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Pojemnik ze szkła borokrzemowego 



Pojemnik ze szkła borokrzemowego PREMIAGLASS firmy Tupperware oferuje 
wszechstronność w najlepszym wydaniu — to wielofunkcyjny pojemnik wykonany w 100% ze 
szkła borokrzemowego, zapewniający możliwość używania go w zamrażarce, kuchence 
mikrofalowej i piekarniku. Jest to elegancki dodatek do każdej kuchni, niepowtarzalnie 
zaprojektowany z estetycznymi i pięknymi, a jednocześnie funkcjonalnymi pokrywkami 
godnymi Instagrama.
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FUNKCJE I ZALETY
• Pojemnik z krystalicznie przezroczystego szkła:

Krystaliczna przezroczystość sprawia, że łatwo zobaczyć, co jest w środku.
• System Clip-Secure Lid – 100% szczelności i odporności na przecieki:

Pokrywki z czterema zatrzaskami i dobrze przylegającą, silikonową uszczelką gwarantują
przechowywanie żywności w 100% szczelnym pojemniku odpornym na przecieki. 

• Uniwersalność — pieczenie, przechowywanie, odgrzewanie i podawanie:
Pojemniki Tupperware PREMIAGLASS są wykonane ze szkła borokrzemowego, 
którego można bezpiecznie używać do przechowywania i obróbki żywności w 
zamrażarkach, kuchenkach mikrofalowych lub nagrzanych piekarnikach (bez pokrywki) 
w tym samym naczyniu, oszczędzając kłopotów z dodatkowym myciem!

• Wykonane w 100% ze szkła borokrzemowego:
Z żaroodpornego materiału szklanego, który wytrzymuje temperaturę do 300˚C.

• 10% lżejsze od szkła hartowanego:
Lekkość, która zdejmuje ciężar z Twojego nadgarstka.

• Odporne na plamy i zapachy:
Wykonane z nieporowatego szkła, które nie pochłania zapachów, smaków ani nie 
absorbuje plam po żywności.

• Możliwość układania na sobie:
Pozwala zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni w szafce, spiżarni i lodówce.

• Bezpieczne do użytkowania w zamrażarkach, zmywarkach, piekarnikach i 
kuchenkach mikrofalowych (bez pokrywki):
Wykonane z żaroodpornego szkła, które nie odkształca się ani nie pęka przy 
prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA
• Można używać w kuchence mikrofalowej: Służy do podgrzewania w kuchence 

mikrofalowej (z wyjątkiem kuchenek mikrofalowych z elementem przyrumieniającym).
Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej zdejmij pokrywkę i przykryj naczynie
ręcznikiem papierowym, aby zapobiec rozpryskom.

• Można używać w piekarniku: W konwencjonalnych piekarnikach można używać tylko 
naczyń szklanych, a pokrywki należy zawsze zdejmować. Bezpieczna temperatura 
w piekarniku wynosi do 300˚C.

• Można używać w lodówce i zamrażarce: Używając szklanego naczynia do 
przechowywania żywności w lodówce lub zamrażarce, przed włożeniem go do kuchenki
mikrofalowej i/lub piekarnika należy zdjąć z niego pokrywkę i pozostawić szklane naczynie
na 1–2 minuty. Podczas zamrażania napełniać pojemnik tylko do 75% pojemności, aby
zapewnić miejsce na rozszerzanie się.

• Nie używać na ogniu lub przy otwartym płomieniu ani w pobliżu innych bezpośrednich 
źródeł ciepła.

• Nie używać na kuchence, pod elementem przyrumieniającym, na grillu ani w tosterze.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
• Przed pierwszym użyciem nowego produktu zawsze należy go umyć.
• Myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu i dokładnie wypłukać lub umyć w zmywarce.
• Umieszczając produkt w zmywarce, zapobiegaj mechanicznym uderzeniom, pozostawiając 

wystarczająco dużo miejsca między szklanymi naczyniami.
• Po użyciu produktu w piekarniku, przed jego myciem upewnij się, że szkło dobrze ostygło, 

aby uniknąć poparzenia. 
• Aby usunąć uporczywe plamy lub resztki jedzenia, przed myciem namocz produkt krótko w 

ciepłej wodzie z płynem do mycia.
• Nie używać szorujących zmywaków ani ściernych środków czyszczących, które mogą 

uszkodzić powierzchnię pojemnika i plastikowej pokrywki.

!!! UWAGA !!!
Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów szklanych, niestosowanie się do instrukcji 
użytkowania i pielęgnacji może spowodować stłuczenie produktu, co może z kolei skutkować 
uszkodzeniem mienia i poważnymi obrażeniami ciała.

ZOBOWIĄZANIE FIRMY TUPPERWARE
Nasze produkty odzwierciedlają nasze zobowiązanie do wprowadzania w otaczającym nas 
świecie wymiernych zmian na lepsze. W firmie Tupperware wszystkie produkty projektujemy z 
myślą o ograniczaniu odpadów z plastiku i marnowania żywności. Tworzymy trwałe produkty 
wysokiej jakości, nadające się do wielokrotnego użytku i wytrzymujące próbę czasu, 
wspierając tym samym misję zmniejszania ilości odpadów dla dobra planety, naszych 
pracowników oraz społeczności, w których żyjemy i działamy.

Pojemnik ze szkła borokrzemowego PREMIAGLASS firmy Tupperware objęty jest 
gwarancją Tupperware obejmującą wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne, które mogą 
wystąpić podczas użytkowania produktu zgodnie z zaleceniami (zalecenia dotyczące 
użytkowania i pielęgnacji) oraz podczas normalnego użytkowania w gospodarstwie domowym 
przez 30 dni od daty zakupu.
Pokrywka pojemnika ze szkła borokrzemowego PREMIAGLASS firmy Tupperware jest objęta 
dożywotnią gwarancją firmy Tupperware, gwarantującą w normalnych warunkach 
użytkowania niekomercyjnego odporność na odpryskiwanie, pękanie i złamania bez uderzenia 
lub na łuszczenie się przez cały okres użytkowania produktu zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi jego użytkowania i pielęgnacji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku zaniedbań, 
niewłaściwej pielęgnacji lub wypadków, w tym przegrzania, narażenia na wystąpienie plam, 
pęknięć i zarysowań wewnątrz i na zewnątrz produktu, ani uszkodzeń powstałych w wyniku 
przechowywania niewłaściwych materiałów nieprzeznaczonych do użytku domowego (takich 
jak chemikalia). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem. 
Więcej informacji można znaleźć w sekcji UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA.
Ten produkt firmy Tupperware przeznaczony jest do wielokrotnego użytku. Jeśli z 
jakiegokolwiek powodu produkt uległ uszkodzeniu, które nie jest objęte gwarancją lub stał się 
niepotrzebny, prosimy o jego odpowiedzialny recykling lub kontakt z nami, jeśli potrzebna jest 
pomoc.


