
BELIS

České
smaltované nádobí
s tradicí
Czech 
enamel cookware  
with tradition



Vznik smaltovny v Českých Bu-
dějovicích v roce 1893 je spojen  
s podnikateli rakouského původu 
Franzem a Adolfem Westeno-
vými a Ottou Hasencleverem. 

Z původně malé firmy se v prů-
běhu let stal velký průmyslový 
podnik. Smaltovna úspěš ně pře-  
konala veškeré nástrahy 20. sto- 
letí. V současnosti je společnost 
BELIS a.s. je di ným výrobcem 
smaltovaného nádobí v České 
republice.

česká kvalita
130 let

The establishment of an enamel 
factory in České Budějovice in 
1893 is associated with entrepre- 
neurs of Austrian origin Franz 
and Adolf Westen and Otto 
Hasenclever.

It has grown from an originally 
small company over the years 
into a large industrial enter-
prise. The enamel factory has 
successfully overcome all the 
pitfalls of the 20th century. 
Currently, the BELIS company 
is the only manufacturer of the 
enamel cookware in the Czech 
Republic.

130 years of Czech quality



PREMIUM
grey

BELIS

šedý

Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.



Řada, ve které jsme spojili kvalitu a eleganci. 
Nádobí o síle 2 mm jsme polili naším po dlou-
há léta ověřeným kvalitním vnitřním smaltem 
ETC.

Tuto prémiovou řadu skvěle doplňuje nerezové 
kování a skleněná poklice s novým a vylepše-
ným otvorem pro únik přebytečné páry.

Nádobí PREMIUM je určené pro ty, kdo 
upřednostňují jednoduchost, eleganci a dlou-
holetou životnost nádobí.

A line in which we have combined quality 
and elegance. This cookware with a surface 
thickness of 2 mm is coated with our high-
-quality ETC inner enamel that has been es-
tablished over many years. 

This premium range is seamlessly comple-
mented by its stainless steel hardware and 
glass lids with our new and improved vents 
which allow the excess steam to escape. 

The PREMIUM cookware range is designed 
for those who are looking for simplicity, ele-
gance and long service life in their cookware.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

71916-053000N3 BELIS Smaltovaný hrnec se skleněnou poklicí PREMIUM ŠEDÝ 16 cm / 1,5 l  
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM GREY 16 cm / 1,5 l 8590191160581 16 18 27 13 10 1,5 1,5

71918-053000N3 BELIS Smaltovaný hrnec se skleněnou poklicí PREMIUM ŠEDÝ 18 cm / 2,2 l 
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM GREY 18 cm / 2,2l 8590191160598 18 20 29 15 11 2,2 1,5

71920-053000N3 BELIS Smaltovaný hrnec se skleněnou poklicí PREMIUM ŠEDÝ 20 cm / 3,5 l   
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM GREY 20 cm / 3,5 l 8590191160604 20 22 31 16 12 3,5 2,2

71924-053000N3 BELIS Smaltovaný hrnec se skleněnou poklicí PREMIUM ŠEDÝ 24 cm / 5,5 l  
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM GREY 24 cm / 5,5 l 8590191160611 24 26,5 34 19 14 5,5 3,0

19619-053000N3 BELIS Sada smaltovaného nádobí PREMIUM ŠEDÝ 4dílná                  
BELIS Enameled set PREMIUM GREY 4-pcs 8590191162134 50 – – – 30 – 8,3

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas 

 

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné do  
myčky 

Dishwasher
safe 

100% zdravotně
nezávadné

100 % health-safe

Nejchutnější způsob
vaření

The tastiest way
of cooking

2 mm plech  
pro dokonalý rozvod 

tepla
2 mm sheet metal  
for perfect heat  

conductionNerezové kování pro dokonalé
uchopení

Stainless steel hardware for 
the perfect grip

Skleněná poklice pro lepší 
přehled o stavu připravovaného 

jídla
Glass lid for a better view  

of the prepared food’s status

Vylepšený otvor pro únik
přebytečné páry

Improved vents for excess 
steam to escape



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.
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BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
+420 608 641 559
www.nadobi.belis.eu



PREMIUM
black

BELIS

černý

Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.



Jak už z názvu vyplývá, jedná se o naší prémi-
ovou řadu značky BELIS. Nádobí ze silného 
2 mm plechu s kvalitním a odolným smaltem 
skvěle doplňuje elegantní nerezové kování  
a skleněná poklice s vylepšeným otvorem pro 
únik přebytečné páry. 

Nádobí PREMIUM je určené pro ty, kdo 
upřednostňují jednoduchost, eleganci a dlou-
holetou životnost nádobí.

As the name suggests, this is our premium 
product range at BELIS. The dishes are made 
of 2 mm thick sheet metal coated with high-
-quality and durable enamel, perfectly com-
plemented by elegant stainless steel hardware 
and glass lids with improved vents, allowing 
for a seamless escape of built-up steam. 

The PREMIUM cookware is intended for 
those who are looking for simplicity, elegance 
and long service life of their cookware.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

71916-004000N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí PREMIUM černý 16 cm / 1,5 l  
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM black 16 cm / 1,5 l 8590191155372 16 18 27 13 10 1,5 1,5

71918-004000N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí PREMIUM černý 18 cm / 2,2 l 
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM black 18 cm / 2,2 l 8590191155365 18 20 29 15 11 2,2 1,5

71920-004000N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí PREMIUM černý 20 cm / 3,5 l  
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM black 20 cm / 3,5 l 8590191156478 20 22 31 16 12 3,5 2,2

71924-004000N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí PREMIUM černý 24 cm / 5,5 l  
BELIS Enameled pot with glass lid PREMIUM black 24 cm / 5,5 l 8590191156492 24 26,5 34 19 14 5,5 3,0

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas 

 

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné do  
myčky 

Dishwasher
safe 

100% zdravotně
nezávadné

100 % health-safe

Nejchutnější způsob
vaření

The tastiest way  
of cooking

2 mm plech  
pro dokonalý rozvod 

tepla
2 mm sheet metal  
for perfect heat  

conduction
Nerezové kování pro dokonalé

uchopení
Stainless steel hardware for 

the perfect grip

Skleněná poklice pro lepší 
přehled o stavu připravovaného 

jídla
Glass lid for a better view  

of the prepared food’s status

Vylepšený otvor pro únik
přebytečné páry

Improved vents for excess 
steam to escape
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BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
+420 608 641 559
www.nadobi.belis.eu

BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.



BSE

BELIS

belis stabil extra

Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.



Milujete vyzkoušenou kvalitu, praktičnost a jednoduchost? Pak pro Vaši 
domácnost není nic vhodnějšího, než řada nádobí BSE, která má dlouhou 
tradici, je jedinečná a mnoha generacemi prověřená. 

Nadčasový design tohoto nádobí zaručuje maximální komfort jednodu-
ché přípravy pokrmů. Pro řadu BSE je charakteristický černý, matný 
smalt na vnější straně. Uvnitř je nanesen typický tmavě modrý smalt. 
Nádobí je vyrobeno z plechu o síle 2 mm.

Do you love time-tested quality, practicality and simplicity? Then there 
is nothing more suitable for your household than the BSE cookware line, 
the long tradition and uniqueness of which have been tested and appro-
ved by customers over many generations. 

The timeless design of this cookware guarantees maximum comfort du-
ring the food preparation process. The outside black matte enamel is  
a distinctive feature of the BSE line. Inside, the typical shade of dark 
blue enamel can be found. The cookware is constructed of sheet metal 
with a thickness of 2 mm.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Hloubka
Drop 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

81616-67B00005 SFINX Smaltovaný hrnec s poklicí BSE 16 cm / 1,5 l 
SFINX Enameled pot with lid BSE 16 cm / 1,5 l 8590191148138 16 18 23 13 10 – 1,5 1,4

81618-67B00005 SFINX Smaltovaný hrnec s poklicí BSE 18 cm / 2,2 l
SFINX Enameled pot with lid BSE 18 cm / 2,2 l 8590191148152 18 20 25 15 11 – 2,2 1,7

81620-67B00005 SFINX Smaltovaný hrnec s poklicí BSE 20 cm / 3,5 l  
SFINX Enameled pot with lid BSE 20 cm / 3,5 l 8590191148176 20 22 29 16 12 – 3,5 1,8

81624-67B00005 SFINX Smaltovaný hrnec s poklicí BSE 24 cm / 5,5 l 
SFINX Enameled pot with lid BSE 24 cm / 5,5 l 8590191148183 24 26,5 34 19 14 – 5,5 2,8

82716-67B000Y5 SFINX Smaltovaný rendlík s poklicí a dř. držadlem BSE 16 cm štýlák 
SFINX Enameled stewpan with lid and wood handle BSE 16 cm 8590191149593 16 18 21 – 8 – 1,25 1,3

82616-67B00005 SFINX Smaltovaný rendlík s poklicí BSE 16 cm / 1,25 l 
SFINX Enameled stewpan with lid BSE 16 cm / 1,25 l 8590191148206 16 18 23 13 7,5 – 1,25 1,2

82618-67B00005 SFINX Smaltovaný rendlík s poklicí BSE 18 cm / 1,8 l 
SFINX Enameled stewpan with lid BSE 18 cm / 1,8 l 8590191148220 18 20 25 15 8,5 – 1,8 1,4

82620-67B00005 SFINX Smaltovaný rendlík s poklicí BSE 20 cm / 2,3 l 
SFINX Enameled stewpan with lid BSE 20 cm / 2,3 l 8590191148244 20 22 29 16 9,5 – 2,3 1,8

82624-67B00005 SFINX Smaltovaný rendlík s poklicí BSE 24 cm / 4 l
SFINX Enameled stewpan with lid BSE 24 cm / 4 l 8590191148268 24 26,5 34 19 11,5 – 4 2,6

67420-07B000Y5 SFINX Smaltovaná pánev BSE s odnímatelným dř. držadlem 20 cm
SFINX Enameled pan BSE with removable wooden handle 20 cm 8590191150650 20 21,5 27 15,5 6,5 – – 1,2

57524-07B000Y5 SFINX Smaltovaná pánev BSE s odnímatelným dř. držadlem 24 cm
SFINX Enameled pan BSE with removable wooden handle 24 cm 8590191148282 24 24,5 31 20 5 – – 1,3

97426-07B000Y5 SFINX Smaltovaná pánev BSE s odnímatelným dř. držadlem 26 cm
SFINX Enameled pan BSE with removable wooden handle 26 cm 8590191148831 26 27,5 50 21 8,5 – – 2,0

97428-07B000Y5 SFINX Smaltovaná pánev BSE s odnímatelným dř. držadlem 28 cm
SFINX Enameled pan BSE with removable wooden handle 28 cm 8590191150612 28 31 35 21 9 – – 2,3

88024-07B000Y5 SFINX Smaltovaný lívanečník s dř. držadlem BSE 24 cm
SFINX Pancake pan with removable lid BSE 24 cm 8590191148305 24 24 – – 5 1,2 – 1,4

97928-67B00005 SFINX Smaltovaná zapékací mísa s poklicí BSE 28 cm
SFINX Enameledbaking bowl with lid BSE 28 cm 8590191150636 28 31 35 21 9 – 4,4 3,0

87232-67B00003 SFINX Smaltovaný oválný pekáč s poklicí BSE 32 cm
SFINX Enameled oval roaster with lid BSE 32 cm 8590191153330 32 33 39 27 11 24 6,5 3,4

97232-67B00005 SFINX Smaltovaný oválný pekáč s poklicí nízký BSE 32 cm štika
SFINX Enameled oval roaster with lid short BSE „pike“ 32 cm 8590191148794 32 33 39 27 7 24 5 2,7

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas 

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné 
do myčky 

Dishwasher
safe 

2 mm plech pro dokonalý  
rozvod tepla

2 mm sheet metal for perfect  
heat conduction

Jednoduchý design a generacemi  
prověřená kvalita

Simple design and quality approved 
by generations of customers



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.

05.12.22 10:40 about:blank

about:blank 1/1

BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
+420 608 641 559
www.nadobi.belis.eu



BELIS
Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.

PUNTÍK červený
DOT red



Venkovský i moderní styl kuchyně lze výborně 
kombinovat s nádobím s puntíky. Tento vzor je 
oblíbený již řadu let a nikdy se neomrzí. 

Rozhodli jsme se oživit notoricky známý de-
sign korálově červeného smaltovaného nádo-
bí značky BELIS s bílým puntíkem. Rozložení  
a velikost puntíků byly na míru navrženy kaž-
dému kousku nádobí.

Both rustic and modern kitchen styles can be 
wonderfully combined with dishes with polka 
dots. This pattern has been popular for many 
years and it simply never gets old. 

We decided to bring back the BELIS brand‘s 
eye-catching cookware design of coral-red 
enamel with white polka dots. The layout and 
the size of the polka dots were individually 
designed to fit each enamelware piece.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

41824-534DACD5 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK červený 24 cm / 8,0 l 
BELIS Enameled pot with lid DOT red 24 cm / 8,0 l 8590191150896 24 26,5 34 22 18 8 2,6

45018-034DACX5 BELIS Smaltovaná miska PUNTÍK červený 18 cm/ 0,8 l
BELIS Enameled bowl DOT red 18 cm / 0,8 l 8590191150674 18 18,5 – 10 5,5 0,8 0,3

45026-034DACX5 BELIS Smaltovaná miska PUNTÍK červený 26 cm / 2,5 l   
BELIS Enameled bowl DOT red 26 cm / 2,5 l 8590191150902 26 26,5 – 14 8 2,6 0,9

51216-534DACD5 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK červený 16 cm / 2,0 l  
BELIS Enameled pot with lid DOT red 16 cm / 2,0 l 8590191150698 16 18,5 24 14 11 2 1,0

51218-534DACD5 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK červený 18 cm / 2,6 l  
BELIS Enameled pot red with lid DOT 18 cm / 2,6 l 8590191150711 18 20,5 28 16 12 2,6 1,3

51220-534DACD5 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK červený 20 cm / 3,6 l  
BELIS Enameled pot with lid DOT red 20 cm / 3,6 l 8590191150735 20 22,5 30 18 13 3,6 1,6

51224-534DACD5 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK červený 24 cm / 6,1 l 
BELIS Enameled pot with lid DOT 24 cm / 6,1 l 8590191150759 24 26,5 35 22 14,5 6,1 2,4

52216-534DACD5 BELIS Smaltovaný rendlík s poklicí PUNTÍK červený 16 cm / 1,4 l  
BELIS Enameled saucepan with lid DOT red 16 cm / 1,4 l 8590191150773 16 18,5 24 14 8 1,4 0,9

52224-534DACD5 BELIS Smaltovaný rendlík s poklicí PUNTÍK červený 24 cm / 4,5 l 
BELIS Enameled saucepan with lid DOT red 24 cm / 4,5 l 8590191150797 24 26,5 35 22 11,5 4,5 2,1

100% zdravotně
nezávadné

100 % health-safe

Nejchutnější způsob
vaření

The tastiest way
of cooking

Oblíbený vzor
puntíků

Popular polka
dots

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné do myčky 
Dishwasher safe

Nerezový ráfek pro ochranu hrnce
Stainless steel rims for pot protection

Praktický úchyt, který nepálí
Practical handle that does not burn



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.

05.12.22 10:40 about:blank

about:blank 1/1

BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
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www.nadobi.belis.eu



BELIS
Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.

PUNTÍK
modrý

DOT
blue



Obliba korálově červeného nádobí s bílými 
puntíky značky BELIS nás inspirovala k vý-
robě tmavě modré varianty s velmi kvalitním 
vnitřním povrchem. 

Rozložení a velikost puntíků byly na míru na-
vrženy každému kousku nádobí. Hrnce jsou 
dekorovány dvěma různými typy puntíků 
v závislosti na velikosti nádobí tak, aby celá li-
nie působila uceleným a jednotným dojmem. 
Toto nádobí je vhodné nejen jako spolehlivý 
pomocník v každé domácnosti, ale i jako de-
korativní prvek, který vnese do každého domu 
či chalupy kus veselé nálady.

The popularity of the coral-red polka dot 
enamelware of the BELIS brand inspired the 
production of a dark blue variant with a high-
-quality interior coating. 

The layout and the size of the polka dots were 
also individually designed to fit each piece. 
The pots are decorated with two different ty-
pes of dots depending on the size of the ena-
melware piece so that the entire line shares 
a unified look. This cookware is suitable not 
only as a reliable staple in every household 
but also as a decorative element that cheers 
up every home or cottage.

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné do myčky 
Dishwasher safe

100% zdravotně
nezávadné

100 % health-safe

Nejchutnější způsob
vaření

The tastiest way
of cooking

100% recyklovatelný
100 % recyclable

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

51216-160DAE05 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK modrý 16 cm / 2,1 l  
BELIS Enameld pot with lid DOT blue 16 cm / 2,1 l 8590191153323 16 18,5 24 14 11 2,1 1

51218-160DAE05 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK modrý 18 cm / 2,6 l
BELIS Enameled pot DOT blue 18 cm / 2,6 l 8590191153361 18 20,5 28 16 12 2,6 1,3

51220-160DAE05 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK modrý 20 cm / 3,6 l 
BELIS Enameled pot with lid DOT blue 20 cm / 3,6 l 8590191153408 20 22,5 30 18 13 3,6 1,6

51224-160DAE05 BELIS Smaltovaný hrnec s poklicí PUNTÍK modrý 24 cm / 6,1 l  
BELIS Enameled pot with lid DOT blue 24 cm / 6,1 l 8590191153415 24 26,5 35 22 14,5 6,1 2,4

52216-160DAE05 BELIS Smaltovaný rendlík s poklicí PUNTÍK modrý 16 cm / 6,1 l  
BELIS Enameled saucepan with lid DOT blue 16 cm / 1,6 l 8590191161045 16 18,5 24 14 8 1,4 0,9

Nerezový ráfek pro ochranu hrnce
Stainless steel rims for pot protection

Smaltovaná ucha pro možné použití v troubě
Enamelled side handles that allow for oven use



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.

05.12.22 10:40 about:blank

about:blank 1/1

BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
+420 608 641 559
www.nadobi.belis.eu



BELIS

ECO-CERAMIC



Náročná kuchyně vyžaduje náročné nádobí.  
Extrémně odolný vnitřní povrch připo-
mínající keramiku a moderní design řady 
ECO-CERAMIC značky BELIS zaručují 
náročným kuchařům přípravu těch nej-
zdravějších pokrmů. 

Řada ECO-CERAMIC vyniká propojením 
moderního designu s jedinečnými užitnými 
vlastnostmi.

A sophisticated kitchen requires sophistica-
ted cookware. The extremely durable inner 
surface reminiscent of ceramic and the mo-
dern design of the BELIS ECO-CERAMIC 
series both guarantee the preparation of the 
healthiest dishes, even in the eyes of the 
most critical cooks. 

The ECO-CERAMIC series stands out by 
combining modern design with unique utility 
properties.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

41516-088DB9N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí ECO-CERAMIC 16 cm / 2,0 l 
BELIS Enameled pot with glass lid ECO-CERAMIC 16 cm / 2,0 l 8590191146837 16 18,5 26,5 14 11 2 1,2

41518-088DB9N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí ECO-CERAMIC 18 cm / 2,6 l
BELIS Enameled pot with glass lid ECO-CERAMIC 18 cm / 2,6 l 8590191146851 18 20 28 16 12 2,6 1,4

41520-088DB9N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí ECO-CERAMIC 20 cm / 3,6 l 
BELIS Enameled pot with glass lid ECO-CERAMIC 20 cm / 3,6 l 8590191146875 20 22,5 30,5 18 13 3,6 1,7

41524-088DB9N5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí ECO-CERAMIC 24 cm / 6,1 l 
BELIS Enameled pot with glass lid ECO-CERAMIC 24 cm / 6,1 l 8590191146899 24 26,5 34,5 22 15 6,1 2,4

42516-088DB9N5 BELIS Smaltovaný rendlík se skl. poklicí ECO-CERAMIC 16 cm / 1,4 l 
BELIS Enameled stewpan with glass lid ECO-CERAMIC 16 cm / 1,4 l 8590191146912 16 18,5 26,5 14 8 1,4 1,1

42616-088DB9E5 BELIS Smaltovaný rendlík s držadlem ECO-CERAMIC 16 cm / 1,4 l 
BELIS Enameled stewpan with handle ECO-CERAMIC 16 cm / 1,4 l 8590191147483 16 18,5 – 14 8 1,4 0,9

42520-088DB9N5 BELIS Smaltovaný rendlík se skl. poklicí ECO-CERAMIC 20 cm / 2,6 l 
BELIS Enameled stewpan with glass lid ECO-CERAMIC 20 cm / 2,6 l 8590191146936 20 22,5 28,5 18 10 2,6 1,5

42524-088DB9N5 BELIS Smaltovaný rendlík se skl. poklicí ECO-CERAMIC 24 cm / 4,5 l  
BELIS Enameled stewpan with glass lid ECO-CERAMIC 24 cm / 4,5 l 8590191148770 24 26,5 34,5 22 14 4,5 2,2

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné do myčky 
Dishwasher safe

100% zdravotně
nezávadné

100 % health-safe

Nejchutnější způsob
vaření

The tastiest way  
of cooking

Extrémně odolný  
vnitřní povrch

Extremely durable  
inner surface

Nerezové kování pro dokonalé
uchopení

Stainless steel hardware  
for the perfect grip

Vylepšený otvor pro únik
přebytečné páry

Improved vents for excess 
steam to escape



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.

05.12.22 10:40 about:blank

about:blank 1/1

BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
+420 608 641 559
www.nadobi.belis.eu



BELIS

DAISY



Řada Daisy se vyznačuje zejména nerezovým 
kováním a skleněnou poklicí. Oživí každou do-
mácnost svěžími barvami a nápaditým deko-
rem. Modro-šedý granit uvnitř tohoto nádobí 
je tím nejodolnějším smaltem. 

Receptura byla vyvinuta špičkovými týmy od-
borníků již před desítkami let, toho času ještě 
ve firmě SFINX. Daisy se stala rychle velice 
populární a stabilní součástí sortimentu pod 
značkou BELIS.

The Daisy enamelware line’s distinctive fea-
tures are the stainless steel hardware and the 
glass lid. Daisy brightens up every household 
with its fresh color palette and imaginative 
decal. The blue-grey granite inside this cook-
ware is the most durable enamel available. 

The formula was created by excellent teams 
of experts decades ago, at the time working 
for the SFINX company. Daisy very quickly 
became a popular staple under the BELIS 
brand.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

45018-082DAHX5 BELIS Smaltovaná miska DAISY 18 cm / 0,8 l 
BELIS Enameled bowl DAISY 18 cm / 0,8 l 8590191150391 18 18,5 – 10 5,5 0,8 0,3

45026-082DAHX5 BELIS Smaltovaná miska DAISY 26 cm / 2,5 l
BELIS Enameled bowl DAISY 26 cm / 2,5 l 8590191150414 26 26,5 – 14 8 2,5 0,9

41516-082DAHN5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí DAISY 16 cm / 2,0 l  
BELIS Enameled pot with glass lid DAISY 16 cm / 2,0 l 8590191148596 16 18,5 26,5 14 11 2 1,2

41518-082DAHN5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí DAISY 18 cm / 2,6 l 
BELIS Enameled pot with glass lid DAISY 18 cm / 2,6 l 8590191148565 18 20 28 16 12 2,6 1,4

41520-082DAHN5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí DAISY 20 cm / 3,6 l 
BELIS Enameled pot with glass lid DAISY 20 cm / 3,6 l 8590191148572 20 22,5 30,5 18 13 3,6 1,7

41524-082DAHN5 BELIS Smaltovaný hrnec se skl. poklicí DAISY 24 cm / 6,1 l 
BELIS Enameled pot with glass lid DAISY 24 cm / 6,1 l 8590191148589 24 26,5 34,5 22 15 6,1 2,4

42516-082DAHN5 BELIS Smaltovaný rendlík se skl. poklicí DAISY 16 cm / 1,4 l 
BELIS Enameled stewpan with glass lid DAISY 16 cm / 1,4 l 8590191148602 16 18,5 26,5 14 8 1,4 1,0

42520-082DAHN5 BELIS Smaltovaný rendlík se skl. poklicí DAISY 20 cm / 2,6 l  
BELIS Enameled stewpan with glass lid DAISY 20 cm / 2,6 l 8590191148619 20 22,5 28,5 18 10 2,6 1,5

42524-082DAHN5 BELIS Smaltovaný rendlík se skl. poklicí DAISY 24 cm / 4,5 l 
BELIS Enameled stewpan with glass lid DAISY 24 cm / 4,5 l 8590191148817 24 26,5 34,5 22 12 4,5 2,2

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné do myčky 
Dishwasher safe

100% zdravotně
nezávadné

100 % health-safe

Nejchutnější způsob
vaření

The tastiest way
of cooking

Svěží barva  
a nadčasový dekor

The fresh color palette 
and timeless decor

Nerezové kování pro dokonalé
uchopení

Stainless steel hardware  
for the perfect grip

Vylepšený otvor pro únik
přebytečné páry

Improved vents for excess 
steam to escape



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.

05.12.22 10:40 about:blank

about:blank 1/1

BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
+420 608 641 559
www.nadobi.belis.eu



STANDARD

BELIS

black
černý

Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.



Smaltované nádobí STANDARD pod značkou SFINX je klasikou na 
českém a slovenském trhu. U tohoto nádobí je kladen důraz více na prak-
tičnost než na design. 

Smaltované nádobí STANDARD je snadno udržovatelné a velmi odol-
né. Toto nádobí se prodává v lehce pozměněných provedeních již po celé 
generace a místo v našich kuchyních si nachází i nyní, jak dokazují jeho 
vysoké prodeje. 

Nádobí STANDARD je nabízeno v různých velikostech, každý tedy 
může pohodlně dokoupit zrovna tu, která už po dlouhých letech spoleh-
livé služby potřebuje obměnit.

Enamelled STANDARD cookware by the SFINX brand has long been 
a favourite in the Czech and Slovak markets. This cookware prioritizes 
functionality over design. 

STANDARD enamelware is very durable and easy to maintain. It has 
been sold in slightly modified forms for generations and still has a secure 
spot in our kitchens today, as evident by the high sales figures. 

STANDARD cookware is available in a variety of sizes which makes it 
easy to replace any specific piece after it arrives at the end of its long 
and reliable service life.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

21414-07800005 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 14 cm / 1,2 l  
SFINX Enameled pot STANDARD 14 cm / 1,2 l 8590191000795 14 16 21 12 10 1,2 0,6

21416-07800005 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 16 cm / 2,0 l
SFINX Enameled pot STANDARD 16 cm / 2,0 l 8590191000818 16 18 23 14 11 2 0,7

21418-07800005 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 18 cm / 2,6 l   
SFINX Enameled pot STANDARD 18 cm / 2,6 l 8590191000832 18 20 25 16 12 2,6 0,9

21420-07800005 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 20 cm / 3,6 l  
SFINX Enameled pot STANDARD 20 cm / 3,6 l 8590191000856 20 22 29 18 13 3,6 1,1

21422-07800009 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 22 cm / 4,5 l                  
SFINX Enameled pot STANDARD 22 cm / 4,5 l 8590191000870 22 24 31 20 14 4,5 1,5

21424-07800009 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 24 cm / 6,1 l  
SFINX Enameled pot STANDARD 24 cm / 6,1 l 8590191133318 24 26 34 22 15 6,1 1,8

21426-07800009 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 26 cm / 8,5 l  
SFINX Enameled pot STANDARD 26 cm / 8,5 l 8590191000894 26 28 36 22 17,5 8,5 2,2

21428-07800009 SFINX Smaltovaný hrnec STANDARD 28 cm / 11 l  
SFINX Enameled pot STANDARD 28 cm / 11 l 8590191145199 28 30,5 38 24,5 19,5 11 2,6

22414-07800005 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 14 cm / 0,8 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 14 cm / 0,8 l 8590191000917 14 15,5 21 12 7 0,8 0,5

22416-07800005 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 16 cm / 1,4 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 16 cm / 1,4 l 8590191000931 16 17,5 23 14 8 1,4 0,6

22418-07800005 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 18 cm, 2,0 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 18 cm / 2,0 l 8590191000955 18 20 25 16 9 2 0,7

22420-07800005 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 20 cm / 2,6 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 20 cm / 2,6 l 8590191000979 20 22 29 18 10 2,6 0,9

22422-07800009 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 22 cm / 3,6 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 22 cm / 3,6 l 8590191000993 22 24 31 20 11 3,6 1,1

22424-07800009 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 24cm / 4,5 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 24cm / 4,5 l 8590191138450 24 26 34 22 12 4,5 1,5

22426-07800009 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 26 cm / 6,2 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 26 cm / 6,2 l 8590191138474 26 28 36 22 13,5 6,2 1,8

22428-07800009 SFINX Smaltovaný rendlík STANDARD 28 cm / 8,5 l
SFINX Enameled stewpan STANDARD 28 cm / 8,5 l 8590191145212 28 30,5 38 25 15 8,5 2,2

23414-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 14 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 14 cm 8590191001334 14 15 – – 1,5 – 0,2

23416-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 16 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 16 cm 8590191001358 16 17 – – 1,7 – 0,2

23418-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 18 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 18 cm 8590191001372 18 19 – – 1,8 – 0,3

23420-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 20 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 20 cm 8590191001396 20 21 – – 2,2 – 0,3

23422-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 22 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 22 cm 8590191001419 22 23 – – 2,2 – 0,4

23424-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 24 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 24 cm 8590191133332 24 25 – – 2,2 – 0,51

23426-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 26 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 26 cm 8590191112870 26 27 – – 2,3 – 0,6

23428-00400005 SFINX Smaltovaná poklice STANDARD 28 cm
SFINX Enameled lid STANDARD 28 cm 8590191134896 28 30 – – 2,4 – 0,8

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas 

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné 
do myčky 

Dishwasher
safe 

100% zdravotně nezávadné
100 % health-safe

Nejchutnější způsob vaření
The tastiest way of cooking



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.
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about:blank 1/1

BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ
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PEKÁČE

BELIS

baking pans

Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.



Kvalitní smaltované pekáče pod značkami BELIS a SFINX určené pro 
zdravotně nezávadné pečení jsou vyráběny ve čtyřech různých velikos-
tech tak, aby si každý mohl vybrat pekáč, který mu bude nejvíce vyho-
vovat. 

Smaltované pekáče vynikají dlouhou životností a snadnou údržbou. Jsou 
vyráběny již desítky let a věrně slouží velké části českých i slovenských 
domácností. Každý má možnost si vybrat pekáč se žebrovaným či rov-
ným dnem.

High-quality enamel baking pans from the brands BELIS and SFINX, 
which are specialized for healthy baking, are available in four different 
sizes, allowing you to find the baking pan that best suits your needs. 

Enamel baking trays are notable for their long service life and easy 
maintenance. They have been manufactured for decades and are a sta-
ple in the majority of Czech and Slovak households. You have the opti-
on to select a roasting pan with a ribbed or flat base.

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas 

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné 
do myčky 

Dishwasher
safe 

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Hloubka
Drop 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

27225-00400005 SFINX Smaltovaný dvoupekáč hladký 25 cm 
SFINX Double roaster smooth 25 cm 8590191147643 25 27,5 34 12,5 17 2,2 1,2

27230-00400005 SFINX Smaltovaný dvoupekáč hladký 30 cm
SFINX Double roaster smooth 30 cm 8590191147667 30 32,5 40 13 20 3,5 1,5

27235-00400005 SFINX Smaltovaný dvoupekáč hladký 35 cm  
SFINX Double roaster smooth 35 cm 8590191147681 35 37,5 45 14 22 5,5 2,3

27240-00400005 SFINX Smaltovaný dvoupekáč hladký 40 cm 
SFINX Double roaster smooth 40 cm 8590191147704 40 43 50 15 23 7 2,9

37235-00400005 BELIS Smaltovaný dvoupekáč s žebrováním 35 cm 
BELIS Double roaster with ribbing 35 cm 8590191116571 35 37,5 45 14 23 5 2,5

37240-00400005 BELIS Smaltovaný dvoupekáč s žebrováním 40 cm 
BELIS Double roaster with ribbing 40 cm 8590191116595 40 43 50 15 27 7,5 3,6

37140-00400005 BELIS Smaltovaný dvoupekáč s žebrováním 40 cm - ucha z boku 
BELIS Double roaster with ribbing 40 cm - with side handles 8590191136173 40 43 49 15 27 7,5 3,6

100% zdravotně  
nezávadné

100 % health-safe

Žebrované  
či rovné dno

Ribbed  
or flat bottom

Velikost 40  
s uchy z boku

 Size 40  
with side handles



BELISFotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.

05.12.22 10:40 about:blank

about:blank 1/1

BELIS a.s.
Rudolfovská 476/111
370 01 České Budějovice
CZ

obchodsmalt@belis.eu
+420 608 641 559
www.nadobi.belis.eu



BELIS
Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.

GASTRO



Velkoobjemové, ocelové, oboustranně smaltované nádobí typu GASTRO pod značkou SFINX je vhodné 
pro kuchyně stravovacích zařízení i pro užití v domácnosti a hospodářství. BELIS převzal jeho výrobu po 
ukončení firmy CEBS, která se výrobou smaltovaného gastro nádobí jako jediná v České republice zabý-
vala. Nyní má toto jedinečné postavení firma BELIS, která tímto krokem výrazně rozšířila svůj sortiment 
a upevnila tak svou pozici největšího výrobce smaltovaného nádobí v České republice. 

Smaltované GASTRO nádobí stále nachází využití nejen v profesionálních gastro provozech, ale i v běž-
ných kuchyních, kde je dobrým pomocníkem při zabijačkách, zavařování apod. Kvalita a funkčnost řady 
GASTRO je ověřena mnoha generacemi spokojených uživatelů.

SFINX brand large-volume steel GASTRO cookware line is enamelled on the inside and outside and is 
suitable for catering establishments, ordinary homes, and even the farming environment. BELIS took 
over its production after the closing of the CEBS company, which was the only company in the Czech 
Republic engaged in the production of gastronomy-grade enamelware. This unique status is currently 
held by the BELIS company, which has allowed it to significantly expand its product range and thus es-
tablish its position as the largest manufacturer of enamel cookware in the Czech Republic. 

Enamelled GASTRO cookware is still used not only in professional gastronomy establishments but also 
in home kitchens, where it serves as a great help during at-home hog slaughters, canning, etc. The qua-
lity and functionality of the GASTRO series have been tried and tested by many generations of satisfied 
customers.

Registrační číslo
Registration No.

Název
Name

EAN
EAN

Šířka
Inner diameter 

(cm)

Nádoba s okrajem
Outer diameter 

(cm)

Rozměr s uchy
Maximum size 

(cm)

Dno 
Base diameter 

(cm)

Výška
Height 
(cm)

Objem
Volume 

(l)

Hmotnost
Weight

(kg)

21332-00400009 SFINX Smaltovaný hrnec GASTRO 32 cm / 16 l 
SFINX Enameled pot GASTRO 32 cm / 16 l 8590191147520 32 32,5 44 30 21,5 16 2,5

21336-00400009 SFINX Smaltovaný hrnec GASTRO 36 cm / 20 l
SFINX Enameled pot GASTRO 36 cm / 20 l 8590191147537 36 36,5 46 34 24 20 3,0

21340-00400009 SFINX Smaltovaný hrnec GASTRO 40 cm / 30 l   
SFINX Enameled pot GASTRO 40 cm / 30 l 8590191147544 40 40 50 38 26,5 30 4,5

21348-00400009 SFINX Smaltovaný hrnec GASTRO 48 cm / 50 l  
SFINX Enameled pot GASTRO 48 cm / 50 l 8590191147551 48 49 60 45 29 50 6,8

22332-00400009 SFINX Smaltovaný rendlík GASTRO 32 cm / 10 l  
SFINX Enameled stewpan GASTRO 32 cm / 10 l 8590191147568 32 33 43 30 14 10 1,8

22336-00400009 SFINX Smaltovaný rendlík GASTRO 36 cm / 16 l  
SFINX Enameled stewpan GASTRO 36 cm / 16 l 8590191147575 36 36 46 34 16 14 2,1

22340-00400009 SFINX Smaltovaný rendlík GASTRO 40 cm / 20 l 
SFINX Enameled stewpan GASTRO 40 cm / 20 l 8590191147582 40 40,5 51 38 17,5 20 3,1

22348-00400009 SFINX Smaltovaný rendlík GASTRO 48 cm / 40 l  
SFINX Enameled stewpan GASTRO 48 cm / 40 l 8590191147599 48 49 60 47 21,5 40 5,1

23332-00400004 SFINX Smaltovaná poklice GASTRO 32 cm 
SFINX Enameled lid GASTRO 32 cm 8590191147605 32 – – – – – 0,8

23336-00400004 SFINX Smaltovaná poklice GASTRO 36 cm  
SFINX Enameled lid GASTRO 36 cm 8590191147612 36 – – – – – 0,9

23340-00400004 SFINX Smaltovaná poklice GASTRO 40 cm  
SFINX Enameled lid GASTRO 40 cm 8590191147629 40 – – – – – 1,1

23348-00400004 SFINX Smaltovaná poklice GASTRO 48 cm  
SFINX Enameled lid GASTRO 48 cm 8590191147636 48 – – – – – 1,6

Generacemi prověřená 
kvalita

Quality approved  
by generations  
of customers

100% zdravotně  
nezávadné

100 % health-safe

Objem nádob až 50 l
Volume up to 50 l

El. sporák
Electric 

Indukce
Induction 

Plyn
Gas

Sklokeramika
Glass ceramic 

Vhodné do myčky 
Dishwasher safe



BELIS

Smaltované nádobí používaly už naše babičky 
a nese půvab starých časů. Jeho předností je 
dlouhá životnost a nezávadnost. 

Ruční výroba dává tušit, že na nádobí najde-
me jemné estetické odchylky, které však patří 
k tomuto „staronovému“ stylovému nádobí. 
Umocňuje se tím tradice poctivého vaření. 
Kvalitní české smaltované nádobí oceníte ne-
jen při vaření, dušení, ale i pečení a servírování 
pokrmů.

Enamelled dishes, which our grandmothers 
have long used, evoke a sense of nostalgia. 
Their main advantages are a long service life 
and reliability. 

The handmade production process suggests 
subtle aesthetic deviations that unmistakably 
belong to this age-old cookware style. This 
fact reinforces the tradition of high-quali-
ty cooking. You will appreciate high-quality 
Czech enamelware not only while cooking 
and stewing but also while baking and serving 
your finished dishes.
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ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA

CUSTOM 
PRODUCTION

BELIS
Fotografie byla pořízena v kuchyňském studiu Beneš nábytek v Českých Budějovicích.



Při dostatečně velké objednávce nabízí firma 
BELIS svým zákazníkům možnost zakázkové 
výroby nádobí a jiných smaltovaných produk-
tů. Výrobu umíme zrealizovat i pod privátní 
značkou zákazníka.

Zákazník si může vybrat tvar a velikost hrnců, 
barvu vnějšího a vnitřního smaltu, kombinovat 
ji s jakýmkoliv obtiskem a dalšími komponen-
ty.

Neváhejte a chtějte výrobek dle vlastního za-
dání, který žádný z Vašich konkurentů nena-
bízí!

With a sufficiently large order, the BELIS 
company offers its customers the option of 
custom-made tableware and other enamel 
products. We can also carry out production 
under the customer‘s private label.

The customer can choose the shape and size 
of the pots, the color of the external and in-
ternal enamel, combine it with any decal and 
other components.

Do not hesitate and want a product accor-
ding to your specifications that offers none 
of your competitors!

Skleněné nebo smaltované poklice
Glass or enamel lids

Smaltovaný, nerezový nebo plastový úchyt
Enameled, S.S. or plactic knob

S nerezových ráfkem nebo bez ráfku
With or without S.S. rims

Smaltovaná nebo nerezová ucha
Enameled or S.S. handles

Rovné nebo baňaté tvary
Straight or belly shapes

Tloušť ka plechu 0,8–2 mm
Sheet metal 0,8–2 mm 

S obtiskem nebo bez
With or without decal

Navrhněte si vlastní obtisk
Design your own decal 

Různé barvy vnitřního smaltu
Different colours of internal 
enamel 

Různé barvy vnějšího smaltu
Different colours of external 
enamel 



BELIS

Chcete předmět, který Vás nebo Vaše ob-
chodní partnery určitě zaujme, který bude 
neustále na očích a který vydrží po celá de-
setiletí? 

Smaltované hrnečky jsou pro Vás jedinečnou 
možností, jak na svou firmu originálním způ-
sobem upozornit. Nabízíme širokou paletu 
barev. Obtisk hrnečku záleží jen na Vás. 

Do you want an object that will certainly in-
terest you or your business partners, that will 
be constantly in sight and that will last for de-
cades? 

Enameled mugs are a unique option for you 
to draw attention to your company in an ori-
ginal way. We offer a wide range of colors. 
The sticker on the mug depends only on you.

Reklamní předměty
Promo items
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