Charakteristika:
Nádobí je vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, jeho masivní konstrukce a dokonalé provedení
splňují ty nejvyšší požadavky kladené na moderní komfortní vaření.
Nádobí je opatřeno extra silným třívrstvým sendvičovým dnem – teplo ze sporáku je předáváno
dovnitř nádob plynule, bez výkyvů a rovnoměrně po celé ploše dna – vaření je snazší, bez
nežádoucího připalování.
Sendvičové dno má vynikající termoakumulační vlastnosti, které umožňují úsporu energie – sporák je
možné vypínat s předstihem před ukončením vaření, vaření probíhá i při nízkém výkonu sporáku.
Pokrmy ponechané po vaření v nádobí si déle uchovají svou teplotu.
Poklice s otvorem pro odvod páry jsou vyrobeny ze žáruvzdorného nerozbitného skla s širokým
okrajem z prvotřídní nerezavějící oceli. Stejně jako hrnce jsou opatřeny masivními nerezovými úchyty
pro snadnou a bezpečnou manipulaci a komfortní vaření, a některé typy hrnců disponují poklicí
vyrobenou z nerezavějící oceli.
Návod k použití:
Sporák nastavte na maximum jen na počátku vaření, potom pokračujte na nízký, maximálně střední
výkon sporáku.
Sporák vypínejte s předstihem před ukončením vaření – využívejte termoakumulační vlastnosti
sendvičového dna.
Volte správnou velikost plotýnky – průměr plotýnky musí být stejný nebo menší, než je průměr dna
nádoby, plamen plynu nesmí nikdy přesahovat okraje dna nádobí – v takovém případě mohou úchyty
pálit, případně může dojít k jejich poškození.
Prázdné nádobí nikdy nezahřívejte.
Údržba a péče o nádobí
Před prvním použitím nádobí důkladně umyjte a vytřete do sucha. Vařte vždy jen v dobře vyčištěném
nádobí – jen tak zachováte jeho dobrý vzhled trvale!
Nádobí čistěte běžnými čisticími prostředky, nikdy k čištění nepoužívejte agresivní látky, chemikálie a
ostré předměty. Lze čistit speciálními prostředky pro čištění nerezového nádobí – jako ideální
doporučujeme čisticí prostředek CLINOX.
Nádobí lze mýt v myčce na nádobí.
Silně znečištěné nádobí nechte odmočit ve vodě či roztoku vody se saponátem
Objeví-li se uvnitř nádobí bílé usazeniny, vyčistíte je octem, několika kapkami citronu nebo speciálním
přípravkem na nerezové nádobí – čisticím prostředkem CLINOX. Jde o sedimenty minerálů
obsažených ve vodě a jejich tvoření je závislé na místních podmínkách a tvrdosti vody. Tvorbu bílých
usazenin výrazně omezíte solením až do vařící vody. Bílé skvrny nijak neomezují funkčnost či
zdravotní nezávadnost nádobí, nejsou vadou výrobku a nemohou být předmětem reklamace.
Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:
- výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací
- na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny

