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Recipient pentru depozitare și servire



Recipient pentru depozitare și servire PremiaGlass Tupperware oferă maximum de 
versatilitate - creat din 100% sticlă borosilicată, recipientul universal oferă flexibilitatea de a fi 
folosit atât în congelator, în cuptorul cu microunde și în cuptorul tradițional. Un plus de eleganță 
pentru orice bucătărie, proiectat în mod unic cu capace cu blocare inteligentă, atrăgătoare din 
punct de vedere estetic, dar și funcționale, este demn de a fi prezentat pe Instagram.
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CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
• Bază din sticlă complet transparentă:

Baza cu transparență de cristal vă ajută să vedeți ce este în interior.
• Sistem pentru capac cu fixare în cleme – 100% performanță la etanșare și împotriva 

scurgerilor:
Capacele cu blocare inteligentă cu 4 închideri, care folosesc capace cu fixare securizată, 
cu garnitură din silicon, pentru păstrarea alimentelor 100% etanșe și fără scurgeri. 

• Universal – Copt-Depozitat-Reîncălzit-Servit:
Produsele PremiaGlass Tupperware sunt fabricate din sticlă borosilicată, care poate 
fi mutată în siguranță din congelator în cuptorul tradițional cu microunde sau în cuptorul
tradițional (fără capac),toate acestea în același vas, ceea ce vă scutește de 
neplăcerea spălatului vaselor!

• Fabricat din 100% sticlă borosilicată:
Cu material din sticlă termorezistentă, care poate rezista la temperaturi de până la 300˚C.

• Cu 10% mai ușor decât sticla călită:
Greutatea mică ce elimină presiunea de pe încheietura mâinii.

• Rezistent la pete și mirosuri:
Fabricat din sticlă neporoasă, care nu absoarbe mirosul, aromele sau culorile alimentelor.

• Se poate stivui:
Vă permite să profitați la maximum de spațiul din dulap, din cămară și din frigider.

• Se poate folosi în congelator, mașina de spălat vase, cuptorul tradițional și cuptorul 
cu microunde (fără capac):
Fabricat din sticlă termorezistentă, care nu se deformează și nu se crapă când este 
folosit corespunzător și cu grijă.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
• Se poate folosi în cuptorul cu microunde: Folosiți-l pentru reîncălzire în cuptorul cu 

microunde (exclusiv în cuptoarele cu microunde cu element de rumenire). La reîncălzirea 
în cuptorul cu microunde, scoateți capacul și acoperiți-l cu un prosop din hârtie, pentru a 
preveni stropirea.

• Se poate folosi în cuptor: Doar vasele din sticlă pot fi folosite în cuptoarele convenționale, 
iar capacele trebuie scoase întotdeauna. Temperatura de siguranță în cuptor este de maxim 
300˚C.

• Se poate folosi în frigider și în congelator: La folosirea vasului din sticlă pentru 
depozitarea alimentelor în frigider sau în congelator, vă rugăm să scoateți capacul și să
lăsați vasul din sticlă afară timp de 1 – 2 minute înainte de a-l introduce în cuptorul cu
microunde și/sau cuptor. La congelare, umpleți recipientul în proporție de doar 75%, 
pentru a lăsa spațiul necesar pentru dilatare.

• Nu folosiți pe sau sub flacără ori alte surse de încălzire directă.
• Nu îl folosiți pe plită, sub elementul de rumenire, pe un grătar sau într-un cuptor cu grătar.



INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE
• Spălați întotdeauna produsele înainte de prima utilizare.
• Spălați în apă caldă cu săpun și clătiți bine sau spălați în mașina de spălat vase.
• Când îl așezați în mașina de spălat vase, evitați șocul mecanic, lăsând spațiu suficient între 

vasele din sticlă.
• După ce-l folosiți în cuptor, asigurați-vă că sticla se răcește corespunzător înainte de 

spălare, pentru a evita șocul termic. 
• Pentru a elimina petele rezistente sau resturile de mâncare, înmuiați puțin recipientul în apă 

caldă cu săpun înainte de a-l spăla.
• Nu utilizați bureți sau agenți de curățare abrazivi, deoarece aceștia vor zgâria baza și 

capacul din plastic.

!!! AVERTISMENT !!!
Ca în cazul tuturor produselor din sticlă, nerespectarea cu grijă a instrucțiunilor de utilizare și 
îngrijire poate duce la spargerea produsului, ceea ce poate determina pagube materiale și 
vătămare corporală gravă.

ANGAJAMENTUL TUPPERWARE
Produsele noastre reflectă angajamentul nostru de a avea un impact măsurabil asupra mediului 
înconjurător. La Tupperware, proiectăm toate produsele cu gândul la reducerea la minimum a 
deșeurilor din plastic și a risipei alimentare. Creând produse de calitate, durabile și 
reutilizabile, menite să reziste în timp, venim în ajutorul misiunii noastre de a reduce 
deșeurile, pentru a asigura longevitatea planetei noastre, a semenilor noștri și a comunităților în 
care trăim și muncim.

Recipientele PremiaGlass Tupperware sunt obiectul garanției Tupperware împotriva oricăror 
defecte de producție sau de material care pot apărea atunci când produsul este folosit conform 
indicațiilor (instrucțiunile de utilizare și îngrijire) și în condiții normale de utilizare casnică. 
Garanția nu acoperă deteriorările produsului datorate neglijenței, îngrijirii necorespunzătoare 
sau accidentelor. 

Garanția nu acoperă deteriorările produsului datorate neglijenței, îngrijirii necorespunzătoare 
sau accidentelor. Garanția nu acoperă pagubele cauzate de uzura normală. Pentru mai multe 
detalii, vă rugăm să consultați secțiunea UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.
Produsul dvs. Tupperware este conceput pentru utilizare repetată. Dacă, din orice motiv, 
produsul dvs. se deteriorează și nu este acoperit de garanție sau dacă nu mai aveți nevoie de 
el, acționați cu responsabilitate și reciclați-l sau anunțați-ne dacă aveți nevoie de ajutorul 
nostru.


