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Heirolilta keittiön pienvälineet jouluruokien valmistamiseen, juhlakattaukseen ja lahjaksi 
Heirolin uutuudet helpottavat ruoanvalmistusta ja koristavat juhlakattausta. Käytännölliset keittiön pienvälineet ja 
kattaustuotteet helpottavat kotikokin arkea vuoden ympäri. Tuotteet ovatkin erinomaisia ideoita isänpäivän ja joulun 
lahjapaketteihin. 
 
 Henri Alénin Pro Balance -veitsisetti on ruoanlaittoa harrastavan toivelahja 
 Useita kansainvälisiä palkintoja voittanut Pro Balance -veitsisarja kasvaa jouluna uudella 

tuotteella: Henri Alén Pro Balance -veitsisetillä. Settiin kuuluu neljä innovatiivista Pro Balance 
-veistä, jotka on valmiiksi tasapainotettu Henrin mieltymysten mukaisesti, laadukas 
hopeanvärinen veitsiteline ja keraaminen kahdella eri karkeusasteella varustettu 
veitsenteroitin. Kahvan sisään laitettavia painoja siirtämällä Henrin tasapainotuksia on 
helppo muuttaa omaan käteen sopivaksi. Pakkaukseen sisältyy 12 cm vihannesveitsi, 16 cm 
kokkiveitsi, 18 cm santoku-veitsi, 21 cm fileeveitsi, veitsiteline ja keraaminen veitsenteroitin. 
Setin tuotteiden yhteisarvo on noin 550 euroa. 

 Pro Balance Henri Alén -veitsisetti, hinta noin 395,00 € 
 
 Heirolin hiiliteräksisillä wokpannuilla syntyvät itämaiset herkut 
 Heirol wokpannut on valmistettu hiiliteräksestä, joka on wokpannujen alkuperäinen 

valmistusmateriaali. Hiiliteräs tekee wokpannuista kevyitä ja xylan-pinnoite helpottaa 
käyttöä ja puhtaanapitoa. Pannuissa on kumipuukahva sekä näppärä ripustuslenkki. 
Wokpannut soveltuvat kaikille liesityypeille. Käsinpesu. 

 Heirol wokpannu, halkaisija 20 cm, hinta noin 21,00 € 
 Heirol wokpannu, halkaisija 31 cm, hinta noin 32,40 € 
 
 Procast-valualumiinipata vahvistaa pataruoan aromeja 
 Procast-valualumiinipadan kannen sisämuodon ansiosta padan sisään muodostuu höyrykehä 

ja höyrystyvä neste putoaa takaisin hauduttaviin ruoka-aineisiin korostaen ruoan aromeja. 
Pohjan kennorakenteen ansiosta pata soveltuu kaikille liesille. Pataa voi myös käyttää 
uunissa hauduttamiseen. 

 Pata valualumiinia 20 cm, 2,4 l, värit: musta ja valkoinen; hinta noin 57,00 € 
 Pata valualumiinia 24 cm 4,4 l värit: musta ja valkoinen; hinta noin 71,00 € 
 
 Laadukas ja eettinen leikkuulauta kuuluu jokaiseen keittiöön 
 Heirolin puiset leikkuulaudat on valmistettu FSC-sertifioidusta pyökistä. Sertifikointi takaa, 

että tuotteen materiaalina on käytetty puuta, joka on ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti 
hyvin hoidetusta metsistä. Puinen leikkuulauta on pitkäikäinen ja hygieeninen. Pienemmissä 
leikkuulaudoissa on käyttöä helpottava kahva. Reilunkokoiset Chef-laudat ovat yli 4 cm 
paksuja ja varmasti myös vaativamman kokin mieleen. Trudeaun tyylikäs musta leikkuulauta 
on laadukas ja käytännöllinen. Kaksipuolinen leikkuulauta on naarmuuntumisenkestävä, 
konepestävä ja sen päissä on liukumista estävä materiaali.  

 Heirol-leikkuulauta 28x20x2 cm, 34,5x24x2 cm ja 46x30x2 cm, hinta noin 14,60 €, 18,80 € ja 29,60 € 
 Heirol Chef -leikkuulauta 38x40x4,2 cm, 35,5x51x4,5 cm, hinta noin 53,80 € ja 77,80 € 
 Trudeau-leikkuulauta 40x30 cm, hinta noin 21,80 € 
 
 Heirolin näyttävät mauste- ja suolamyllyt keittiöön ja osaksi kattausta 
 Selkeälinjaisissa, kirkkaasta akryylistä valmistetuissa Heirolin mauste- ja suolamyllyissä on 

keraaminen koneisto. Myllyt ovat 30 cm korkeita ja ne on viimeistelty kromatuin 
yksityiskohdin. Myllyillä on 10 vuoden koneistotakuu. 

 Heirol mauste- tai suolamylly, 30 cm, hinta noin 27,80 € 
 
   Viva Scandinavian lasiset viinikarahvit juhlajuomien tarjoiluun 
 Selkeälinjaisen kauniit Viva Scandinavian Rome ja Classic -viinidekantterit on valmistettu 

suupuhalletusta lasista. Molemmissa karahveissa on teräskorkki sekä silikonista valmistettu 
kaatonokka, joka ehkäisee valumista.  

 Viva Scandinavia Rome -viinikarahvi, hinta noin 31,80 € 
 Viva Scandinavia Classic -viinikarahvi, hinta noin 35,80 € 
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  Heirol First-luuposliinisarjan astiat juhlakattaukseen jo vuodesta 2005! 
 Ajaton ja selkeälinjainen First-astiasto laajenee jälleen. Uudet matalareunaiset ja 

reilunkokoiset tarjoiluvadit on suunniteltu erityisesti juhlakattauksiin ja noutopöytään. 
Matala reuna helpottaa koristelua, esillepanoa ja ruoan annostelua. First-sarjan uunivuoat 
ovat mitoitettu foliovuoille – joulun herkulliset laatikkoruoat voidaan valmistaa joko suoraan 
uunivuokaan tai käyttää uunivuokaa etukäteen valmistetun ruoan tarjoiluun. Astiat ovat 
konepesun, uunin, pakastimen ja mikroaaltouunin kestäviä. 

 First-vati, pyöreä, 35x2,2 cm, 39,5x2,2 cm, hinta noin 26,20 ja 33,60 €  
  First-vati, suorakaiteenmuotoinen, 37,5x19 cm, 41x30 cm, hinta noin 19,00 € ja 30,20 € 
  First-uunivuoka, 20x15,5x5,5 cm, 25x19x6 cm, 30x23x6,5 cm, hinta noin 12,90 €, 22,30 € ja 32,70 € 
 
Lisätietoja: Heirol Oy, www.heirol.fi 
 Johanna Ventelä, johanna.ventela@heirol.fi, puh. (075) 326 6800 
 
Viestintä: Promode Oy, www.promode.fi, puh. (09) 170 070 
 Karri Harju, karri.harju@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali 
 Jarna Tikkanen, jarna.tikkanen@promode.fi / tuotelainaukset 
 
Jälleenmyynti: Marketeissa, tavarataloissa ja keittiötarvikeliikkeissä, Heirol Shop (os. Kauppiaskatu 4, Turku) sekä 

www.heirol.fi 
 
Kuluttajatiedustelut: Heirol Oy, puh. (075) 326 6800 
 
Heirol Oy on vuonna 1991 perustettu suomalainen keittiövälineiden maahantuontiyritys, joka on noussut nopeasti yhdeksi Suomen 
johtavista keittiön pienvälineiden valmistuttajista. Heirolin johtoajatuksena on tarjota monipuolinen valikoima laadukkaita, kauniita ja 
käytännöllisiä keittiön pienvälineitä sekä lastenastioita markkinoiden parhaalla hinta-laatusuhteella. 


