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боросиликат контейнері 



Tupperware PREMIAGLASS боросиликат контейнері барлық жағынан жан-жақты болып 
келеді - с100% боросиликат шыныдан балқытылып жасалған, көп мақсатты контейнерді 
мұздатқышта, микротолқынды пеште және духовкада пайдалануға болады. Кез келген ас 
үйге керемет қосымша, эстетикалық әдемі, функциялық жағынан ақылды құлыпталатын 
қақпақтармен бірегей жасалған, яғни  Instagram желісінде ұсынылады.

afgs

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
• Кристалдай таза шыны ваза:

Кристалдай таза ваза оның ішінде не бар екенін көруді жеңілдетеді.
• Қысқышы қауіпсіз қақпақ жүйесі – 100% герметикалық және су ақпайтын 

өнімділік:
4 сырғытпалы смарт құлыпталатын қақпақтарs тағамды 100% ауасыз және су ағызбай 
сақтайтын силикон тығыздағышы бар қауіпсіз қақпақтарды пайдаланады. 

• Көп мақсатты – Пісіру-Сақтау-Қыздыру-Ұсыну:
Tupperware PREMIAGLASS мұздатқыштан микротолқынды пешке немесе алдын ала 
қыздырылған пешке (қақпақсыз) бір ыдыста қауіпсіз өтуге болатын боросиликат 
шыныдан жасалған, бұл сізді қосымша жуу қиындықтарынан босатады!

• 100% боросиликат шыныдан жасалған:
300˚C температураға дейін шыдайтын қызуға төзімді шыны материалдан жасалған.

• Қыздырылған шыныға қарағанда 10% ашық:
Білегіңізге ауыртпалық түсірмейтін жеңілдік.

• Дақсыз және иіссіз:
Тағам иісін, дәмді немесе дақтарды сіңірмейтін кеуекті емес шыныдан жасалған.

• Құрама:
Шкафта, қоймада және тоңазытқышта орынды барынша арттыруға мүмкіндік береді.

• Мұздатқышта, ыдыс-аяқ жуғыш машинада, духовкада және микротолқынды 
пеште қауіпсіз (қақпақсыз):
Ыстыққа төзімді шыныдан жасалған, оны дұрыс мен ұқыпты пайдалансаңыз, ешқашан 
майыспайды және жарылмайды.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ
• Микротолқынды пеште қауіпсіз: Микротолқынды пеште қайта қыздыру 

үшін қолданыңыз (қызару элементі бар микротолқынды пештерді қоспағанда). 
Микротолқынды пеште қайта қыздырған кезде, қақпағын алыңыз және шашырамау 
үшін қағаз сүлгімен жабыңыз.

• Духовкада қауіпсіз: Кәдімгі пештерде тек шыны ыдыстарды қолдануға болады және 
қақпақтарды үнемі алып тастау керек. Духовкадағы қауіпсіз температура 300˚C дейін.

• Тоңазытқыш пен мұздатқышта қауіпсіз: Азық-түлікті тоңазытқышта немесе 
мұздатқышта сақтауға арналған шыны ыдысты пайдаланған кезде, қақпағын алып, 
шыны ыдысты микротолқынды пешке және/немесе духовкаға салмас бұрын 1-2 
минутқа қалдырыңыз. Мұздату кезінде орынды үлкейту үшін контейнерді 75%-ға 
толтырыңыз.

• Жалынның немесе басқа ашық жалынның үстінде немесе астында пайдаланбаңыз.
• Асүйлік плитаның үстінде, қуыру элементінің астында, грильде немесе шағын 

духовкада пайдаланбаңыз.
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ТАЗАЛАУ НҰСҚАУЛАРЫ
• Өнімдерді алғашқы пайдалану алдында әрқашан жуыңыз.
• Ыстық, сабынды суда жуып, жақсылап шайыңыз немесе ыдыс-аяқ жуғыш машинада 

жуыңыз.
• Ыдыс-аяқ жуғыш машинаға салғанда, шыны ыдыстардың арасынан орын жеткілікті 

қалдырып, механикалық соққыларға жол бермеңіз.
• Духовкада пайдаланған соң, жарылмау үшін жуудан бұрын шыныны жақсылап 

салқындатыңыз. 
• Қатты дақтарды немесе тамақтың қалдықтарын кетіру үшін жуар алдында сабынды 

жылы сумен аздап жібітіңіз.
• Абразивті тазалау құралдарын немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, 

себебі олар база мен пластик қақпақта сызады

!!! ЕСКЕРТУ !!!
Шыныдан жасалған барлық бұйым сияқты пайдалану және күтім жасау нұсқауларын 
дұрыс орындамау өнімнің бұзылуына әкелуі мүмкін, мүліктің бүлінуіне және ауыр 
жарақатқа себеп болуы мүмкін.

TUPPERWARE МІНДЕТТЕМЕСІ
Біздің өнімдер біздің айналамыздағы әлемге әсер етуді қалайтынымызды көрсетеді. 
Tupperware компаниясында біз барлық өнімдерді пластик пен тағам қалдықтарының 
санын азайту мәселесін ескеріп жасаймыз. Уақыт сынақтарын өтетін сапалы, ұзақ және 
қайта пайдалануға болатын өнімдерді жасап, біз планетамыздың, адамдарымыздың және 
біз тұрып жатқан және жұмыс істейтін қоғамдардың ұзақ өмір сүру үшін, қалдықтарды 
азайту жөніндегі миссиямызды қолдаймыз.

Tupperware PREMIAGLASS боросиликат контейнері үшін өнімді нұсқауларға және 
әдепкі тұрмыстық қолданыс жағдайларына сәйкес пайдаланған кезде ықтимал кез келген 
материалдық немесе өндірістік зақымға сатып алғаннан бастап 30 күнге Tupperware 
кепілдігі беріледі.
Tupperware PREMIAGLASS боросиликат контейнер қақпағы Tupperware қызмет көрсету 
кепілдігінде қамтылған, ол Tupperware сатып алғаннан кейін 2 жыл ішінде сынудан, 
жарылудан және сынудан қорғайды.

Кепілдік дұрыс күтім жасамау ұқыпсыздығы немесе өнімнің ішкі және сыртқы жағынан 
қызып кетуден, дақтардан, жарықтар мен сызаттардан немесе тұрмыста қолдануға 
арналмаған басқа материалдарды сақтаудан болған кез келген зақымды қамтитын 
жағдайлар салдарынан өнімге келтірілген зиянды қамтымайды (химиялық заттар сияқты).
Кепілдік әдеттегі тозудан және сынудан болған зақымды қамтымайды. Қосымша 
мәліметтерді «ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ» бөлімінен қараңыз.
Сіздің Tupperware өніміңіз қайта пайдалануға арналған. Қандай да бір себепке 
байланысты өніміңіз зақымдалып, оған кепілдік берілмесе, немесе өніміңіз енді қажет 
болмаса, мойныңызға жауапкершілік алып, оны қайта өңдеңіз немесе көмек керек болған 
жағдайда, бізге хабарласыңыз.


