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Glazen Schaal



De Tupperware PREMIAGLASS glazen schaal biedt veelzijdigheid op zijn best - gemaakt 
van 100% borosilicaatglas geeft deze veelzijdige schaal de flexibiliteit van gebruik in de vriezer, 
magnetron en oven. Een strakke toevoeging aan elke keuken, uniek ontworpen met esthetisch 
mooie, maar functionele slimme vergrendelingsdeksels die Instagram-waardig zijn.
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KENMERKEN EN VOORDELEN
• Kristalheldere glazen bodem:

Dankzij de kristalheldere bodem is het gemakkelijk om te zien wat erin zit.
• Clip-Secure dekselsysteem - 100% luchtdicht en lekvrij:

Slim sluitende deksels met 4 vergrendelingen die gebruik maken van goed passende 
dek sels met een silicone afdichting om etenswaren 100% luchtdicht en lekvrij te houden.  

• Multifunctioneel: bakken, bewaren, opwarmen, opdienen:
Tupperware PREMIAGLASS is gemaakt van borosilicaatglas dat veilig vanuit de 
vriezer (zonder deksel) in de magnetron of de voorverwarmde oven kan worden geplaatst,
allemaal in de zelfde schaal, waardoor je niets extra hoeft af te wassen!

• Gemaakt van 100% borosilicaatglas:
Van hittebestendig glas dat bestand is tegen temperaturen tot 300 ˚C.

• 10% lichter dan gehard glas:
Licht gewicht voor minder belasting van je polsen.

• Vlek- en geurbestendig:
Gemaakt van niet-poreus glas dat geen voedselgeuren, smaken of vlekken absorbeert.

• Stapelbaar:
Hiermee kun je de ruimte in de kast, voorraadkast en koelkast optimaal gebruiken.

• Geschikt voor in de vriezer, vaatwasmachine, oven en magnetron (zonder deksel):
Gemaakt van hittebestendig glas dat bij correct gebruik en onderhoud nooit kromtrekt of
barst.

GEBRUIK EN ONDERHOUD
• Magnetronbestendig: te gebruiken voor opwarmen in de magnetron (uitgezonderd 

magnetrons met een grill element). Verwijder bij het opwarmen in de magnetron het deksel
en dek de schaal af met keukenpapier om spatten te voorkomen.

• Ovenbestendig: in conventionele ovens kunnen alleen glazen schalen worden gebruikt en 
deksels moeten te allen tijde worden verwijderd. Ovenbestendig bij temperaturen tot 300 ˚C .

• Koelkast- en vriezerbestendig: wanneer je de glazen schaal hebt gebruikt om etenswaren 
in de koelkast of vriezer te bewaren, verwijder dan het deksel en laat de glazen schaal 1 tot 
2 minuten staan voordat je deze in de magnetron en/of oven plaatst. Vul bij het invriezen de 
schaal slechts voor 75% om ruimte te laten voor uitzetting.

• Gebruik de schaal niet op of onder een vlam of andere directe warmtebronnen.
• Gebruik de schaal niet op een kookplaat, onder een grill element, op een grill of in een 

broodrooster.



REINIGINGSINSTRUCTIES
• Was je nieuwe producten altijd af voordat je ze voor het eerst gebruikt.
• Was ze af in heet sop en spoel ze goed af of was ze af in de vaatwasser.
• Vermijd mechanische schokken bij het plaatsen in de vaatwasser door voldoende ruimte 

tussen de glazen schalen te laten.
• Laat het glas na gebruik in de oven goed afkoelen voordat je het afwast, om thermische 

schokken te voorkomen. 
• Om hardnekkige vlekken of voedselresten te verwijderen, moet je de schaal voor het 

wassen kort in een warm sopje laten weken.
• Gebruik geen schuursponsjes of schurende reinigingsmiddelen; deze laten krassen achter 

op de bodem en het plastic deksel.

!!! WAARSCHUWING !!!
Zoals bij alle glasproducten kan het niet nauwkeurig opvolgen van de gebruiks- en 
onderhoudsinstructies ertoe leiden dat het product breekt, met als gevolg materiële schade en 
ernstig lichamelijk letsel.

HET ENGAGEMENT VAN TUPPERWARE
Onze producten weerspiegelen ons engagement om een meetbare impact te hebben op de 
wereld om ons heen. Bij Tupperware ontwerpen we alle producten met het oog op het 
minimaliseren van plasticafval en voedselverspilling. Door hoogwaardige, duurzame en 
herbruikbare producten te creëren die zijn gemaakt om de tand des tijds te weerstaan, 
ondersteunen we onze missie om afval te verminderen voor een lange levensduur van onze 
planeet, onze mensen en de gemeenschappen waarin we leven en werken.

Voor de Tupperware PREMIAGLASS borosilicaat-schaal geldt een Tupperware-garantie 
van 30 dagen vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- of fabricagefouten die kunnen 
optreden bij gebruik van het product volgens de instructies (richtlijnen voor gebruik en 
onderhoud) en bij normaal huishoudelijk gebruik.
Voor het deksel van de Tupperware PREMIAGLASS borosilicaat-schaal geldt bij normaal 
niet-commercieel gebruik een levenslange Tupperware-garantie tegen afbrokkelen, barsten en 
breken zonder impact of afbladderen gedurende de levensduur van het product op basis van 
de gebruiks- en onderhoudsrichtlijnen.

De garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van nalatigheid of onjuist onderhoud 
of ongevallen, waaronder oververhitting, vlekken, scheuren en krassen aan de binnen- en 
buitenkant van het product, of schade die is veroorzaakt door opslag van onjuiste materialen 
die niet bedoeld zijn voor huishoudelijk gebruik (zoals chemicaliën).
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage. Zie het gedeelte GEBRUIK 
EN ONDERHOUD voor meer informatie.

Je Tupperware-product is bedoeld om steeds opnieuw te worden gebruikt. Als je product om 
welke reden dan ook beschadigd is en dit niet onder de garantie valt of als je je product niet 
langer nodig hebt, neem dan je verantwoordelijkheid en recycleer het, of laat het ons weten als 


