
  

  

W trosce o zdrowie
 pracowników i klientów



  

Wielofunkcyjna wyciskarka wolnoobrotowa Kuvings 
Pijąc soki świeżo wyciskane wzmocnisz swoją odporność i zadbasz o zdrowie. W 
wyciskarce Kuvings wyciśniesz dosłowie każdy owoc czy warzywo, możesz cieszyć się 
świeżymi sokami z najróżniejszych składników: od popularnych jabłek i cytrusów przez 
twarde buraki i marchew po zieloną pokrzywę i szpinak. 
Niezależnie od składników zawsze otrzymasz równie gładki, aksamitny sok bez fusów 
i grudek. A to wszystko w zaledwie kilka minut, dzięki dużemu wlotowi
o średnicy 82 mm. 

Kuvings stawia na najtrwalsze materiały i najwyższą jakość wykonania. 
Wszystkie wyciskarki są produkowane w tej samej fabryce 
w Korei Południowej. Ich solidność potwierdza 10-letnia gwarancja 
na wszystkie elementy.

www.kuvings.pl
10 lat gwarancji



  

Opinie klientów i ekspertów

Klienci doceniają:

● skuteczność wyciskania (pełna szklanka soku z jednej pomarańczy), 
● łatwość użycia (najszerszy wlot na owoce) oraz 
● niezawodność, 10 lat gwaracji.



  

Profesjonalna wyciskarka do cytrusów The Juicer

The Juicer cieszy oko pięknym designem, pasującym zarówno do strefy socjalnej       
w firmie jak i do kuchni domowych. Mocny silnik, wysoka jakość materiałów i 
nowoczesny wygląda łączą w sobie najlepsze cechy profesjonalnych i domowych 
sprzętów.
 

Wyciskarka The Juicer daje Ci możliwość 
łatwej zmiany konsystencji soku. Wciskając 
odpowiedni przycisk możesz uzyskać:
- gładki i aksamitny sok klarowny
- gęsty i pełnowartościowy sok z miąższem
 
Niezależnie od wyboru masz gwarancję 
zawsze słodkiego i świeżego napoju. 
Konstrukcja wyciskarki zapewnia 
oddzielenie gorzkiej części cytrusów 
podczas wyciskania.

https://www.thejuicer.eu
5 lat gwarancji

https://www.thejuicer.eu/


  

Najsilniejszy blender na świecie - Blendtec

Amerykański blender, który wyróżnia najbezpieczniejsze ostrze oraz
najmocniejszy silnik w kategorii. Innowacyjny w każdym detalu.
Ostrze może pracować nawet do 28 tysięcy obrotów na minutę.

W odróżnieniu od większości blenderów kielichowych na rynku 
Blendtec posiada 2 różnice: 

● grube śmigło, które nigdy się nie stępi i nie straci na 
efektywności, dodatkowo przy czyszczeniu kielicha nie musisz się 
obawiać skaleczenia

● prostokątny kielich zapewnia bardziej dokładne blendowanie 
bez drobinek i fusów. Miksowane składniki, zamiast krążyć po 
łuku typowego kielicha, odbijają się od prostokątnych krawędzi i 
lądują z powrotem w blendowanym wirze. Dzięki temu Blendtec 
zrobi najbardziej gładkie i aksamitne koktajle!

www.blendtec.com.pl
8 lat gwarancji

http://www.blendtec.com.pl/


  

Ekologiczny grill węglowy bez dymu - LotusGrill

Grill na węgiel, którego możesz używać wszędzie: na balkonie i w altanie, na pomoście i 
na łodzi, a nawet w domu – w kuchni pod okapem. Dlaczego? Bo jest bez dymu!

To możliwe, ponieważ węgiel używany do grillowania 
nie ma styczności z tłuszczem wydobywającym się z 
przygotowywanych potraw i przez to nie dochodzi 
do jego palenia się. Izolacja ta praktycznie 
całkowicie eliminuje dymienie z urządzenia
 i pozwala cieszyć się wyjątkowym smakiem 
grillowanych potraw bez substacji toksycznych 
czy domieszki nieprzyjemnych zapachów. 

www.lotusgrill.pl
5 lat gwarancji 

http://www.lotusgrill.pl/


  

Grill znany w mediach

Lotus Grill był już m.in. bohaterem takich programów jak: Dzień Dobry TVN, 
Okrasa łamie przepisy, Nowy Gadżet, Twardy Reset. 

Okrasa łamie przepisy: Morskie grillowanie

Nowy gadżet: Garaż i grill

Dzień dobry TVN: Grillowy niezbędnik



  

Myjka ultradźwiękowo-ozonowa oraz Ozonator

Ozonatory w ostatnim czasie mocno zyskują na 
popularności i są idealnym sposobem na eliminację 
bakterii, wirusów, grzybów czy pleśni. Urządzenie Vita-My, 
oprócz dezynfekcji żywności i przedmiotów, dzięki 
wydajności 500 mg/h i automatycznemu trybowi pracy, 
pozwala też na oczyszczanie całych pomieszczeń czy też 
wnętrza auta.

Myjka Vita-My, oprócz wytwarzania ozonu, 
wykorzystuje również ultradźwięki, które powodują, że 
proces czyszczenia jest znacząco skuteczniejszy oraz 
szybszy (warzywa i owoce w zaledwie 2,5 minuty). 
Technologia ultradźwiękowa pozwala też na 
bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń z delikatnych 
przedmiotów, takich jak biżuteria, zegarki czy okulary. 
Urządzenie nie wymaga stałego podłączenia do prądu - 
jest wyposażone w wydajny akumulator.

www.vita-my.pl



  

Szukasz pomysłu na:
● wyposażenie biura w stylu eko

● nagrody pracownicze

● zakup lub dofinasowanie  
pracownikom wysokiej jakości 
sprzętu

● prezent swoim kontrahentom 



  

Jestem tu dla Ciebie

Masz zapewniony stały dostęp do produktów, co oznacza 
dostawę następnego dnia. 

A co najważniejsze! Możesz zamówić TWOJE logo na 
produkcie. 

REZERWUJESZ
TOWAR na termin 

dogodnym dla Ciebie

ZAMAWIASZ bezpośrednio 
u swojego opiekuna

DOSTAWA W 24h 
po otrzymaniu zamówienia 
wysyłkę zrealizujemy tego 

samego dnia



  

Oferuję produkty markowe, ekskluzywne i nagradzane. Takie o 
których ludzie marzą i chcą je mieć, więc ich cena jest wysoka.
 
Ty natomiast współpracujesz z generalnym dystrybutorem, 
dlatego otrzymujesz najlepsze rabaty.

 Posiadam produkty, 
najlepsze w swojej 

dziedzinie!



  

Ty decydujesz – resztą zajmę się ja

Chcesz wynagrodzić swoich pracowników, docenić 
kontahentów czy po prostu wyposażyć swoje biuro?

Daj znać, a resztą zajmę się ja: na czas, zgodnie z 
oczekiwaniami, bez problemów. 



  

Zapraszam do współpracy
Joanna Lebiedzińska 

tel. 504 149 054 
jlebiedzinska@wagant.eu
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