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Beholder for oppbevaring og servering



Tupperware PremiaGlass er en allsidig beholder for oppbevaring og servering laget av 
100% borosilikatglass, som gjør at multifunksjonelle beholderen kan brukes i både fryser, 
mikrobølgeovn og ovn. Den er unikt designet og estetisk tiltalende med et funksjonelt, smart 
lukkesystem som er et Instagram-verdig og elegant tillegg til ethvert kjøkken.

afgs

FUNKSJONER OG FORDELER
• Krystallklar glassbas:

Krystallklar Clarity -base gjør det enkelt å se hva som er på innsiden.
• Clip-Secure Lid System-100 % lufttett og lekkasjesikker ytelse:

4-lås smartlåsende lokk som brukers sikre lokk med silikonforsegling for å holde maten 
100 % lufttett og lekkasjesikker. 

• Flere formål – Bake, lagre, varme opp og servere:
Tupperware PremiaGlass er laget av borosilikatglass som kan brukes i fryseren,
mikrobølgeovnen (uten lokk) og forvarmet ovn (uten lokk) og sparer deg for bryet 
med ekstra oppvask!

• Laget med 100 % borosilikatglass:
Med varmebestandig glassmateriale som tåler temperatur opp til 300 ˚C.

• 10 % lettere enn herdet glass:
Letthet som løfter en byrde av håndleddet.

• Flekk- og luktresistent:
Laget av ikke-porøst glass som ikke absorberer matlukt, smaker eller flekker.

• Kan stables:
Lar deg maksimere plassen i skapet og kjøleskapet.

• Sikker for fryser, oppvaskmaskin, ovn (uten lokk)og mikrobølgeovn (uten lokk):
Laget med varmebestandig glass som aldri vrir seg eller sprekker med riktig bruk og pleie.

BRUK OG VEDLIKEHOLD
• Trygg for mikrobølgeovn: Brukes til oppvarming i mikrobølgeovnen (unntatt mikrobølger 

med et bruningselement). Ved oppvarming i mikrobølgeovnen, fjern lokket og dekk med et 
papirhåndkle for å forhindre sprut.

• Ildfast: Bare glassbeholdere kan brukes i konvensjonelle ovner, og lokk bør alltid fjernes. 
Ovnssikker temperatur er opptil 300 ˚C.

• Trygg for kjøleskap og fryser: Når du bruker glassbeholderen til oppbevaring av mat i 
kjøleskap eller fryser, må du fjerne lokket og la glassbeholderen sitte i 1-2 minutter før den 
settes i mikrobølgeovn og/eller ovn. Ved frysing må du bare fylle beholderen 75 % for å gi 
rom for ekspansjon.

• Ikke bruk på eller under åpen ild eller andre direkte varmekilder.
• Ikke bruk på komfyrtopp, under bruningselement, på grill eller i brødristerovn.
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RENGJØRINGSVEILEDNING
• Vask og tørk alltid produktene dine før førstegangs bruk for å forhindre at pakningen faller av 

på grunn av produksjonsrester.
• Avtakbar pakning for enkel rengjøring.
• Unngå mekanisk støt ved oppbevaring i oppvaskmaskinen ved å la det være tilstrekkelig 

plass mellom glassbeholderne.
• Etter bruk i ovnen må du sørge for at glasset avkjøles ordentlig før vask, for å unngå 

termiske sjokk. 
• For å fjerne gjenstridige flekker eller matrester, må de legges raskt i bløt i varmt såpevann 

før vask.
• Ikke bruk skureklut eller skuremidler, da disse vil lage riper i basen og plastlokket.

!!! ADVARSEL !!!
Som med alle glassprodukter kan manglende overholdelse av bruks- og pleieinstruksjonene 
føre til at produktet går i stykker, noe som kan føre til skade på eiendom og alvorlig 
personskade.

TUPPERWARES LØFTE
Produktene våre gjenspeiler vår forpliktelse til å sette et avtrykk på verden rundt oss. Hos 
Tupperware produserer vi alle våre produkter med tanke på å minimere plastavfall og matavfall. 
Ved å lage holdbare og resirkulerbare kvalitetsprodukter som er laget for å bli brukt i lang tid, 
støtter vi vårt oppdrag om å redusere Produktene våre gjenspeiler vår forpliktelse til å sette et 
avtrykk på verden rundt oss. Hos Tupperware produserer vi alle våre produkter med tanke på å 
minimere plastavfall og matavfall. Ved å lage holdbare og resirkulerbare kvalitetsprodukter som 
er laget for å bli brukt i lang tid, støtter vi vårt oppdrag om å redusere avfall slik at planeten vår, 
våre medmennesker og samfunnene vi lever og arbeider i kan bestå i lang tid.

Tupperware PremiaGlass-beholder dekkes av Tupperwares garanti mot materiale- og 
produksjonsfeil som kan oppstå ved bruk av produktet i henhold til bruksanvisningen og ved 
vanlig husholdningsbruk. Denne garantien dekker ikke skade på produktet som følge av 
uaktsom bruk eller misbruk av produktet.

Hvis produktet ditt er dekket av garantien, vennligst se garantibetingelsene som gjelder for 
landet du oppholder deg i for en fullstendig beskrivelse av dekningen.Tupperware-produktet ditt 
er designet for å brukes om og om igjen. Hvis produktet ditt er skadet av en eller annen grunn 
og ikke dekkes av garantien, eller du ikke lenger trenger produktet, vær ansvarlig og gjenbruk 
det, eller gi oss beskjed så vi kan hjelpe deg.


