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Boroszilikát tárolóedény 



A Tupperware Átlátszó Társ Edény  – sokoldalúság a javából – egy 100%-ban 
boroszilikát üvegből készült többcélú edény a fagyasztóban, mikrohullámú sütőben és 
sütőben való használat rugalmasságát biztosítja. Elegáns kiegészítője minden konyhának. 
Egyedi tervezésű, szép, mégis funkcionális, intelligens zárófedéllel, amely akár az Instagramon 
is megmutatható.
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JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
• Kristálytiszta üveg alap:

A kristálytiszta alapnak köszönhetően mindig látható a tartalma.
• Pattintós rögzítésű fedélrendszer – 100%-ig lég- és szivárgásmentes zárás:

A 4 reteszes fedélben elhelyezett szilikon tömítés biztosítja az edényben lévő élelmiszer
100%-ban lég- és cseppmentes, biztonságos tárolását 

• Több célra – sütés, tárolás, felmelegítés, tálalás:
A Tupperware Átlátszó Társ boroszilikát üvegből készül – biztonságosan mehet a 
fagyasztóból a mikrohullámú sütőbe vagy az előmelegített sütőbe (fedél nélkül), méghozzá
ugyanabban az edényben, eltüntetve a többletmosogatással járó gondokat!

• 100% boroszilikát üvegből készül:
300 ˚C-ig hőálló üvegből készült. 

• 10%-kal könnyebb, mint az edzett üveg:
Kisebb teher nehezedik a csuklóra.

• Szagtalan és nem foltosodik:
Nem porózus üvegből készült, amely nem szívja magába az ételszagot, ízeket, és nem
foltosodik.

• Egymásra rakható:
Kivitele révén helyet szabadít fel a szekrényben, a kamrában és a hűtőben.

• Használható fagyasztóban, mosogatógépben, sütőben és mikrohullámú sütőben 
(fedél nélkül):
Hőálló üvegből készül, így megfelelő használat és gondoskodás mellett nem vetemedik és
nem repedezik.

HASZNÁLAT ÉS ÁPOLÁS
• Mikrohullámú sütőben: Használja mikrohullámú sütőben, újramelegítéshez (a grillezővel 

ellátott mikrohullámú sütőket kivéve). Mikrohullámú sütőben történő újramelegítéskor vegye 
le a fedelet, és fedje le papírtörlővel, hogy elkerülje a fröccsenést.

• Sütőben: Hagyományos sütőben csak az üvegedény használható, a fedelet mindig el kell 
távolítani. Sütőben 300 ˚C-ig használható biztonsággal.

• Fagyasztóban, hűtőszekrényben: Ha az üvegedényt élelmiszerek hűtőben vagy 
fagyasztóban történő tárolására használja, vegye le a fedelet, és hagyja az üvegedényt 
1-2 percig állni, mielőtt mikrohullámú sütőbe és/vagy sütőbe helyezi. Fagyasztáskor csak
75%-ig töltse meg az edényt, hogy legyen benne hely a táguláshoz.

• Ne használja lángon vagy más közvetlen hőforráson, illetve ezek alatt.
• Ne használja tűzhelyen, grillező alatt, grillsütőn vagy kenyérpirítóban.
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TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ
• Az első használat előtt mindig mossa el a terméket.
• Forró, mosószeres vízben mossa el, majd alaposan öblítse le, vagy mossa el 

mosogatógépben.
• Mosogatógépbe helyezéskor a mechanikai ütések elkerülése érdekében hagyjon elegendő 

helyet az üvegedények között.
• Sütőben való használat után a hősokk elkerülése érdekében hagyja, hogy mosogatás előtt 

az üveg megfelelően lehűljön. 
• A makacs foltok vagy ételmaradékok eltávolításához mosogatás előtt rövid ideig áztassa 

meleg szappanos vízben.
• Ne használjon érdes szivacsot vagy súrolószert, mivel ezek megkarcolják a tárolóedényt és 

a fedelet is.

!!! VIGYÁZAT !!!
Mint minden üvegtermék esetében, a használati és ápolási utasítások betartásának 
elmulasztása a termék töréséhez vezethet, ami anyagi károkat és súlyos személyi sérüléseket 
is okozhat.

A TUPPERWARE KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA
Termékeink tükrözik elhivatottságunkat aziránt, hogy érzékelhető hatást gyakoroljunk a 
bennünket körülvevő világra. A Tupperware-nél minden terméket a műanyag- és 
ételhulladékok mennyiségének minimalizálását szem előtt tartva tervezünk. Minőségi, tartós és 
újrahasznosítható, az idő próbáját kiálló termékek gyártásával valósítjuk meg küldetésünket, 
amelynek célja a hulladék mennyiségének csökkentése bolygónk, munkatársaink és az élet- és 
munkaközösségeink fenntarthatóságának tartós megőrzése érdekében.

A Tupperware Átlátszó Társ  a Tupperware garanciát vállal minden olyan anyag- vagy gyártási 
hibára, amely a termék használati utasításoknak (használati és ápolási útmutató) megfelelő, 
rendeltetésszerű háztartási használat során jelentkezik. Ez a garancia nem vonatkozik a termék 
hanyag használatából vagy helytelen használatából eredő károk cseréjére.

Ha a termékre vonatkozik a garancia, kérjük, olvassa el az országában érvényes jótállási 
feltételeket a garancia érvényesítéséhez.

Az Ön Tupperware termékét számos alkalommal történő használatra tervezték. Ha a termék 
bármilyen okból megsérül és már nem érvényes rá a jótállás, vagy ha már nincs szüksége a 
termékre, járjon el felelősségteljes módon és hasznosítsa újra, illetve értesítsen bennünket, ha 
segíthetünk Önnek.


