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Beholder til opbevaring og serveringog servering holder 



Tupperware PremiaGlas er en alsidig beholder til opbevaring og servering lavet af 100% 
borosilikatglas, som giver den multifunktionelle beholder fleksibiliteten til at kunne anvendes i 
både fryser, mikrobølgeovn og ovn. Den er unikt designet og æstetisk med et funktionelt, smart 
lukkesystem, som er Instagram-værdig og en elegant tilføjelse til ethvert køkken.
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FUNKTIONER & FORDELE
• Krystalklar glasbeholder:

Krystalklar beholder gør det let at se, hvad der er indeni.System med klik-låg - 100%
lufttæog væsketæt Det smarte låsesystem bruger 4 låse og silikoneforsegling til at 
holde maden 100% lufttæt og vækstetæt.  

• Multifunktionel - Bag, opbevar, genopvar og servér:
Tupperware PremiaGlas er lavet af borosilikatglas, der kan gå sikkert fra fryseren til
mikrobølgeovnen eller forvarmet ovn (uden låg) alt sammen i samme fad, hvilket sparer 
dig for besværet med ekstra opvask!

• Fremstillet af 100% borosilikatglas:
Med varmebestandigt glasmateriale, der kan modstå temperatur op til 300˚C.

• 10% lettere end hærdet glas:
Lethed, der fjerner en byrde fra dit håndled.

• Plet- og lugtbestandig:
Fremstillet af ikke-porøst glas, der ikke absorberer madlugt, smag eller pletter.

• Kan stables:
Tillader dig at maksimere pladsen i skabet, spisekammeret og køleskabet.

• Aftagelig pakning:
For nem rengøring og desinfektion.

• Kan tåle fryser, opvaskemaskine, ovn og mikrobølgeovn (uden låg):
Lavet af varmebestandigt glas, der aldrig bliver skævt eller revner ved korrekt brug og pleje.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
• Tåler mikrobølgeovn: Anvendes til genopvarmning i mikrobølgeovnen (undtagen 

mikrobølgeovne med et bruningselement). Ved genopvarmning i mikrobølgeovnen fjernes 
låget, og maden tildækkes med køkkenrulle for at forhindre sprøjt.

• Ovnsikker: Kun glasbeholdere kan bruges i konventionelle ovne, og låg skal til enhver tid 
fjernes. Ovnsikker temperatur er op til 300˚C.

• Tåler køleskab og fryser: Når du bruger glasbeholderen til opbevaring af mad i køleskab 
eller fryser, skal du fjerne låget og lade glasbeholderen stå i 1-2 minutter, inden den 
place res i mikrobølgeovnen og/eller ovnen. Ved frysning må beholderen kun fyldes 75% 
for at give plads til, at indholdet udvider sig.

• Undgå brug over eller under en flamme eller andre direkte varmekilder.
• Undgå brug på komfuret, under bruningselement, på en grill eller i en risteovn.
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RENGØRINGSVEJLEDNING
• Vask og tør altid dine produkter før første brug for at undgå, at pakningen falder af på grund 

af fremstillingsrester.
• Vaskes i varmt opvaskevand og skylles grundigt, eller vaskes i opvaskemaskinen.
• Når du anbringer i opvaskemaskinen, skal du undgå kontakt-stød ved at give tilstrækkelig 

plads mellem glasbeholderne.
• Efter brug i ovnen skal glasset afkøles ordentligt inden vask, for at undgå temperaturshok. 
• For at fjerne genstridige pletter eller madrester skal det lægges i blød i varmt sæbevand før 

vask.
• Brug ikke slibende rengøringssvampe eller slibende rengøringsmidler (herunder 

blegemidler), da disse vil ridse basen og plastiklåget.

!!! ADVARSEL !!!
Som med alle glasprodukter kan manglende overholdelse af brugs- og plejeinstruktionerne få 
produktet til at gå i stykker, hvilket kan resultere i skade på ejendele og alvorlig personskade.

TUPPERWARES GARANTI
Vores produkter afspejler vores forpligtelse til at sætte et mærkbart aftryk på verden omkring 
os. Hos Tupperware fremstiller vi alle vores produkter med tanke på at minimere plastaffald og 
madspild. Ved at lave holdbare og genanvendelige kvalitetsprodukter, der er fremstillet til varigt 
brug, støtter vi vores mission om at reducere affald, så vores planet, vores medmennesker og 
de samfund, vi lever og arbejder i, kan bestå i lang tid.

Tupperware PREMIAGLASS -borosilikatbeholder er dækket af en Tupperware -garanti mod 
materiale- eller produktionsfejl, der måtte opstå ved brug af produktet i henhold til 
anvisningerne (retningslinjer for brug og pleje) og ved normal husholdningsbrug i 30 dage fra 
købsdatoen.

Tupperware PREMIAGLASS-borosilikatbeholderlåget er dækket af Tupperware Livstidsgaranti, 
garanteret af Tupperware under normal ikke-kommerciel brug mod skår, revner og brud uden 
slag, eller afskalning i produktets levetid baseret på retningslinjer for brug og pleje.
Garantien dækker ikke skader på produktet som følge af uagtsomhed ved forkert pleje eller 
ulykker, som omfatter overophedning, pletter, revner og ridser på indersiden og ydersiden af 
produktet eller skader forårsaget af opbevaring af forkert materiale, der ikke er beregnet til 
husholdningsbrug (f.eks. kemikalier). Garantien dækker ikke skader forårsaget af normalt slid. 
Se afsnittet BRUG & PLEJE for flere detaljer.

Dit Tupperware-produkt er fremstillet til at kunne blive brugt igen og igen. Hvis dit produkt af en 
eller anden grund er beskadiget og ikke er dækket af garantien, eller hvis du ikke længere har 
brug for dit produkt, beder vi dig udvise ansvarlighed og sortere det til genbrug. Sig til, hvis vi 
kan hjælpe med noget.


