




Neo

Podstawową cechą tej linii produktów firmy BergHOFF jest nowoczesność - zarówno jeśli chodzi o funkcję, design, jak i 

użycie materiałów.

Linię Neo, której projekt wyróżniono kilkoma nagrodami, znamionuje czystość kształtów oraz obecność zaskakujących 

elementów, dzięki czemu każdy produkt posiada niepowtarzalny charakter.

Produkty z tej serii zostały zaprojektowane tak, by osiągnąć doskonałą równowagę między kształtem i funkcjonalnością. 

Począwszy od garnków, aż po solniczki i pieprzniczki - wszystkie artykuły są świadectwem troskliwej uwagi projektanta, 

dzięki czemu powstała wyjątkowo mocna i specyficzna linia.

Frederik Aerts

Utalentowany, wszechstronny, belgijski  projektant, który otrzymał liczne trofea i nagrody. Solidna wiedza techniczna oraz 

wyczucie kształtu pozwalają mu na pełne rozwinięcie kreatywności, od stworzenia pomysłu do skończonego produktu. Jego 

projekty wyróżniają się ponadczasowymi wzorami oraz nowatorstwem w zakresie stylizacji i techniki. Pracuje w pełnym 

wymiarze godzin dla BergHOFF Worldwide od lata 2007 r.

BergHOFF…Smak oryginalności 

Firma BergHOFF Worldwide stara się pobudzać zmysły kucharzy - zarówno tych, którzy zawodowo zajmują się gotowaniem, 

jak i pasjonatów sztuki kulinarnej. Udaje nam się to dzięki kompleksowej ofercie sprzętu stołowego oraz przyborów do 

gotowania. Obejmuje ona: naczynia do gotowania, sztućce, noże, porcelanę, kryształy, urządzenia elektryczne 

akcesoria, artykułu promocyjne oraz sprzęt do grillowania. Firma BergHOFF nie zadowala się średnią jakością. Chcemy 

osiągnąć więcej, a udaje nam się to dzięki pasji naszych pracowników. W tworzenie estetycznych i wydajnych produktów 

wkładają oni bowiem swoje serce. Naszym celem jest przekształcanie specjalnych materiałów i wyjątkowego designu w 

fascynujące kreacje, które stanowią ozdobę kuchni i stołu. Dzięki staraniom tym zdobyliśmy nagrodę w jednym z najtrud-

niejszych i najbardziej znanych konkursów wzornictwa na świecie. Dwa nowe projekty Frederika Aertsa znalazły uznanie w 

oczach międzynarodowych ekspertów w zakresie designu, otrzymując “Red Dot Award 2008” z “honorowym wyróżnieniem” 

dla produktów o szczególnie wyrafinowanych rozwiązaniach.



Naczynia do gotowania

Naczynia do gotowania Neo wyróżniają się wyjątkową innowacyjnością i funkcjonalnym designem.

Najwyższej jakości nierdzewna stal 18/10 o grubości 1 mm z łatwością spełnia nawet najostrzejsze wymagania.

Funkcjonalność i design idą ręka w rękę.

Główną cechą naczyń z tej serii jest płaska pokrywa z uchwytami po bokach. Element ten decyduje zarazem o 

funkcjonalności i oryginalności designu tej serii. Wystarczy przekręcić pokrywę by jej uchwyty łatwo wsunęły się nad rączki 

garnka. W tej pozycji moc, którą kryje w sobie linia Neo, jest najlepiej widoczna: pokrywa i garnek stanowią jedno. W takim 

ułożeniu praktyczna krawędź służąca wylewaniu ukazuje cały swój potencjał.

Wzór na pokrywie wyraźnie pokazuje pozycję, w której należy wylewać płyny. Ponieważ oba uchwyty pokrywy i garnka 

można mocno i wygodnie złapać, wylewanie nie wiąże się praktycznie z żadnym ryzykiem.

W trakcie gotowania istnieje możliwość podniesienia pokrywy z jednej strony, nie ma więc konieczności całkowitego jej 

dejmowania.

Płaska pokrywa jest wielofunkcyjna, może bowiem być użyta jako podstawka. Ponadto umożliwia ona łatwe przechowywanie 

naczyń.



3500100 podstawka pod naczynia 2 cz. 12 cm (4 ¾”)  

3500117 magnetyczna podstawka pod naczynia 20 cm (8”)

3500032 głęboka patelnia z pokrywą 24 cm (8”) 2,4 l (2.5 Qt)

3500049 garnek z pokrywą 16 cm (6 ¼”) - 2 l (2.1 Qt)

3500018 garnek z pokrywą 16 cm (6 ¼”) - 2 l (2.1 Qt)

3500001 garnek z pokrywą 20 cm (8”) - 3,8 l (4 Qt)

3500025 garnek z pokrywą 24 cm (10”) - 6,3 l (6.7 Qt)



3500469 nóż uniwerslany 15 cm (6”)  

3500506 nóż do rozbierania 13 cm (5”)  

3500513 nóż do mięsa 18 cm (7”)  

3500544 nóż szefa 20 cm (8”)  

3500568 nóż pieczywa 23 cm (9”)  

3500599 nóż do skrobania 9 cm (3 ½”)  

3500803 7-częściowy blok noży Neo w szufladzie

nóż do pieczywa 23 cm (9”)

nóż szefa 23 cm (9”)

nóż do mięsa 23 cm (9”)

nóż do rozbierania “flexible” 15 cm (6”)

nóż uniwersalny 12 cm (4 ¾”)

nóż do obierania 7 cm (2 ¾”)

blok 43 x 6 x 18 cm 

 (17” x 2 ¼” 7”)



3500612 nóż do ziół Ø 8 cm (3 ¼”)  

3500636 nóż japoński 18 cm (7”)  

3500667 nóż do pomidorów 13 cm (5”)  

3500674 nóż do sera 14 cm (5 ½”)

3500759 nóż do obierania 7 cm (2 ¾”) 

3500773 hiszpański nóż do szynki ‘flexible’ 25 cm (9 ¾”)  

3500766 blok noży Neo 10 cz.

nóź do pieczywa 23 cm (9”)

nóż szefa 23 cm (9”)

nóż do mięsa 23 cm (9”)

nóż do rozbierania ‘flexible’ 15 cm (6”)

nóż uniwersalny 12 cm (4 ¾”)

nóż do obierania 7 cm (2 ¾”)

nóż do ziół Ø 8 cm (3 ¼”)

deska do siekania ziół

deska do krojenia

blok 13 cm x 26 cm x 13 cm

 (5” x 10 ¼” x 5”)



Porcelana

Wyraźne, proste linie i  uchwyty filiżanek wykonane w płaszczyźnie poziomej zadziwiają swą oryginalnością. Pozycja 

uchwytu gwarantuje wyjątkową łatwość użycia, a jednocześnie umożliwia umieszczenie na nim łyżeczki. Spodki stanowią 

natomiast połączenie dwóch oddzielnych kształtów, których wyraźnym podkreśleniem są mocne linie.



3500391 szczypce do cukru 9 cm (3 ½”)

3500339 filiżanko do espresso 0,06 l (0.1 Qt) 

3500322 filiżanka do kawy 0,19 l (0.3 Qt)

3500384 łyżeczka do espresso 7,5 cm (3”)  

3500377 łyżeczka do kawy 11 cm (4 ¼”)

3500315 spodek do kawy/espresso 15,5 x 10,5 cm (6” x 4 ¼”)  

3500407 3-częściowy komplet do cukru i śmietanki 0,135 l (0.1 Qt)



3500063 Zestaw do przypraw 6 cz. 

3501084 pojemnik 12 x 10 cm (4 ¾” x 4”) - 1 l (1.1 Qt)

3500094 pojemnik 12 x 15 cm (4 ¾” x 6”) - 1,5 l (1.6 Qt)

3501091 pojemnik 8,5 x 16,5 cm (3 ½” x 6 ½”) - 0,75 l (0.8 Qt)

3501107 pojemnik 8,5 x 11 cm (3 ½” x 4 ½”) - 0,5 l (0.5 Qt)

3500056 zestaw do soli i pieprzu 3 cz. 



3500438 pojemnik na odpadki stołowe 
12 x 15 cm (4 ¾” x 6”) - 1,5 l (1.6 Qt)

3500421 Pojemnik na wkłady do ekspresu do kawy  
8,5 x 16,5 cm (3 ½” x 6 ½”)

3500070 łyżka silikonowa 33 cm (13”)  
3500087 łopatka silikonowa duża 37 cm (14 ¾”)  

3501213 komplet sztućców Neo 24 cz

6 x nóż

6 x widelec

6 x łyżka

6 x łyżeczka do kawy

drawer block
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