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Eenvoudig koken met deze Function 4 pannenserie
Deze Function4 pannenserie is voorzien van stevige, holle handgrepen die koel
blijven aanvoelen wanneer u kookt op een ceramische of inductiekookplaat. De
Function 4 kookpan heeft een robuust, nauwsluitend deksel met ventilatiegaatjes wat overkoken voorkomt. Alle pannen uit deze pannenserie hebben een
handige schenkrand waardoor vocht zonder knoeien kan worden afgegoten.
Deze luxe kookpannen hebben een maatverdeling aan de binnenzijde van de
pan, wat handig is in het gebruik. De kookpannen zijn stijlvol afgewerkt en
hoogglans gepolijst. Hierdoor hebben de WMF kookpannen een moderne,
elegante en eigentijdse uitstraling.
WMF Function 4 deksels
De Function 4 kookpannen zijn voorzien van een zeer speciaal afgietdeksel. De
pan is door het bijzondere deksel makkelijk en veilig in gebruik en maakt
afgieten kinderlijk eenvoudig. Het glazen deksel zorgt er daarnaast voor dat het
kookproces altijd goed te volgen is. De duidelijke tekens op de pan laten goed
zien op welke stand het deksel op dat moment staat. Dit gepatenteerde deksel
kan op vier manieren worden gebruikt:
Hoogwaardige materialen
De pannen uit de Function4 pannenserie van WMF zijn gemaakt van hoogwaardig, gepatenteerd Cromargan 18/10 roestvrij
staal. Dit duurzame materiaal behoud zijn glans langdurig. Daarnaast zorgt het voor optimaal kookcomfort en maakt het reinigen
van de pan gemakkelijk. Dit sterke materiaal is bijzonder slijtvast, zelfs wanneer de pannen zeer frequent gebruikt worden. De
pannen zijn vuur- en ovenvast en mogen in de vaatwasmachine gereinigd worden. Verder zijn ze geschikt voor alle kookplaten
inclusief het inductie-koken. Met de WMF Function 4 4-delig pannenset, WMF Function 4 5-delig pannenset en WMF Function 4
6-delig pannenset haal je een complete basisuitrusting in huis waarmee je direct aan de slag kunt.
WMF TransTherm Universal bodem
De TransTherm Universal bodem van dit WMF Function4 pannenset bestaat uit een onder-geslagen vormvaste 6 mm dikke
aluminium schijf die is ingekapseld. Het aluminium blijft zodoende afgesloten voor agressieve schoonmaakmiddelen en
voedselresten. De WMF bodem is geschikt voor alle warmtebronnen. Omdat de bodem gemagnetiseerd is kunnen de Function4
pannen ook zonder probleem op inductiekookplaten gebruikt worden. De bodem van de Function 4 pannen is daarnaast dik
genoeg om de pan lang genoeg op temperatuur te houden, zelfs wanneer het vuur lager is gezet. Hierdoor wordt energie
bespaard tijdens het koken.
WMF
Het Duitse merk WMF is al meer dan 160 jaar een bekende
producent van hoogwaardige keukenproducten, zoals WMF
Pannen, WMF Snelkookpannen en WMF bestek en andere
keukenartikelen. Al sinds 1853 maakt WMF het koken, eten
en drinken tot een geweldige beleving, zowel voor de hobbykok als voor de professionele gebruiker. Het merk WMF produceert producten die aan de hoogste eisen van kwaliteit,
ontwerp, gebruiksgemak en het gemakkelijk onderhoud
voldoen.

WMF Function 4 pannenserie
Kookpan Ø 16 cm + deksel
Kookpan Ø 20 cm + deksel
Kookpan Ø 24 cm + deksel
Kookpan Ø 16 cm + deksel laag
Kookpan Ø 20 cm + deksel laag
Kookpan Ø 24 cm + deksel laag
Soeppan Ø 24 cm + deksel
Steelpan 16 cm

