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Nádoba na skladovanie & servírovanie



Tupperware borosilikátová nádoba Prémia ponúka maximálnu univerzálnosť. Vyrába sa zo 
100 % borosilikátového skla. Viacúčelová nádoba sa dá použiť v mikrovlnnej i klasickej rúre
a vložiť do mrazničky. Elegantný doplnok do každej kuchyne s jedinečným elegantným 
dizajnom a funkčnými vekami s inteligentným zatváraním. Nádoba, ktorá sa bude dobre vynímať 
i na Instagrame.
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VLASTNOSTI A VÝHODY
• Nádoba o z krištáľovo čistého skla:

V sklenenej nádobe vždy dobre uvidíte jej obsah.
• Zacvakávací systém viek – 100 % vzduchotesný a nepriepustný: 

4-západkové inteligentné uzatvárateľné veká so silikónovým tesnením, aby potraviny 
zostali v 100 % vzduchotesnom a nepriepustnom prostredí. 

• Viacúčelová nádoba vhodná na pečenie, skladovanie, ohrievanie a podávanie:
Tupperware nádoba PRÉMIA na skladovanie & servírovanie sa vyrába z borosilikátového
skla, ktoré môžete dať bez obávi z mrazničky do mikrovlnnej rúry alebo predhriatej rúry 
(bez veka). Použijete jednu nádobu a ušetríte si starosti s umývaním.

• Vyrába sa zo 100 % borosilikátového skla: 
Žiaruvzdorný materiál, ktorý odoláva teplotám až do 300 °C.

• O 10 % ľahšia ako tvrdené sklo: 
Ľahkosť, ktorá uľaví vášmu zápästiu.

• Odolná voči škvrnám a zápachu:
Vyrobená z neporézneho skla, ktoré neabsorbuje zápach, chute ani škvrny.

• Stohovateľná:
Maximálne využijete priestor v skrinke, špajze a chladničke.

• Odnímateľné tesnenie:
Umožňuje ľahké čistenie a sanitáciu nádoby.

• Vhodná na použitie v mrazničke, umývačke riadu, rúre a mikrovlnnej rúre (bez veka):
Vyrobená zo žiaruvzdorného skla, ktoré sa pri správnom používaní a starostlivosti 
nikdy nedeformuje ani nepraskne.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ
• Vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre: Používajte na ohrievanie v mikrovlnnej rúre 

(okrem mikrovlnných rúr s funkciou zapekania). Pri ohrievaní v mikrovlnnej rúre odstráňte 
veko a prikryte papierovou utierkou, aby ste zabránili postriekaniu.

• Vhodné na použitie v rúre: V klasických rúrach môžete používať len sklenené nádoby 
bez veka. Vhodné na použitie v rúre až do 300 °C.

• Vhodné na požitie v chladničke a mrazničke: Pri používaní sklenenej nádoby na sklado-
vanie potravín v chladničke alebo v mrazničke odstráňte veko a nechajte sklenenú nádobu 
na vzduchu 1 – 2 minúty pred tým, ako ju vložíte do mikrovlnnej rúry a/alebo rúry. Pri zamra-
zovaní naplňte nádobu len na 75 %, aby ostal priestor na roztiahnutie obsahu.

• Nepoužívajte na ani pod plameňom, ani na iných priamych zdrojoch tepla.
• Nepoužívajte na sporáku, na grile, v mini rúre a pri zapnutej funkcii zapekania.
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POKYNY NA ČISTENIE
• Pred prvým použitím výrobky vždy umyte a vysušte, aby tesnenie nezačalo vypadávať.
• Pri umývaní vyberte tesnenie, výrobok sa vám bude ľahšie čistiť.
• Umyte ho v teplej vode so saponátom a dobre opláchnite. Tento výrobok sa môže umývať 

v umývačke riadu.
• Pri vkladaní do umývačky riadu nechajte medzi sklenenými nádobami dostatočný priestor 

a vyhnete sa mechanickým nárazom.
• Po použití v rúre nechajte sklenenú nádobu pred umývaním dostatočne vychladnúť, aby ste 

zabránili tepelnému šoku. 
• Na odstránenie odolných škvŕn alebo zvyškov jedla nádobu pred umývaním krátko namočte 

do teplej mydlovej vody.
• Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani prípravky na čistenie, ktoré môžu poškriabať 

dno a plastové veko.

!!! VAROVANIE !!!
Rovnako ako pri všetkých sklenených výrobkoch, nedodržanie pokynov na používanie 
a starostlivosť môže spôsobiť rozbitie výrobku, čo môže mať za následok poškodenie majetku 
a vážne poranenie osôb.

ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI TUPPERWARE
Naše výrobky zosobňujú náš záväzok citeľne pôsobiť na svet okolo nás. V spoločnosti 
Tupperware navrhujeme všetky výrobky s cieľom minimalizovať plytvanie plastov a potravín. 
Vytváraním kvalitných, odolných a opakovane použiteľných výrobkov, ktoré odolajú skúške 
času, podporujeme naše poslanie na znižovanie odpadu. Snažíme sa predlžovať život našej 
planéty, ľudstva a spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme.

Na nádobu Tupperware Prémia na skladovanie & servírovanie sa vzťahuje záruka 
spoločnosti Tupperware pokrývajúca vady materiálu alebo výroby, ktoré sa môžu prejaviť 
pri bežnom použití výrobku v domácnosti v súlade s pokynmi. Táto záruka nezahŕňa výmenu 
výrobku, ktorý je poškodený vďaka neopatrnému alebo nesprávnemu použitiu.

Ak sa na váš výrobok vzťahuje záruka, úplný popis jej krytia nájdete v záručných podmienkach 
platných pre vašu krajinu.

Váš výrobok od spoločnosti Tupperware je určený na opakované použitie. Ak sa váš výrobok 
z akéhokoľvek dôvodu poškodí a nevzťahuje sa naň záruka alebo výrobok už viac 
nepotrebujete, spravte zodpovedné rozhodnutie a výrobok recyklujte alebo nás kontaktujte a 
my vám pomôžeme.


