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PİŞİRMENİN EN LEZZETLİ YOLU

İlk günkü heyecanımıza 15 yılın deneyimini 
kattık. Hecha olarak Türkiye’de bir ilke imza 
atarak ürettiğimiz demir döküm ürünleri, 
bugün de dünya standartlarında  
üretmeye devam ediyoruz.

İspanyolca “Mükemmel pişirilmiş!” anlamına 
gelen HECHA, yüzlerce yıldır kullanılan 
geleneksel demir döküm tencere, ızgara ve 
tavalarda pişirme yöntemini, modern ve yaratıcı 
bir anlayışla buluşturuyor.

Yemek pişirmeyi, tatmayı, sunmayı ve 
paylaşmayı seven herkes için  
doğru adres Hecha.
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SİZLER VE GELECEK NESİLLER İÇİN

Hecha ile bir ömür boyu, her sofranızda lezzeti 
garanti ediyoruz.

Her mevsim kendi evinizin konforunda mangal 
lezzetini yaşayabilir, dilerseniz Hecha’larınızla 
lezzetli sofraların tadını doğada çıkarabilirsiniz.

Ocaktan fırına, fırından sofranıza kadar her an, 
şık görünümüyle masanıza eşlik eder.

Hecha’lar en sağlıklı pişirme aracı olmanın yanı 
sıra, renk ve tasarımları ile de göz doldurur,  
en güzel fotoğraflarla anılarınızı süsler.



6

NEDEN HECHA?

- Hecha ürünleri oldukça sağlamdır. Bu yüzden sadece bir mutfak 
ürünü değil, nesilden nesile aktaracağınız bir lezzet mirası satın 
almış olursunuz.

- Demir döküm, hızlı bir şekilde yüksek sıcaklıklara çıkabilir. Aldığı 
ısıyı tüm yüzeye eşit bir şekilde iletir. Böylece yemeğinizin her yanı 
eşit ve doğru bir şekilde pişmiş olur.

- Hecha üretiminde kullanılan malzemelerin sentetik kimyasallarla, 
kanserojen maddelerle hiçbir ilişkisi yoktur! Böylece yüksek ısılarda 
bile yapısı zarar görmez; yemeklerinize herhangi bir zararlı kimyasal 
karışmaz.

- %100 demir döküm üzerine emaye kaplama Hecha ürünlerinin 
ham demir döküm ürünlere kıyasla temizliği oldukça kolaydır. 
Kutusundan çıkardığınız andan itibaren ılık su altında bulaşık süngeri 
ve deterjanı ile kolayca temizleyebilirsiniz. 

- Hecha ürünleri tüm ocak tipleri ile uyumludur. Fırına girebilme 
özellikleri ile de pişirmede sizlere kolaylık sağlar.

- Hecha tencerelerinin yağmur damlası özellikli kapakları sayesinde 
yemeğin buharlaşan suyu kapakta yoğunlaşarak tekrar yemeğe 
döner. Böylece pişirdiğiniz yemeklerde hiçbir lezzet kaybı yaşanmaz.
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ÖMÜR BOYU GARANTİ

Üretimden kaynaklı oluşabilecek tüm hatalar 
ömür boyu garanti kapsamındadır.

%100 YERLİ ÜRETİM

Hecha ürünlerinin üretim süreci, kalite ve 
sağlık standartlarına uygunluğu uluslararası ve 
yurtiçi platformlarda test edilmiştir. Yerli üretim 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz!

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Hep daha iyisini hedefleyen genç ve dinamik 
ekibimiz için en büyük başarı; mutlu ve 
memnun müşterilerimiz.

.
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HECHA 20CM 
DÖKÜM TENCERELER
Hecha’nın sağlıklı, dayanıklı ve oldukça talep gören döküm tencereleri, 
renk seçenekleri ve tasarımlarıyla mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. 
Kapağında yer alan lezzet noktacıkları sayesinde yemekten çıkan buharı, 
aromayı ve tadı konsantre ederek pişirme süresi boyunca devam eden bir 
ısı sirkülasyonu sağlar ve yemeklerin lezzetine lezzet katar. Ocaktan fırına, 
f ırından sofranıza kadar her an; başka bir sunum tabağına gerek kalmadan 
şık görünümüyle masanıza eşlik eder.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

20CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM TENCERE



9

20CM TURUNCU  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

20CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

20CM GECE MAVİSİ  
DEMİR DÖKÜM TENCERE
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HECHA 24CM 
DÖKÜM TENCERELER
Hecha’nın sağlıklı, dayanıklı ve oldukça talep gören döküm tencereleri, renk 
seçenekleri ve tasarımlarıyla mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. Kapağında 
yer alan lezzet noktacıkları sayesinde yemekten çıkan buharı, aromayı ve tadı 
konsantre ederek pişirme süresi boyunca devam eden bir ısı sirkülasyonu sağlar 
ve yemeklerin lezzetine lezzet katar. 24 cm Hecha döküm tencere aileler en 
ekonomik boydur. Ocaktan fırına, f ırından sofranıza kadar her an; başka bir 
sunum tabağına gerek kalmadan şık görünümüyle masanıza eşlik eder.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

24CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM TENCERE
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

24CM GECE MAVİSİ  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

24CM TURUNCU  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

24CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

24CM YEŞİL  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili
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HECHA 28CM 
DÖKÜM TENCERELER
Hecha’nın sağlıklı, dayanıklı ve oldukça talep gören döküm tencereleri, renk 
seçenekleri ve tasarımlarıyla mutfağınızın vazgeçilmezleri olacak. Kapağında 
yer alan lezzet noktacıkları sayesinde yemekten çıkan buharı, aromayı ve tadı 
konsantre ederek pişirme süresi boyunca devam eden bir ısı sirkülasyonu sağlar 
ve yemeklerin lezzetine lezzet katar. 28 cm Hecha döküm tencerenin, etin ve 
tavuğun suyunu salması gereken yemeklerde eşsiz bir başarısı vardır. Ocaktan 
fırına, f ırından sofranıza kadar her an; başka bir sunum tabağına gerek kalmadan 
şık görünümüyle masanıza eşlik eder.  

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM TENCERE
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM GECE MAVİSİ  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

28CM TURUNCU  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM YEŞİL  
DEMİR DÖKÜM TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili
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HECHA 28CM 
DÖKÜM SIĞ TENCERELER
Hecha’nın sağlıklı, dayanıklı ve oldukça talep gören döküm tencereleri, renk 
seçenekleri ve tasarımlarıyla mutfağınızın vazgeçilmezleri olacak. Kapağında 
yer alan lezzet noktacıkları sayesinde yemekten çıkan buharı, aromayı ve tadı 
konsantre ederek pişirme süresi boyunca devam eden bir ısı sirkülasyonu 
sağlar ve yemeklerin lezzetine lezzet katar. Ocaktan fırına, f ırından sofranıza 
kadar her an; başka bir sunum tabağına gerek kalmadan şık görünümüyle 
masanıza eşlik eder.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM SIĞ TENCERE
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM GECE MAVİSİ  
DEMİR DÖKÜM SIĞ TENCERE

28CM TURUNCU  
DEMİR DÖKÜM SIĞ TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM SIĞ TENCERE

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM YEŞİL  
DEMİR DÖKÜM SIĞ TENCERE
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HECHA 12CM  
DEMİR DÖKÜM MİNİ GÜVEÇLER
Hecha’nın en minik üyesi demir döküm güveçler pratik kullanımı ve şık 
görünümleriyle sofranızın vazgeçilmezi olacak. Oldukça fonksiyonel olan 
mini güveçler; kahvaltı sofralarında reçel, zeytin ve benzeri yiyecekleri 
servis ederken, çorba kasesi olarak veya sos servisi yaparken kullanılabilir. 
Ocaktan fırına, f ırından sofranıza kadar her an; şık görünümüyle masanıza, 
başka bir sunum tabağına gerek kalmadan, eşlik eder.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

12CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM  
MİNİ GÜVEÇ



17

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

12CM GECE MAVİSİ 
DEMİR DÖKÜM  
MİNİ GÜVEÇ

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

12CM TURUNCU 
DEMİR DÖKÜM  
MİNİ GÜVEÇ

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

12CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM  
MİNİ GÜVEÇ
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DEMİR DÖKÜM ÜRETİM 
SÜRECİ NASIL OLUR?

Tüm tencere ve tavalarımız %80 el yapımı olan 
bir süreçten geçerek sizlere sunulmaktadır. 
Demir dökümün el işçiliği ile üretilmesinden 
dolayı diğer ürünler gibi pürüzsüz bir görünüm 
elde edilemeyebilir. 

El yapımından kaynaklanan bu süreç, aslında 
Hecha demir döküme sağlık ve lezzeti getiren 
bir süreçtir. Hecha ürünlerinin kalitesi ve ömür 
boyu garanti güvencesi de el yapımı sürecine 
bağlı olarak garanti altına alınmıştır.
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

19CM KIRMIZI 
DEMİR DÖKÜM SAHAN

HECHA 19CM  
DEMİR DÖKÜM SAHANLAR
Pişirme konusunda olduğu kadar sunum konusunda da tüketiciye en iyi 
ürün skalasını sunmak isteyen Hecha; en iyi lezzeti ve şıklığı garantileyen, 
yemeklerinizi sofranızda da sıcak tutmaya devam eden, döküm sahan 
fikrini sizlerle buluşturuyor.
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

19CM TURUNCU 
DEMİR DÖKÜM SAHAN

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

19CM MAT SİYAH 
DEMİR DÖKÜM SAHAN
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HECHA 22CM  
DEMİR DÖKÜM SAHANLAR
Pişirme konusunda olduğu kadar sunum konusunda da tüketiciye en iyi 
ürün skalasını sunmak isteyen Hecha; en iyi lezzeti ve şıklığı garantileyen, 
yemeklerinizi sofranızda da sıcak tutmaya devam eden, döküm sahan 
fikrini sizlerle buluşturuyor.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

22CM TURUNCU 
DEMİR DÖKÜM SAHAN

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

22CM KIRMIZI 
DEMİR DÖKÜM SAHAN

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

22CM GECE MAVİSİ 
DEMİR DÖKÜM SAHAN
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

22CM MAT SİYAH 
DEMİR DÖKÜM SAHAN

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

22CM YEŞİL 
DEMİR DÖKÜM SAHAN
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HECHA 28CM DEMİR DÖKÜM  
DÜZ YUVARLAK TAVALAR
Bu tava serisi ile Hecha; düz yüzey tabanı sayesinde yemeklerin belli bir 
ısıya geldikten sonra yüzeye yapışmasını engelleyerek tüketiciye yenilikçi 
ve yaratıcı bir çözüm sunuyor. Ocaktan fırına, f ırından sofranıza kadar 
her an; şık görünümüyle masanıza, başka bir sunum tabağına gerek 
kalmadan, eşlik eder.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM KIRMIZI DEMİR DÖKÜM 
DÜZ YUVARLAK TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM GECE MAVİSİ DEMİR DÖKÜM  
DÜZ YUVARLAK TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM TURUNCU DEMİR DÖKÜM  
DÜZ YUVARLAK TAVA
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM YEŞİL DEMİR DÖKÜM 
DÜZ YUVARLAK TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM MAT SİYAH DEMİR DÖKÜM  
DÜZ YUVARLAK TAVA
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

HECHA DEMİR DÖKÜM  
HİBRİT TAVALAR
Düz ve ızgara tavanın birleşiminden oluşan, Hecha’nın çok amaçlı döküm hibrit 
tavası, sizlere farklı ve pratik bir mutfak deneyimi yaşatmak için tasarlanmıştır. 
Izgara federleri, yağ biriktirme haznesi, çapraz yerleştirilmiş yağdanlıkları ve 
ızgaranızı yaparken düz yüzeydeki diğer yemeklere temasını engelleyen boydan 
boya ayırıcısı sayesinde lezzetinden ödün vermeyen ızgara yemekler yapmanıza 
olanak sağlar. Aynı anda ızgara tavasında kırmızı ya da beyaz et pişirirken, düz 
yüzeyini de sebzeleriniz için kullanabilirsiniz. Hecha hibrit tava sunduğu hızlı ve 
pratik pişirme teknikleri sayesinde mutfakta en büyük yardımcınız olacak.

DEMİR DÖKÜM  
HİBRİT TAVA KIRMIZI

DEMİR DÖKÜM  
HİBRİT TAVA TURUNCU

DEMİR DÖKÜM  
HİBRİT TAVA MAT SİYAH
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Kendinize ve sevdiklerinize her anından  
keyif alacağınız lezzetli bir dünya yaratın

Hecha ürünleri %100 demir döküm yapısı ile ısıyı ürünün her yerine eşit derecede 
yayar ve muhafaza eder. Demir döküm tencereler ısıyı kapağındaki yağmur 
damlacıkları sayesinde yemekten çıkan buhardaki aroma ve tatların pişme süresi 
boyunca devam eden bir sirkülasyon ile yemeğin içinde kalmasını sağlar. Bu 
şekilde en sağlıklı yemekleri lezzet kaybı yaşamadan pişirebilirsiniz.

Etler, sebzeler, ekmekler ve pişirmek isteyeceğiniz  her türlü yemeğin en lezzetli 
hali...

Mutfakta pişirmek, sofrada buluşmak, güvenle yemek ve gururla paylaşmak için: 
Hecha!
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HECHA 24CM  
DEMİR DÖKÜM IZGARA TAVALAR
Şef Yağız İzgül’ün et mühürleme ve pişirmede kullanmak üzere kendi 
ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı bu ürün, yemeklerde yarattığı barbekü 
etkisi sayesinde et meraklılarının en çok talep ettiği ürünlerden birisi 
olmayı başardı. Türkiye’de döküm demir pişirme gereçlerinin gerekliliğini 
kanıtlayan bu ürün, harika bir pişirme deneyimi yaşamanız için birebir.  
Ocaktan fırına, f ırından sofranıza kadar her an; şık görünümüyle 
masanıza eşlik eder.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

24CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM 
IZGARA TAVA

24CM GECE MAVİSİ 
DEMİR DÖKÜM 
IZGARA TAVA

24CM TURUNCU 
DEMİR DÖKÜM 
IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili
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HECHA 28CM  
DEMİR DÖKÜM IZGARA TAVALAR
Şef Yağız İzgül’ün et mühürleme ve pişirmede kullanmak üzere kendi 
ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı bu ürün, yemeklerde yarattığı barbekü 
etkisi sayesinde et meraklılarının en çok talep ettiği ürünlerden birisi 
olmayı başardı. Türkiye’de döküm demir pişirme gereçlerinin gerekliliğini 
kanıtlayan bu ürün, harika bir pişirme deneyimi yaşamanız için birebir.  
Ocaktan fırına, f ırından sofranıza kadar her an; şık görünümüyle 
masanıza eşlik eder.

24CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM 
IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM IZGARA TAVA

28CM GECE MAVİSİ 
DEMİR DÖKÜM IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM TURUNCU 
DEMİR DÖKÜM IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM YEŞİL 
DEMİR DÖKÜM IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili
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HECHA 28CM DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVALAR
Damağa olduğu kadar göze de hitap eden Hecha Döküm Yuvarlak Izgara Tava 
fonksiyonel kullanım avantajlarıyla mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday.

28CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM KIRMIZI  
DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM TURUNCU  
DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

28CM MAT SİYAH  
DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVA
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HECHA 30CM DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVALAR
Yemeklerde barbekü etkisi yaratan Hecha Büyük Yuvarlak Izgara Tava, pişirme 
kalitesiyle diğer dökme demir tavalardan ayrılıp tüketicinin gönlünü kazanmaya 
devam ediyor. Diğer ızgara tavalara göre daha geniş bir tabana sahip olup hem 
leziz yemek yapmanızı hem de zamandan kazanmanıza olanak sağlıyor. Farklı 
renklerdeki alternatifleriyle de damağa olduğu kadar göze de hitap ediyor.

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

30CM KIRMIZI DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVA
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

30CM TURUNCU DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

30CM MAT SİYAH DEMİR DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVA

30CM MAT GECE MAVİSİ DÖKÜM  
YUVARLAK IZGARA TAVA

  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

24x43CM  
MAT SİYAH  
DÖKÜM IZGARA TAVA

HECHA 24x43CM  
DÖKÜM IZGARA TAVALAR
Hecha Izgara Kalbur Tava, çift ocak üzerinde kullanılma imkanı ile bir ilke imza 
atıyor. Kalabalık ziyafetlerinize en güzel yardımcı olacak olan bu tava, mangal 
ve döküm lezzetini birleştiren bir parti ürünü gibi mutfakta size yardımcı 
oluyor. Ocaktan fırına, f ırından sofranıza kadar her an; şık görünümüyle 
masanıza, başka bir sunum tabağına gerek kalmadan, eşlik eder.
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30X40X4CM  
İROKO KESME TAHTASI

30X40X4CM  
MEŞE  KESME TAHTASI

HECHA 30x40x4CM  
KESME TAHTALARI
Doğrama tahtası ürünü meşe ağacından üretilmiştir ve ıslak zemine uygundur. 
Senelerce kesme tahtası olarak kullanabilirsiniz. Ürününüz hâlihazırda gıda 
güvenliği için mineral yağ ile kaplanmıştır.
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  %100 demir döküm  
  Emaye kaplama 
  %80 el yapımı 

  Çevre dostu 
  Geri dönüştürülebilir 
  Ömür boyu garantili

19CM  
ŞEF BIÇAĞI

HECHA 19CM  
ŞEF BIÇAĞI
19 cm Şef Bıçağı ürünümüz ile kullanımınıza uygun bir ölçü, kalınlık ve sap 
modeli seçtiğinizden emin olun, etleri ve sebzeleri ne kadar rahat kestiğinizi 
gördüğünüzde bize hak vereceksiniz.
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  Tek Parça, Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik   
  Sap Boyunca Uzanan Kuyruk Yapısı  
  Özenle Bilenmiş Kesici Ağız 

  Alüminyum Perçinlerle Sağlamlaştırılmış Çok 
Katmanlı Mikarta Sap Malzemesi
   Kullanıcı Dostu Sap Tasarımı 

21CM  
ŞEF BIÇAĞI

18CM  
SANTOKU 
OLUKLU

12CM  
SEBZE 
BIÇAĞI

9CM  
MEYVE 
BIÇAĞI

20CM  
TIRTIKLI 
EKMEK 
BIÇAĞI

HECHA  
BIÇAK SETİ
Alman ve İspanyol menşei DIN 1.4110 , DIN 1.4116 ve Fransız menşeili T5MoV 
yüksek karbonlu paslanmaz çelikler kullanılarak üretilmektedir.
Kutu içerisinde 5 adet bıçak bulunmaktadır.
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www.hecha.com.tr


