπες
• Αποσπώµενο φίλτρο 
• Drip-stop
• Θερµαντική πλάκα για 

διατήρηση θερµοκρασίας
• ∆εξαµενή νερού µε ένδειξη 

στάθµης
• Μόνιµο φίλτρο
• Κουτάλι - δοσοµετρητής

Βραστήρας 
ΒΙ1101 
Ανοξείδωτος
040002901

• 1800W
• Χωρητικότητα: 1,7L
• Αντικαθιστόµενο φίλτρο
• Ανοξείδωτη αντίσταση
• Αποθήκευση καλωδίου
• Καπάκι µε µηχανισµό 

ασφαλείας
• Αυτόµατο κλείσιµο
• Φωτεινή ένδειξη 
 λειτουργίας της

Καφετιέρα 
WI1001
Λευκή
040002601

• 830W
• 1,2L, 12 κούπες
• Αποσπώµενο φίλτρο
• Drip-stop
• Θερµαντική πλάκα για 

διατήρηση θερµοκρασίας
• ∆εξαµενή νερού µε ένδειξη 

στάθµης
• Μόνιµο φίλτρο
• Κουτάλι - δοσοµετρητής

Βραστήρας 
WI1100 
Λευκός
040002801

• 1800W
• Χωρητικότητα: 1,7L
• Αντικαθιστόµενο φίλτρο
• Ανοξείδωτη αντίσταση
• Αποθήκευση καλωδίου
• Καπάκι µε µηχανισµό 

ασφαλείας
• Αυτόµατο κλείσιµο
• Φωτεινή ένδειξη 

λειτουργίας



Στίφτες 
ΟΙ ΧΥΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ
Από τα φρέσκα πορτοκάλια στα γκρέιπφρουτ και από 
τα λεµόνια στα σαγκουίνι, για όλα τα εσπεριδοειδή 
υπάρχει ο τρόπος να απελευθερώσουν τους χυµούς 
τους, µέχρι την τελευταία τους σταγόνα! Κάθε δροσερό 
ποτήρι µε φρεσκοστυµµένο χυµό που σας αρέσει, είναι 
απόδειξη ότι έχετε επιλέξει σωστά τον στίφτη που θα 
σας φτιάξει τη µέρα!
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Στίφτης
WI802
Μαύρος
040002101

• 85W
• Συνεχούς ροής
• Κάλυµµα προστασίας από 

σκόνη
• 2 κώνοι (πορτοκάλι - λεµόνι)
• Ανοξείδωτο στόµιο µε 
   σύστηµα κατά του σταξίµατος
• Αυτόµατη διακοπή 
   λειτουργίας µε το στάµατηµα 

πίεσης

Στίφτης 
WI801
Λευκός
040002001

• 85W
• Συνεχούς ροής
• Κάλυµµα προστασίας από 

σκόνη
• 2 κώνοι (πορτοκάλι - λεµόνι)
• Ανοξείδωτο στόµιο µε 

σύστηµα κατά του σταξίµατος
• Αυτόµατη διακοπή 

λειτουργίας µε το στάµατηµα 
πίεσης

Στίφτης 
W800 
040001901

• 40W
• 1 κώνος
• Αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά - αριστερά
• Κάλυµµα προστασίας από σκόνη
• Αποθήκευση καλωδίου
• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας µε το στάµατηµα πίεσης
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Ραβδοµπλέντερ 
Σετ 
WI402 
040000801

• 600W
• 2 ταχύτητες
• Αποσπώµενα εξαρτήµατα
• Ανοξείδωτη λεπίδα
• Chopper / Αναδευτήρας

Ραβδοµπλέντερ 
BR400
0400000601

• 300W
• Aθόρυβο
• 2 ταχύτητες µε so  -touch 

κουµπί
• Εργονοµικό χερούλι
• Ανοξείδωτες λεπίδες

Ραβδοµπλέντερ Σετ 
BRI401
040000701 

• 650W
• Προσαρµόσιµη ταχύτητα µε LED φωτισµό
• Κοµβίο για εύκολη απελευθέρωση εξαρτηµάτων
• Ανοξείδωτο ατσάλι
• Ανοξείδωτη λεπίδα
• 500ml chopper
• 600ml ποτήρι ανάδευσης

Ραβδοµπλέντερ
ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ «ΒΕΛΟΥΤΕ» & ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΟΛΟ ΓΛΥΚΑ
∆εν χρειάζεστε κάποιο ραβδί... «µαγικό» για να φτιάξετε τη σούπα ή 
το γλυκό που πάντα θέλατε να δοκιµάσετε ή να προσφέρετε στους 
αγαπηµένους σας! Επιλέξτε το ραβδοµπλέντερ της ισχύος και του στιλ 
που σας ταιριάζει, και πραγµατοποιείστε µε επιτυχία κάθε συνταγή και 
κάθε ιδέα γευστική που συναρπάζει εσάς και την εκλεκτή σας παρέα.
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Φρυγανιέρες & Τοστιέρα & Σίδερα 
ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΓΩΜΕΝΟΙ & «ΚΟΛΛΑΡΙΣΤΟΙ»
Το ξέρουµε πια όλες και όλοι: ένα καλό πρωινό είναι το παν, αφού µας βοηθάει να είµαστε 
συγκεντρωµένοι και να έχουµε τόσο τη διάθεση όσο και... «τη δύναµη» για να φέρουµε εις 
πέρας κάθε µέρα, όσο δύσκολη κι αν είναι. 
Επιπλέον, δύο καλοφρυγανισµένες φέτες µε βούτυρο και 
µέλι ή µαρµελάδα ή ένα αφράτο και καλοψηµένο τοστ, 
συνοδεύει άψογα ένα καλοσιδερωµένο φόρεµα ή ένα 
πουκάµισο «κολλαριστό», έτσι ώστε και η όψη µας να 
αντανακλά την εσωτερική µας δύναµη και ενέργεια. 
Έτσι µόνο, είµαστε έτοιµοι για µια καθηµερινότητα 
πάντοτε διαφορετική, πάντοτε καλύτερη!
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Φρυγανιέρες & Τοστιέρα & Σίδερα 
ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΓΩΜΕΝΟΙ & «ΚΟΛΛΑΡΙΣΤΟΙ»
Το ξέρουµε πια όλες και όλοι: ένα καλό πρωινό είναι το παν, αφού µας βοηθάει να είµαστε 
συγκεντρωµένοι και να έχουµε τόσο τη διάθεση όσο και... «τη δύναµη» για να φέρουµε εις 
πέρας κάθε µέρα, όσο δύσκολη κι αν είναι. 
Επιπλέον, δύο καλοφρυγανισµένες φέτες µε βούτυρο και 
µέλι ή µαρµελάδα ή ένα αφράτο και καλοψηµένο τοστ, 
συνοδεύει άψογα ένα καλοσιδερωµένο φόρεµα ή ένα 
πουκάµισο «κολλαριστό», έτσι ώστε και η όψη µας να 
αντανακλά την εσωτερική µας δύναµη και ενέργεια. 
Έτσι µόνο, είµαστε έτοιµοι για µια καθηµερινότητα 
πάντοτε διαφορετική, πάντοτε καλύτερη!

Φρυγανιέρα 
BRI701 Μαύρη
040001801 

Φρυγανιέρα 
WRI700 Λευκή
040001701 

• 700W
• Cool touch
• Επιλογή για σταµάτηµα, 

επαναζέσταµα & ξεπάγωµα
• Αποσπώµενος συλλέκτης 

ψίχουλων
• Αποθήκευση καλωδίου
• Φως λειτουργίας
• Ηλεκτρονικοί διακόπτες

Τοστιέρα 
BI600
040001501

• 800W
• Κεραµική επίστρωση
• Αποσπώµενες πλάκες

Ατµοσίδερο 
BRI902
040002401

• 2600W
• Κεραµική πλάκα
• Σύστηµα κατά 

των αλάτων & του 
σταξίµατος

Ατµοσίδερο 
TW900
040002201

• 2200W
• Ανοξείδωτη πλάκα
• Σύστηµα κατά 

των αλάτων & του 
σταξίµατος
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Πολυµίξερ 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ CHEF ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
∆εν υπάρχει µόνο εκείνη ή εκείνος που «το ‘χει» µε τη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική! Όταν 
µας σφηνωθεί η ιδέα στο µυαλό να υλοποιήσουµε όλες εκείνες τις λαχταριστές συνταγές για 
σαλάτες, πέστο, λαχανικά, παγωτά, ή ακόµη κι ένα 
υγιεινό και δροσερό smoothie φρούτων και λαχανικών, 
καλό θα είναι να έχουµε τον απόλυτο εξοπλισµό για 
να πετύχουµε το προσωπικό µας στοίχηµα. Τώρα, 
µπορούµε να τα έχουµε όλα στη διάθεσή µας, µε λύσεις 
ευέλικτες, στιβαρές και εύχρηστες. Ήρθε η στιγµή να 
διαπρέψουµε στην κουζίνα µας!

Πολυµίξερ
BI200
040000401

• 800W
• Μπολ πολυµίξερ 1,2L & Μπολ µπλέντερ 1,8L
• Ανοξείδωτο µαχαίρι
• 2 ταχύτητες λειτουργίας & turbo
• 4 λεπίδες
• ∆ίσκος πολτοποίησης
• Στίφτης εσπεριδοειδών
• Μύλος αλέσµατος 650ml
• Ανοξείδωτοι αναδευτήρες

Μπλέντερ
BI300
040000501

• 500W
• LED φωτισµός
• 2 ταχύτητες & λειτουργία 

«pulse»
• Αποσπώµενα µέρη, εύκολα 

στο καθάρισµα
• Γυάλινη κανάτα 1,5L
• Αντιολισθητικά πόδια

Πολυµίξερ 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ CHEF ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
∆εν υπάρχει µόνο εκείνη ή εκείνος που «το ‘χει» µε τη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική! Όταν 
µας σφηνωθεί η ιδέα στο µυαλό να υλοποιήσουµε όλες εκείνες τις λαχταριστές συνταγές για 
σαλάτες, πέστο, λαχανικά, παγωτά, ή ακόµη κι ένα 
υγιεινό και δροσερό smoothie φρούτων και λαχανικών, 
καλό θα είναι να έχουµε τον απόλυτο εξοπλισµό για 
να πετύχουµε το προσωπικό µας στοίχηµα. Τώρα, 
µπορούµε να τα έχουµε όλα στη διάθεσή µας, µε λύσεις 
ευέλικτες, στιβαρές και εύχρηστες. Ήρθε η στιγµή να 
διαπρέψουµε στην κουζίνα µας!
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Μίξερ - Κουζινοµηχανές 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
Λύσεις που µέχρι τώρα έµοιαζαν να προορίζονται µόνο για επαγγελµατίες στην 
κουζίνα, είναι τώρα προσιτές σε όλους µας. Επιλέγοντας το µίξερ χειρός, το 
µπλέντερ ή την κουζινοµηχανή της αρεσκείας µας, έχουµε τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουµε εκείνα τα γλυκά, τους χυµούς ή τα 
εδέσµατα που θα ξεχωρίσουν και θα καταπλήξουν τους 
επισκέπτες µας, την οικογένειά µας, τους φίλους µας, 
ακόµα κι εµάς τους ίδιους! ∆εν χρειάζετε να ψάχνετε 
πια για εκείνο που σας κάνει πραγµατικά: τώρα απλώς 
επιλέγετε και... δηµιουργείτε!

Κουζινοµηχανή
BRI100
040000301

• 800W
• Στάνταρ αξεσουάρ
• Ανοξείδωτος αποσπώµενος κάδος 4L
• 6 ταχύτητες

Μίξερ Χειρός 
WR500
040000901

• 300W
• 5 ταχύτητες & Turbo
• Κοµβίο 

απελευθέρωσης 
αναδευτήρων

• Αναδευτήρες & 
άγκιστρα για ζύµη

Μίξερ µε Κάδο 
BR501
040001401

• 300W
• Ανοξείδωτος κάδος
• 5 ταχύτητες & turbo
• Αναδευτήρες & 

άγκιστρα για ζύµη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
Λύσεις που µέχρι τώρα έµοιαζαν να προορίζονται µόνο για επαγγελµατίες στην 
κουζίνα, είναι τώρα προσιτές σε όλους µας. Επιλέγοντας το µίξερ χειρός, το 
µπλέντερ ή την κουζινοµηχανή της αρεσκείας µας, έχουµε τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουµε εκείνα τα γλυκά, τους χυµούς ή τα 
εδέσµατα που θα ξεχωρίσουν και θα καταπλήξουν τους 
επισκέπτες µας, την οικογένειά µας, τους φίλους µας, 
ακόµα κι εµάς τους ίδιους! ∆εν χρειάζετε να ψάχνετε 
πια για εκείνο που σας κάνει πραγµατικά: τώρα απλώς 
επιλέγετε και... δηµιουργείτε!



ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:
17O χλµ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
541 10 Θεσσαλονίκη - Τ.Θ. 10 278

Τηλ.: 23940 56720 / 56795
Fax.: 23940 71134

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ:
Λεωφόρος Κηφισίας 198

154 51 Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλ.: 210 5776742-3
Fax.: 210 5776747 / 5776740

greeksales@pyramis.gr

www.pyramis.gr

follow us @PyramisGreece


