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Heirolin uutuuksilla valmistat ja katat kesän juhlat 
 
Heirolin uutuudet helpottavat kotileipurin arkea ja kesän juhlien järjestäjää. Ammattimaisesti säädettävä kakkurengas on 
korvaamaton apu paljon leipovalle, ja suloinen sydän-mittalusikkasetti tuo hyvän mielen valmistelujen keskelle. Heirol 
First -sarjan kauniin pelkistetyt luuposliiniastiat luovat näyttävän juhlakattauksen.  
 

 Sydämellinen mittalusikkasetti 
 Sydän mittalusikkasetti sulostuttaa kotileipurin keittiössä. Sydän toistuu mittalusikan kupissa, varressa 

ja varren käytännöllisessä ripustusreiässä. Sisäkkäin pinoutuvaan settiin kuuluvat 60, 80, 125 ja 250 ml 
mittalusikat (1/4, 1,3, 1/2 ja 1 cups). Tilavuudet soveltuvat erityisesti kansainvälisten reseptien 
toteuttamiseen! 

 Heirol Sydän mittalusikat, hinta noin 5,00 € 
 

 Säädettävällä kakkurenkaalla onnistuvat kaikenkokoiset kakut 
 Heirolin säädettävä kakkurengas tuo konditorian tuntua kotikeittiöön. Käytännöllinen teräksinen 

kakkurengas on säädettävissä oikean kokoiseksi reseptin tai tarjoilualustan mukaan. Kakkurenkaan 
kehä liukuu vapaasti haluttuun kokoon. Tukevat säätökahvat helpottavat pyöreän vuoan säätämistä. 
Voideltu ja tarvittaessa korppujauhotettu vuoka asetetaan suoraan uunipellille leivinpaperin päälle. 
Reunavuoassa voit myös täyttää täytekakun, tai valmistaa juustokakun tai jäädykkeen suoraan 
tarjoiluvadille. Kakkurenkaan mukana seuraa kätevä sokerikakku-reseptin muunnostaulukko 
henkilömäärän tai tarjoiluvadin mukaan. Kakkurengas kestää konepesun.  

 Heirol-kakkurengas, pyöreä, Ø 18–30 cm, korkeus 7 cm, hinta noin 19,00 € 
 Heirol-kakkurengas, nelikulmio, 25x20–50x41 cm, korkeus 7 cm, hinta noin 25,00 € 
  

 Näyttävät kattaukset syntyvät Heirol First -sarjan astioilla 
 Heirol First -sarja on saanut upeat uutuudet kesän juhlakauteen: kaksi- ja kolmikerroksisessa 

kerroskakkuvadissa makeat ja suolaiset tarjottavat nousevat näyttävästi esiin juhlakattauksessa ja 
buffet-pöydässä. First-sarjan käytännölliset, neliskanttiset tarjoiluvadit sopivat monipuolisesti 
kattamiseen. Vatien matala reuna helpottaa tarjoilua. First-sarjan kahvikuppien ja asettien selkeän 
linjakas muotoilu sopii arjen ja juhlan kahvihetkiin. Heirol First -astiat on valmistettu konepesun-, 
pakastimen- ja uuninkestävästä luuposliinista, joka on keramiikkatuotteista laadukkainta – hyvin 
valkoista, kuultavaa ja kestävää. 

 Heirol First -kerroskakkuvadit: Kaksikerroksinen vati 20 cm ja 26 cm, hinta noin 27,50 €; Kolmikerroksinen vati 20 
cm, 26 cm ja 30 cm, hinta noin 47,50 €. 

 Heirol First -tarjoiluvadit: 26x13x2,5 cm, hinta noin 8,90 €; 26x17x2,5 cm, hinta noin 9,80 €; 37x16x2,5 cm, hinta 
noin 14,90 €; 26x26x2,5 cm, hinta noin 16,90 € 

 Heirol First - pinottava kahvikuppi: 1,5 dl, hinta noin 3,20 €; 2 dl, hinta noin 3,90 € 
 Heirol First -muki: 2,8 dl, hinta noin 6,20 € 
 Heirol First -asetti: 14 cm, hinta noin 3,20 € 
 Heirol First -kahvikuppi ja -asetti: 1,5 dl, hinta noin 6,70 €; 2,0 dl, hinta noin 7,80 € 
 

 Heirolin teräksinen termoskaadin säilyttää juomat oikeassa tarjoilulämpötilassa  
 Heirolin selkeälinjainen termoskaadin on kätevä arjessa ja juhlassa. Terässisuksen ja tuplavakuumirakenteen 

ansiosta kaadin pitää juoman kuumana tai kylmänä pitkään. Kaatimen kierrekorkkia ei tarvitse poistaa 
kaatamisen ajaksi. Termoskaatimen suuaukko on muotoiltu siten, että juoma virtaa siististi. Käsinpesu 
miedolla pesuaineliuoksella. Tuotteella on viiden vuoden takuu. 

 Heirol -termoskaadin: 1,0 l, hinta noin 25,00 €; 1,9 l, hinta noin 29,80 € 
 

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 
 Marko Vikman, marko.vikman@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. Se on noussut nopeasti yhdeksi Suomen johtavista 
keittiön pienvälineiden valmistuttajista, ja sen johtoajatuksena on tarjota monipuolinen valikoima laadukkaita, kauniita ja käytännöllisiä 
keittiön pienvälineitä sekä lastenastioita markkinoiden parhaalla hinta‐laatusuhteella. 


