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Nádoba na skladování & servírování



Tupperware borosilikátová nádoba PREMIAGLASS představuje vrchol flexibility – 
víceúčelová nádoba vyrobená ze 100% borosilikátového skla se dá použít do mrazáku, 
mikrovlnné i klasické trouby. Stylový doplněk jakékoli kuchyně, s jedinečným elegantním 
designem a funkčními víky s inteligentním zavíráním. Nádoba, která se bude skvěle vyjímat i na 
Instagramu.
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VLASTNOSTI A VÝHODY
• Nádoba z čirého skla:

V čiré nádobě vždy dobře uvidíte uložený obsah.
• Uzavírací zacvakávací systém – absolutně vzduchotěsný a nepropustný:

Inteligentní zavírání se 4 západkami – dokonale padnoucí víka se silikonovým 
těsněním, které zajišťuje absolutní vzduchotěsnost a nepropustnost nádoby. 

• Víceúčelová nádoba vhodná na – pečení, uskladnění, ohřívání, podávání:
Tupperware nádoba PREMIAGLASS se vyrábí z borosilikátového skla, které můžete dát
bez obav z mrazáku rovnou do mikrovlnné nebo předehřáté klasické trouby (bez víka). 
Miska vám tak šetří práci při mytí nádobí.

• Vyrobená ze 100% borosilikátového skla: 
Skleněný materiál, který odolává teplotě až 300 °C.

• O 10 % lehčí než temperované sklo: 
Lehkost, která uleví vašemu zápěstí.

• Odolnost vůči skvrnám a zápachu: 
Sklo nádoby je neporézní a neabsorbuje tedy zápach, příchutě jídla ani skvrny.

• Stohovatelnost:
Umožňuje maximálně využít prostor ve skříňce, spíži či lednici.

• Odnímatelné těsnění:
pro snadné čištění a sanitaci.

• Bezpečné použití v mrazáku, troubě i mikrovlnné troubě (bez víka):
Vyrobené z tepelně odolného skla, které se při správném používání a péči nikdy 
nedeformuje ani nepraská.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
• Bezpečné použití v mikrovlnné troubě: Pro ohřev v mikrovlnné troubě (nepoužívejte 

v troubách s funkcí „zapékání“). Při ohřevu v mikrovlnné troubě nepoužívejte víko. 
Chcete-li zabránit znečištění trouby, zakryjte nádobu papírovou utěrkou.

• Bezpečné použití v troubě: V klasických troubách je možné používat pouze skleněné 
nádoby, které se nikdy nesmí zakrývat víkem. Bezpečný ohřev je možný až do 300 ˚C.

• Bezpečné použití v lednici a mrazáku: Používáte-li skleněnou nádobu k uložení jídla 
v lednici či mrazáku a chcete-li ji poté dát do (mikrovlnné) trouby, z nádoby sejměte před 
vložením do trouby víko a počkejte jednu až dvě minuty. Chcete-li nádobu uložit do
mrazáku, naplňte ji pouze ze tří čtvrtin, protože se obsah během mrazení rozpíná.

• Nevystavujte působení plamene ani jiných přímých zdrojů tepla.
• Nepokládejte na sporák, gril, do toustovače a pod zapékací článek.
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POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
• Před prvním použitím své výrobky vždy umyjte a osušte, aby se zabránilo vypadnutí těsnění.
• Odnímatelné těsnění pro snadné čištění. 
• Umyjte ho v teplé vodě se saponátem a důkladně opláchněte. Případně ho umyjte v myčce.
• Při mytí v myčce nechte mezi skleněnými nádobami dostatek místa – zabráníte jejich 

mechanickému namáhání.
• Po použití v troubě nechte skleněné nádoby před mytím řádně vychladnout – předejdete tím 

tepelnému namáhání materiálu. 
• Odolné skvrny a zbytky jídla před mytím krátce odmočte v teplé vodě se saponátem.
• Nepoužívejte abrazivní čisticí houbičky nebo přípravky, protože by mohly nádobu i víko 

poškrábat.

!!! VAROVÁNÍ !!!
Stejně jako u výrobků ze skla platí, že při nedodržování pokynů pro používání a údržbu může 
výrobek prasknout a způsobit vážné poranění či poškodit jiné předměty.

ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI TUPPERWARE
Naše výrobky zosobňují náš závazek působit na svět kolem nás. Ve společnosti Tupperware 
navrhujeme všechny výrobky s cílem minimalizovat plýtvání plastů a potravin. Vytvářením 
kvalitních, odolných a opakovaně použitelných výrobků, které odolají zkoušce času, 
podporujeme naše poslání snižovat odpad a prodlužovat život naší planety, lidstva a 
společnosti, ve které žijeme a pracujeme.

Na nádobu Tupperware Prémia na skladování & servírování se vztahuje záruka společnosti 
Tupperware pokrývající veškeré vady materiálu nebo výroby, které se mohou projevit při použití 
výrobku k běžným účelům v domácnosti v souladu s pokyny. Tato záruka nezahrnuje výměnu 
výrobku, který je poškozený díky nedbalému nebo nesprávnému použití.
Pokud se na váš výrobek vztahuje záruka, úplný popis krytí naleznete v záručních podmínkách 
platných pro vaši zemi.

Váš výrobek od společnosti Tupperware je určený k opakovanému použití. Pokud je váš 
výrobek z jakékoli příčiny poškozený a nevztahuje se na něj záruka, nebo pokud už výrobek 
dále nepotřebujete, prokažte prosím zodpovědnost a recyklujte jej. Případně nám dejte vědět 
a my rádi pomůžeme.


