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• Zaprojektowana do pracy ze wszystkimi 
modelami mikserów stojących KitchenAid
Łatwy montaż w uniwersalnym gnieździe 
przystawek miksera stojącego
Pozwala szybko i łatwo od zera stworzyć świeży, 
domowy makaron

• Profesjonalna wałkowarka i wykrojniki ze 
stali nierdzewnej
Łatwe wałkowanie i perfekcyjne cięcie ciasta na makaron

• Wałkowarka do makaronu
Tworzy płaty makaronu o szerokości 15 cm 
w 8 różnych grubościach, aby dostosować 
grubość makaronu do potrzeb

• Wykrojnik do spaghetti
Służy do cięcia płatów makaronu w klasyczne 
nitki spaghetti

• Wykrojnik do fettuccine
Służy do cięcia płatów makaronu w grubsze 
wstążki fettuccine

• Zawiera pędzelek do czyszczenia
Służy do wymiatania resztek ciasta i mąki 
z wałkowarki i wykrojników z mąki i ciasta

5KSMPRA5KSMPSA



5KSMPRA
DANE TECHNICZNE 
Materiał Stal nierdzewna
Wymiary produktu wys. x szer. x dł. 5,6 × 9,7 × 24,6 cm
Wymiary opakowania wys. x szer. x dł. 25,9 × 17 × 11,4 cm
Wymiary opakowania zbiorczego wys. x szer. x dł. 29 × 19,1 × 23,6 cm
Waga netto 3,4 kg
Waga brutto 3,6 kg
Waga brutto opakowania zbiorczego 7,5 kg
Opakowanie zbiorcze 2 sztuki
Kraj pochodzenia Włochy

MODEL OPIS EAN EAN opakowanie zbiorcze (2 sztuki)
5KSMPRA 3-częściowy zestaw: wałkowarka 

i wykrojniki do makaronu
5413184400019 5413184400040

5KSMPSA
DANE TECHNICZNE 
Materiał Stal nierdzewna
Wymiary produktu wys. x szer. x dł. 5,6 × 9,7 × 24,6 cm
Wymiary opakowania wys. x szer. x dł. 25,9 × 11,9 × 7,9 cm
Wymiary opakowania zbiorczego wys. x szer. x dł. 28,4 × 13 × 24,1 cm
Waga netto 1,1 kg
Waga brutto 1,2 kg
Waga brutto opakowania zbiorczego 3,9 kg
Opakowanie zbiorcze 3 sztuki
Kraj pochodzenia Włochy

MODEL OPIS EAN EAN opakowanie zbiorcze (3 sztuki)
5KSMPSA Wałkowarka do makaronu 5413184400026 5413184400057

Przystawki do miksera stojącego KitchenAid
3-częściowy zestaw: wałkowarka i 2 wykrojniki 
do makaronu 5KSMPRA
Wałkowarka do makaronu 5KSMPSA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pędzelek do czyszczenia
Wałkowarki i wykrojników do makaronu 
nie można zanurzać w wodzie ani myć 
w zmywarce. Pędzelek pozwoli łatwo 
wymieść resztki ciasta i makaronu.


