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Borosilikatna posoda 



Tupperwarova borosilikatna Posoda PREMIAGLASS omogoča različno uporabo – ta 
večnamenska posoda je izdelana iz 100-odstotnega borosilikatnega stekla in jo lahko 
uporabljate v zamrzovalniku, mikrovalovni pečici in klasični pečici. Eleganten dodatek za vsako 
kuhinjo, edinstveno zasnovan z estetskimi in hkrati funkcionalnimi pokrovi za učinkovito 
zapiranje, ki  je vreden objave na Instagramu.
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LASTNOSTI IN PREDNOSTI
• Prozorna steklena površina:

Zaradi popolnoma prozorne površine posode lahko vedno vidite, kaj je v njej.
• Sistem zapiranja pokrova z objemkami – 100 % zatesnitev, varno pred iztekanjem:

Učinkoviti pokrovi s štirimi objemkami – tesno prilegajoči se pokrovi s silikonskim tesnilom,
da bo hrana 100-odstotno zatesnjena in tekočina ne bo iztekala. 

• Večnamensko – peka, shranjevanje, pogrevanje, serviranje:
Tupperwarova Posoda Premiaglass je narejena iz borosilikatnega stekla, ki ga lahko varno
vzamete iz zamrzovalnika in daste neposredno v mikrovalovno pečico ali predhodno ogreto
pečico (brez pokrova), kar vam prihrani dodatno pomivanje.

• Narejeno iz 100-odstotnega borosilikatnega stekla:
Stekleni material, odporen proti toploti, lahko prenese temperaturo do 300 ˚C.

• 10 % lažji od kaljenega stekla:
Lahkost, ki dvigne breme z vašega zapestja.

• Odporno proti madežem in vonjavam:
Narejeno iz neporoznega stekla, ki ne vpija vonja hrane, arom ali madežev.

• Možnost zlaganja: 
Omogoča dobro izkoriščenost prostora v omari, shrambi in hladilniku.

• Odstranljivo tesnilo:
za preprosto čiščenje in razkuževanje.

• Primerno za uporabo v zamrzovalniku, pomivalnem stroju, klasični pečici in 
mikrovalovni pečici (brez pokrova):
Izdelano iz stekla, odpornega proti visokim temperaturam, ki s pravilno rabo in 
vzdrževanjem nikoli ne izgubi oblike ali poči.

UPORABA IN NEGA
• Primerno za uporabo v mikrovalovni pečici: Uporablja se za pogrevanje v mikrovalovni 

pečici (z izjemo mikrovalovnih pečic s funkcijo, s katero hrano zapečete). Če želite hrano 
pogreti v mikrovalovni pečici, odstranite pokrov in posodo pokrijte s papirnato brisačo, da 
notranjost pečice ne bo oškropljena.

• Primerno za uporabo v pečici: V klasičnih pečicah se lahko uporabljajo samo steklene 
posode, vedno brez pokrova. Temperatura v pečici ne sme preseči 300 ˚C.

• Primerno za uporabo v hladilniku in zamrzovalniku: Če ste v stekleni posodi shranjevali 
hrano v hladilniku ali zamrzovalniku, snemite pokrov in počakajte minuto ali dve, preden jo 
daste v mikrovalovno ali klasično pečico. Če boste v posodi zamrznili hrano, jo napolnite le 
do 75 %, da pustite dovolj prostora za razširitev.

• Ne uporabljajte na odprtem ognju ali pod njim oziroma neposredno na drugih virih toplote.
• Ne uporabljate na plošči štedilnika, pod elementom za zapekanje, na žaru ali v mini 

pečicah.



NAVODILA ZA ČIŠČENJE
• Pred prvo uporabo izdelke vedno pomijte in se s tem izognite možnosti odstranitve tesnila 

zaradi proizvodnih ostankov materiala. Odstranljivo tesnilo za lažje čiščenje.
• Uporabite vročo milnico in za tem izdelek dobro izplaknite ali pa ga pomijte v pomivalnem 

stroju.
• Ko posodo zlagate v pomivalni stroj, poskrbite, da bo med steklenimi posodami dovolj 

prostora, da ne pride do mehanskih udarcev.
• Po uporabi v pečici naj se steklo dovolj ohladi, preden ga začnete pomivati, da preprečite 

velike toplotne razlike. 
• Če želite odstraniti trdovratne madeže ali ostanke hrane, posodo za kratek čas namočite v 

toplo milnico, potem pa jo pomijte.
• Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih gobic ali čistil, saj lahko poškodujejo posodo in plastični 

pokrov.
!!! OPOZORILO !!!
Kot velja za vse steklene izdelke, lahko tudi ta poči, če ne upoštevate navodil za uporabo in 
čiščenje, to pa lahko ima za posledico materialno škodo in hujše telesne poškodbe.

ZAVEZA DRUŽBE TUPPERWARE
Naši izdelki odražajo našo zavezo zagotoviti izmerljiv vpliv na svet okoli nas. V družbi 
Tupperware imamo pri oblikovanju vseh izdelkov v mislih, da je treba kar se da zmanjšali 
uporabo plastike in količino živilskih odpadkov. Z izdelovanjem kakovostnih in trpežnih izdelkov, 
ki jih je mogoče ponovno uporabiti ter imajo dolgo življenjsko dobo, podpiramo poslanstvo 
zmanjševanja količine odpadkov in tako skrbimo za planet, ljudi in skupnosti, v katerih živimo in 
delamo.

Tupperwarova borosilikatna Posode PREMIAGLASS ima Tupperwarovo garancijo, ki krije 
napake v materialu ali proizvodni ob uporabi izdelka skladno z navodili (navodila za uporabo in 
nego) ter pri običajni uporabi v gospodinjstvu, in sicer 30 dni od datuma nakupa.
Pokrov Tupperwarove borosilikatne posode PREMIAGLASS ima dosmrtno Tupperwarovo 
garancijo, ki ob običajni nekomercialni uporabi izdelka skladno z navodili za uporabo in nego 
krije poškodbe, kot so krušenje, pokanje in lomljenje, ko ne pride do udarcev, ali luščenje, in 
sicer za celotno življenjsko dobo izdelka.

Garancija ne vključuje poškodb izdelka, nastalih zaradi malomarnosti ali neustreznega 
ravnanja z izdelkom ali nezgod, ki vključujejo čezmerno segrevanje, madeže, razpoke in praske 
na notranjih in zunanjih površinah izdelka, ali poškodb, nastalih zaradi shranjevanja neustreznih 
materialov, ki niso namenjeni za uporabo v gospodinjstvu (na primer kemikalij).
Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi običajne obrabe. Za več podrobnosti glejte 
razdelek UPORABA IN NEGA. Če garancija krije vaš izdelek, prosimo, da preverite pogoje 
garancije, ki veljajo za vašo državo za polni opis celotnega kritja garancije.

Izdelek Tupperware je namenjen večkratni ponovni uporabi. Če je vaš izdelek iz katerega koli 
razloga poškodovan in zanj več ne velja garancija ali če izdelka ne potrebujete več, ravnajte 
odgovorno in ga reciklirajte. Sporočite nam, ali vam lahko pri tem kako pomagamo.


