
Magnetické lišty a stojany na nože 

Dřevěná prkénka 

Misky na olivový olej 



Uvedené ceny jsou včetně DPH.



Značka Style de Vie nabízí několik vlastních produktů, které 

doplňují sortiment značek Laguile Style de Vie a Forged. 

Krásné magnetické stojany na nože z různých druhů 

dřeva, stylová servírovací prkénka z akáciového dřeva 

v kulatém i oválném provedení, a řadu jiného příslušenství. 

Všechny produkty Style de Vie vynikají svou jedinečností 

a originálním provedením.
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Magnetická lišta  
na nože

Magnetická lišta na nože 50 cm / akácie

Magnetic knife rack 50 cm acacia

SDV-304945

1 374 Kč

Magnetická lišta na nože 50 cm / ořech

Magnetic knife rack 50 cm  walnut

SDV-304884

1 374 Kč

Magnetická lišta na nože 50 cm / dub

Magnetic knife rack 50 cm oak

SDV-304914

1 374 Kč

Magnetická lišta na nože 50 cm / přírodní akácie

Magnetic knife rack Nature acacia

SDV-620322

1 649 Kč

pro umístění na stěnu  |  provedení dřevo  |  není vhodné do myčky
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Magnetický stojan na nože  
s kamenným podstavcem

Magnetický stojan na nože 

s kamenným podstavcem / dub

Magnetic knife block oak with stone base

SDV-624139

1 786 Kč

provedení dřevo  |  není vhodné do myčky

Magnetický stojan na nože  

s kamenným podstavcem / ořech

Magnetic knife block walnut with stone base

SDV-624771

2 061 Kč
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Krájecí prkénka  
z akáciového dřeva 

Krájecí prkénko / malé 40 x 29 x 3 cm

Cutting board rectangle 40 x 29 x 3 cm with 

natural look, made from acacia Medium

SDV-620186

961 Kč

s drážkou  pro odvod tekutin  |  prostiskluzové plastové cvočky na spodní straně  |   

vyfrézované úchyty  |  není vhodné do myčky

Krájecí prkénko / velké 50 x 35 x 3 cm  

Cutting board rectangle 50 x 35 x 3 cm 

with natural look, made from acacia 

Large

SDV-620216

1 374 Kč
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Servírovací prkénka 
z akáciového dřeva

Kulaté servírovací prkénko / velké

Round serving board made of acacia large

SDV-309735

686 Kč

oválné prkénko s koženou šňůrou na zavěšení  |  není vhodné do myčky

Jedná se o přírodní produkt, proto se jednotlivé výrobky mohou lišit v délce a šířce o 2 až 3 cm 

Oválné servírovací prkénko / velké

Oval serving board made  

of acacia Large

SDV-309827

619 Kč
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Misky 
na olivový olej

Keramická miska na olivový olej Tree

Ceramic Olive Oil Bowl Tree

SDV-624511

481 Kč

Keramická miska na olivový olej

Ceramic Olive Oil Bowl

SDV-624542

481 Kč

Malé keramické misky 

na olivový olej / 2 ks

2 Small Ceramic Olive Oil Bowls

SDV-624573

481 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:


