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CHARAKTERISTIKA
11-ti dílná sada kuchyňského nádobí je vyrobena z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10 CrNi. Díky 
dokonalému zpracovnání a elegantním nadčasovým tvarům nádob je tato sada nádobí vynikající pro 
každodenní použití v tradiční i moderní kuchyni.

Všechyny nádoby jsou opatřeny vyztuženým, extra silným sendvičovým dnem. Teplo ze sporáku je 
předáváno dovnitř nádoby plynule, bez výkyvů a rovnoměrně po celé ploše dna. Vaření je snazší, bez 
nežádoucího připalování.

Sendvičové dno má vynikající termoakumulační vlastnosti, které umožňují úsporu energie. Sporák je 
možné vypínas s předstihem před ukončením vaření, vaření probíhá i při nízkém výkonu sporáku. 
Pokrmy ponechané v nádobí si déle uchovají svou teplotu.

Nádobí je opatřeno poklicemi z bezpečného tvrzeného skla s otvory pro páru, které umožňují 
dokonalou kontrolu vaření.

Nádobí je vyrobeno tak, aby vyhovělo nárokum na intenzivní a dlouhodobé používání. Vnější i 
vnitřní povrchová úprava nádob zaručuje elegantní vzhled stejně jako snadné a rychlé čištění.

Nádobí je vhodné pro všechny typy sporáků – plynové, elektrické, sklokeramické a indukční.

VAŘENÍ V NÁDOBÍ
Sporák nastavte na maximum jen na počátku vaření, potom pokračujte na nízký, maximálně střední 
výkon sporáku.

Sporák vypínejte s předstihem ještě před ukončením vaření, využívejte termoakumulačních 
vlastností sendvičového dna.

Volte správnou velkosti plotýnky, průměr plotýnky musí být stejný nebo menší, než je průměr dna 
nádoby, plamen hořáku nesmí nikdy přesahovat okraje dna nádobí – v takovém případě mohou 
úchyty pálit, případně může dojík k jejich poškození.

Prázdné nádobí nikdy nezahřívejte!

POZOR!
Při dlouhodobém přehřívání prázdných nebo nedostatečně naplněných nádob se může na povrchu 
kovových částí objevit fialové až hnědé zabarvení. Toto zabarvení neomezuje funkčnost či zdravotní 
nezávadnost nádobí, není vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

Rendlík s poklicí Ø14cm nemusí sepnout na všech typech varných indukčních desek.

ÚDRŽBA A PÉČE O NÁDOBÍ
Před prvním použitím nádobí důkladně umyjte horkou vodou a vytřete do sucha. Vařte vždy jen v 
dobře vyčištěném nádobí, jen tak zachováte jeho dobrý vzhled trvale.

Nádobí čistěte běžnými čisticími prostředky, nikdy k čištění nepoužívejte agresivní látky, 
chemikálie, ostré a drsné předměty. Nádobí lze čistit speciálními prostředky pro čištění nerezového 
nádobí – jako ideální doporučujeme čisticí prostředek PYRAMIS. Nádobí lze mýt v myčce na 
nádobí.

Silně znečištěné nádobí nechte odmočit ve vodě či roztoku vody se saponátem.

Objeví-li se uvnitř nádobí bílé usazeniny, vyčistíte je octem, několika kapkami citronu nebo 
speciálním přípravkem na nerezové nádobí – čisticím prostředkem PYRAMIS. Jde o sedimenty 
minerálů obsažených ve vodě a jejich tvoření je závislé na místních podmínkách a tvrdosti vody. 
Tvorbu bílých usazenin výrazně omezíte solením až do vařící vody. Bílé skvrny nijak neomezují 
funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, nejsou vadou výrobku a nemohou být předmětem 
reklamace.

ZÁRUKA
Na tento výrobek je poskytována záruka 2 roky, počínaje dnem prodeje.
Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:

− výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití
− závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací
− na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny.
V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce.
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