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Боросиликатна кутия 



Боросиликатната кутия Tupperware PREMIAGLASS осигурява максимална гъвкавост 
– изработена от 100% боросиликатно стъкло, многофункционалната кутия предоставя 
възможността да се използва във фризера, микровълновата печка и фурната. Елегантно 
допълнение към всяка кухня, уникално проектирано с естетически красиви, но 
функционални капаци с интелигентно заключване, които са достойни за Instagram.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
• Кристално прозрачна стъклена основа:

Благодарение на основата с кристална прозрачност може лесно да се види какво има 
вътре.

• Система на капака с щракване – 100% херметичност и устойчивост на протичане:
Капаците с интелигентно заключване на 4 места представляват надеждно прилепващи 
капаци със силиконово уплътнение за 100% херметичност и устойчивост на протичане 
при съхранението на храна. 

• Многофункционална – печене-съхранение-претопляне-сервиране:
Tupperware PREMIAGLASS е изработена от боросиликатно стъкло, което може 
безопасно да отиде от фризера в микровълновата печка или предварително загрятата 
фурна (без капака) – и всичко това в един и същ съд, като ви спестява допълнителното 
измиване!

• Направена от 100% боросиликатно стъкло:
С термоустойчив стъклен материал, който издържа на температура до 300˚C.

• 10% по-лека от закаленото стъкло:
Лекота, която снема голяма тежест от китката ви.

• Устойчива на оцветяване и миризми:
Изработена от непоресто стъкло, което не поема миризмите, вкусовете или 
оцветяването от храните.

• С възможност за поставяне една върху друга:
Позволява ви да оползотворите максимално пространството в шкафа, килера и 
хладилника.

• Подходяща за фризер, съдомиялна машина, фурна и микровълнова печка (без 
капака):
Изработена от топлоустойчиво стъкло, което никога не се деформира или напуква 
при правилна употреба и грижи.

УПОТРЕБА И ГРИЖИ
• Подходяща за микровълнова печка: Използвайте за претопляне в микровълновата 

печка (с изключение на микровълнови печки с елемент за запичане). Когато претопляте 
в микровълновата печка, махнете капака и покрийте с кухненска хартия, за да няма 
пръски.

• Подходяща за фурна: В конвенционалните фурни могат да се използват само стъклени 
съдове и капаците трябва винаги да се премахват. Максималната температура за 
използване във фурна е до 300˚C.

• Подходяща за хладилник и фризер: Когато използвате стъкления съд за 
съхранение на храна в хладилник или фризер, махнете капака и оставете стъкления 
съд за 1 – 2 минути, преди да го поставите в микровълновата печка и/или фурната. При 
замразяване пълнете кутията на 75%, за да остане достатъчно място за разширение.

• Не използвайте върху или под открит пламък или други директни източници на 
топлина.

• Не използвайте върху котлон, под елемент за запичане, върху грил или в минифурна.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
•	 Винаги	измивайте	и	подсушавайте	вашите	продукти	преди	първото	им	използване.
• Измийте	с	препарат	за	почистване	на	съдове	и	гореща	вода	и	изплакнете	обилно	или	

измийте	в	съдомиялна	машина.
•	 Когато	поставяте	в	съдомиялна	машина,	предотвратете	механичните	удари,	като	

оставите	достатъчно	пространство	между	стъклените	съдове.
•	 След	използване	във	фурната	се	уверете,	че	стъклото	се	е	охладило	достатъчно	

преди	измиване,	за	да	избегнете	термичния	удар.	
•	 За	да	премахнете	упоритите	петна	или	остатъците	от	храна,	накиснете	за	кратко	в	

топла	сапунена	вода	преди	измиване.
•	 Не	използвайте	абразивни	почистващи	кърпи	или	абразивни	почистващи	средства,	

тъй	като	те	ще	надраскат	основата	и	пластмасовия	капак

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Както	при	всички	продукти	от	стъкло,	неспазването	на	инструкциите	за	употреба	
и	грижи	може	да	доведе	до	счупване,	което	може	да	причини	материални	щети	и	
сериозни	телесни	наранявания.

АНГАЖИМЕНТЪТ НА TUPPERWARE
Нашите	продукти	отразяват	ангажимента	ни	за	съществено	въздействие	върху	
обкръжаващата	ни	среда.	Ние	в	Tupperware	производствени	дефекти,	че	отпадъците	от	
пластмаса	и	храна	да	бъдат	сведени	до	минимум.	Като	създаваме	качествени	и	трайни	
продукти	за	многократна	употреба,	които	да	издържат	на	изпитанията	на	времето,	
подкрепяме	мисията	си	за	намаляване	на	отпадъците	и	за	дълголетие	на	нашата	
планета,	хората	и	общностите,	в	които	живеем	и	работим.

Боросиликатната кутия Tupperware PREMIAGLASS е	защитена	с	гаранция	от	
Tupperware	срещу	производствени	дефекти.	които	може	да	възникнат	при	използване	
на	продукта	съгласно	указанията	(препоръки	за	употреба	и	грижи)	и	при	нормална	
употреба	в	домакинството,	в	продължение	на	30	дни	от	датата	на	покупка.
Капакът	на	боросиликатната	кутия	Tupperware	PREMIAGLASS	е	защитен	срещу	
начупване,	напукване	и	счупване	без	удар	и	отлепване	с	гаранция,	предоставяна	от	
Tupperware	при	нормална	нетърговска	употреба,	за	целия	експлоатационен	живот	на	
продукта	въз	основа	на	препоръките	за	употреба	и	грижи.

Гаранцията	не	покрива	щети	върху	продукта	в	резултат	на	небрежност	при	неправилна	
грижа	или	злополуки,	които	включват	прегряване,	петна,	пукнатини	и	драскотини	
по	вътрешната	и	външната	част	на	продукта,	или	щети,	причинени	от	съхранение	на	
неподходящи	материали,	които	не	са	предназначени	за	употреба	в	домакинството	(като	
химикали).	Гаранцията	не	покрива	щети,	които	са	в	резултат	на	нормалното	износване.	
Вижте	раздел	УПОТРЕБА	И	ГРИЖИ	за	повече	подробности.
Продуктът	на	Tupperware	е	предназначен	за	многократна	употреба.	Ако	по	някаква	
причина	продуктът	ви	се	повреди	и	не	е	обезпечен	с	гаранция	или	вече	нямате	нужда	
от	него,	проявете	отговорност	и	го	предайте	за	рециклиране	или	ни	се	обадете,	за	да	ви	
съдействаме.
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