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وعاء مصنوع من زجاج البوروسيليكات 
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Tupperware واملصنوع من زجاج البوروسيليكات العديد  يوفر وعاء PREMIAGLASS املقّدم من رشكة 
من االستخدامات عىل النحو األمثل - يوفر الوعاء متعدد األغراض، املصنوع من زجاج البوروسيليكات بنسبة         ، 
إمكانية استخدامه بشكل مرن يف املجمد وامليكروويف والفرن. يضيف هذا الوعاء األناقة إىل أي مطبخ، وهو مصمم عىل 

Instagram وجه الخصوص بأغطية غلق جميلة التصميم وعملية أيًضا تعترب  جديرة بالنرش عىل موقع

afgsd

امليزات والفوائد
قاعدة زجاجية شفافة	 

تجعل القاعدة الشفافة الواضحة من السهل رؤية ما بالداخل.
نظام غطاء يتم غلقه بمشبك – محكم الغلق وبأداء مانع للترسب بنسبة	 

إحكام  للحفاظ عىل  السيليكون  ثابتة ومناسبة مع سدادة من  أغطية  أجزاء غلق تستخدم  الغلق ذات 4  أغطية ذكية 
الغلق عىل الطعام

وعدم الترسب بنسبة %100. 	 
استخدامات متعددة – الطهي-التخزين-إعادة التسخني-تقديم الطعام

يتم صنع وعاء PREMIAGLASS املقّدم من رشكة Tupperware من زجاج البوروسيليكات الذي	 
يمكن استخدامه بشكل آمن

يف املجمد أو امليكروويف أو يف الفرن قبل تسخينه )بدون الغطاء(، وكل هذا يف طبق واحد، مما يوفر عليك عناء غسل 
املزيد من األطباق!

مصنوع من زجاج البوروسليكيات بنسبة %100 	 
مصنوع من مادة زجاج مقاوم للحرارة يمكنه تحمل درجة حرارة تصل إىل 300 درجة مئوية.

أخف من الزجاج املقيس بنسبة %10 	 
خفيف بحيث ال يرهق معصم اليد.

مقاوم لألوساخ وللروائح 	 
مصنوع من زجاج غري مسامي ال يمتص رائحة الطعام أو النكهات أو األوساخ.

إمكانية تخزين األوعية فوق بعضها 	 
يتيح لك الوعاء تحقيق أقىص استفادة من حيز مطبخك وخزانة األطعمة والثالجة.

آمن عند االستخدام يف املجمد وغسالة األطباق والفرن وامليكروويف )بدون الغطاء(	 
مصنوع من زجاج مقاوم للحرارة ال يحدث به اعوجاج أو تشقق أبًدا عند االستخدام والعناية بشكل صحيح.

االستخدام والعناية
آمن عند االستخدام يف امليكروويف: يستخدم إلعادة التسخني يف امليكروويف 	 

)باستثناء أجهزة امليكروويف املزودة بعنرص احمرار(. عند إعادة االستخدام يف امليكروويف، يجب
 إزالة الغطاء والتغطية بمنديل ورقي ملنع تناثر الطعام.

آمن عند االستخدام يف الفرن: يمكن استخدام األوعية الزجاجية فقط يف األفران التقليدية، ويجب إزالة األغطية يف 	 
جميع األوقات. تصل درجة حرارة الفرن اآلمنة إىل  300 درجة مئوية.

آمن عند االستخدام يف املجمد والثالجة: عند استخدام الوعاء الزجاجي لتخزين الطعام يف الثالجة أو املجمد، يرج	 
ى إزالة الغطاء وترك الوعاء الزجاجي يستقر ملدة دقيقة إىل دقيقتني قبل وضعه يف امليكروويف و/أو الفرن. وعند التجميد،

 يتم ملء الوعاء بنسبة 75% فقط لرتك مساحة للتمدد.
ال تستخدم الوعاء عىل اللهب أو أسفله أو مع مصادر الحرارة املبارشة األخرى.	 
ال تستخدم الوعاء بأعىل املوقد، أو أسفل عنرص االحمرار، أو عىل شواية، أو يف فرن محمصة الخبز.	 
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إرشادات التنظيف

احرص دائًما عىل غسل منتجاتك قبل االستخدام ألول مرة.	 
اغسْل املنتَج يف ماء ساخن مذاب فيه صابون واشطفه جيًدا، أو اغسله يف غسالة األطباق.	 
عند الوضع يف غسالة األطباق، تجنب حدوث صدمة ميكانيكية من خالل السماح بوجود مساحة كافية بي	 
ن األوعية الزجاجية.	 
وبعد االستخدام يف الفرن، تأكد من تربيد الزجاج بشكل صحيح قبل الغسل لتجنب حدوث صدمة حرارية. 	 
إلزالة أي أوساخ قوية أو إلزالة بقايا الطعام، يجب النقع لوقت قصري يف ماء دافئ بصابون قبل الغسل.	 
ال تستخدم ليفة تنظيف كاشطة، أو منظفات كاشطة، حيث إنها ستخدش القاعدة والغطاء البالستيكي.	 

!!! ريذحت !!!
مثل جميع املنتجات الزجاجية:  ، قد يؤدي عدم اتباع تعليمات االستخدام والعناية إىل كرس املنتج 

، مما قد يؤدي إىل حدوث إصابات خطرية

TUPPERWARE التزام 
Tupperware، نصمم جميع  العالم من حولنا. يف  للقياس عىل  قابل  تأثري ملموس  بإحداث  التزامنا  منتجاتنا  تعكس 
منتجاتنا مع مراعاة تقليل استخدام البالستيك ومخلفات الطعام إىل أدنى حد. ومن خالل تصميم منتجات عالية الجودة 
النفايات إلطالة عمر  تقليل  املتمثلة يف  الزمن، ندعم مهمتنا  اختبار  أمام  إعادة االستخدام للصمود  باملتانة وقابلية  تتسم 

كوكبنا وشعبنا واملجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

رشكة  من  مقدم  بضمان  مشمول   Tupperware من  املقّدم   PREMIAGLASS البوروسيليكات  زجاج  وعاء  إن 
للتعليمات  وفًقا  املنتج  استعمال  عند  يحدث  قد  الخام  املواد  أو  التصنيع  عيوب  من  عيب  أي  ضد   Tupperware

)إرشادات االستخدام والعناية( ويف االستعماالت املنزلية املعتادة ملدة 30 يوًما من تاريخ الرشاء.

إن غطاء وعاء زجاج البوروسيليكات PREMIAGLASS املقّدم من Tupperware مشمول بضمان مدى الحياة 
العادي غري  االستخدام  الناتج عن  التقرُش  أو  االنكسار،  أو  التشقق،  أو  التصدع،  Tupperware ضد  مقدم من رشكة 

التجاري، مع عدم تأثر املنتج أو تقشريه طوال فرتة عمره عند اتباع إرشادات االستخدام والعناية.

ال يشمل الضمان تلف املنتج الناتج عن اإلهمال أو إساءة االستخدام أو الحوادث التي تشمل الحرارة املفرطة، أو األوساخ، 
املواد بشكل غري  تخزين  للتلف بسبب  املنتج  تعرض  أو  للمنتج،  والخارجي  الداخيل  الجزء  بقع وخدوش عىل  أو ظهور 

صحيح ولغري أغراض االستخدام املنزيل )مثل املواد الكيميائية(.
ال يشمل الضمان التلف الناتج عن البىل والتآكل العادي. يرجى االطالع عىل قسم االستخدام والعناية للحصول عىل مزيد 

من التفاصيل.

 Tupperware من املفرتض استخدام منتج
مراًرا وتكراًرا. يف حالة تلف منتجك ألي سبب من األسباب ولم يكن مشموالً بالضمان أو إذا لم تعد بحاجة إليه

 ، قم بإعادة تدويره أو أخربنا إذا كان بإمكاننا مساعدتك.


