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Boorsilikaatklaasist nõu   



Tupperware PREMIAGLASSi boorsilikaatklaasist nõu oma parimas mitmekülgsuses – seda 
100% boorsilikaatklaasist valmistatud mitmeotstarbelist nõu saab kasutada nii sügavkülmikus, 
mikrolaineahjus kui ka tavalises ahjus. Oma ainulaadse disaini ja esteetiliselt ilusa 
väljanägemisega ning funktsionaalse nutikate lukustusklambritega kaanega on see stiilne 
ja Instagrami-vääriline lisand igasse kööki.
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OMADUSED ja EELISED
• Kristallselgest klaasist anumaosa:

Kristallselgest klaasist anumaosa võimaldab lihtsasti näha, mida nõu sisaldab.
• Klõpsatava lukustussüsteemiga kaas – 100% hermeetiline ja lekkekindel:

Nelja lukustusklambriga nutikad kaaned, millel on silikoontihendid, et toit oleks hoiustatud
100% õhu- ja lekkekindlalt. 

• Mitmeotstarbeline – küpsetamiseks, hoiustamiseks, soojendamiseks, 
serveerimiseks:
Tupperware PREMIAGLASS on valmistatud boorsilikaatklaasist, mille saab sügavkülmikust
võttes panna mikrolaineahju või eelsoojendatud ahju (ilma kaaneta), nii et toit jääb samasse
nõusse, säästes teid nõudepesust!

• Valmistatud 100% boorsilikaatklaasist:
Kuumakindel klaasmaterjal, mis talub temperatuuri kuni 300 ˚C.

• 10% kergem kui karastatud klaas:
Kergus, mis ei koorma teie randmeid.

• Pleki- ja lõhnakindel:
Valmistatud mittepoorsest klaasist, mis ei ime endasse toitude lõhnasid, maitseid ega
värve.

• Virnastatav:
Saate kapis, sahvris või külmikus olevat ruumi maksimaalselt ära kasutada.

• Sügavkülmiku-, ahju- ja mikrolaineahjukindel (ilma kaaneta), nõudepesumasinas 
pestav:
Valmistatud vastupidavast klaasist, mis nõuetekohase kasutamise ja hoolduse 
korral ei deformeeru ega pragune.

KASUTAMINE ja HOOLDUS
• Mikrolaineahjukindel: kasutage mikrolaineahjus soojendamiseks (välja arvatud 

grillirežiimil). Mikrolaineahjus soojendamiseks võtke kaas ära ja pritsmete vältimiseks katke
nõu paberkäterätikuga.

• Ahjukindel: traditsioonilises ahjus saab kasutada ainult klaasnõude anumaosasid, kaaned 
tuleb alati ära võtta. Kasutatav ahjutemperatuuril kuni 300 ˚C.

• Külmiku- ja sügavkülmikukindel: kui kasutate klaasnõu toidu hoiustamiseks külmikus või 
sügavkülmikus, laske klaasnõul enne mikrolaineahju või tavalisse ahju panemist olla 1–2 
minutit ilma kaaneta. Sügavkülmikus kasutamisel täitke nõu 75%, et jääks paisumisruumi.

• Ärge kasutage lahtise tule peal või all või muudel otsestel küttekehadel.
• Ärge kasutage pliidi peal, pruunistava elemendi all, grillil ega rösterahjus.



PUHASTAMISJUHISED
• Peske tooteid alati enne kasutamist.
• Peske kuumas seebivees ja loputage korralikult või peske nõudepesumasinas.
• Nõudepesumasinasse asetamisel jätke klaasnõude vahele piisavalt ruumi, et vältida 

mehaanilisi lööke.
• Pärast ahjus kasutamist laske klaasnõul enne pesemist maha jahtuda, et vältida 

termošokki. 
• Raskesti eemaldatavate plekkide ja toidujääkide eemaldamiseks hoidke nõu enne pesemist 

natuke aega soojas seebivees.
• Ärge kasutage abrasiivseid puhastuslappe ega puhastusvahendeid, sest need kraabivad 

anumaosa ja plastkaant.

!!! HOIATUS !!!
Nagu kõigi klaastoodete puhul, võib kasutus- ja hooldusjuhiste eiramine põhjustada tootr 
purunemise, mille tagajärjeks võib olla varakahju või raske kehavigastus.

TUPPERWARE PÜHENDUMUS
Meie toodetes kajastub meie pühendumus avaldada ümbritsevale maailmale mõõdetavat mõju. 
Tupperware toodete disainimisel mõeldakse alati sellele, kuidas vähendada plast- ja
toidujäätmeid. Ajaproovile vastupidavate kvaliteetsete kestvate ja korduskasutatavate toodete 
loomisega täidame oma missiooni vähendada raiskamist, et aidata kauem kesta meie
planeedil, inimestel ja kogukondadel, kus elame ja töötame.

Tupperware PREMIAGLASSi boorsilikaatklaasist nõu on kaetud Tupperware garantiiga 
mistahes materjali- või tootmisdefektidele, mis võivad ilmneda toote tavapärases koduses
majapidamises kasutamisel.

Garantii ei hõlma toote väärkasutusel tekkivaid kahjustusi ja ei kuulu sel juhul asendamisele.
Garantii puhul järgitakse antud riigis kehtivaid üleüldisi garantiitingimusi.

Tupperware toode on mõeldud järjepidevaks kasutamiseks. Kui toode saab kahjustada või ei 
kuulu garantii korras vahetamisele või seda enam ei vajata siis palun toimetage see
taaskasutusse või andke teada edasimüüjale ning tema aitab teid.


