
Návod k produktu: Sada antiadhez VAR dvojdílná 

Vážený zákazníku,  

zakoupil jste si kempinkové nádobí, které je určené k přípravě studených a teplých pokrmů či 
tekutin.  

Tato sada je vyrobena z kvalitního hliníku, zabezpečujícího rovnoměrné prohřátí dna nádob, 
jejich stabilitu a úsporu energie.  

Tvar a tloušťka nádob jsou voleny s ohledem na jednoduché čištění a na minimální tepelné 
namáhání antiadhezivní vrstvy při zachování malé hmotnosti nádobí.  

Vnitřní části nádob jsou opatřeny antiadhezivním nepřilnavým povrchem, který slouží k 
jednoduché přípravě jídel za minimálního použití tuků a k snadnému mytí a čištění nádob.  

Vnější povrch nádob je opatřen dekorativním lakem.  

Vnější dna pánve a hrnce jsou jemně obrobena, což zabezpečuje vyšší stabilitu nádob na 
vařičích.  

Pro manipulaci jsou pánev/poklička a hrnec vybaveny sklopnými držadly, které jsou opatřeny 
silikonovou ochranou proti spálení rukou.  

Pro vaření a konzumaci pokrmů je sada dodávána se dvěma příbory vyrobenými z 
polykarbonátu, které při používání nepoškozují nepřilnavý povrch.  

Pro mytí je sada vybavena utěrkou a pro přenášení obalem.  

Věříme, že Vám toto nádobí zpříjemní pobyt v přírodě i v náročných podmínkách.  

   

   

Upozornění:  

Při vaření nádoby postupně a rovnoměrně zahřívejte.  

Nestavte nádoby na zapnutý vařič prázdné.  

Nádoby se nesmí přehřívat, došlo by k poškození nepřilnavého povrchu a k uvolňování 
nežádoucích plynů.  

Při přípravě pokrmů a jejich konzumaci používejte výhradně plastové či dřevěné náčiní.  

Pro mytí a čištění je sada vybavena látkovou houbičkou. Nepoužívejte mycí prášek, drátěné 
houbičky apod., došlo by k poškrábání povrchu (vč. vnějšího laku).  



Do sady nevkládejte žádné těžké, ostré (zejména kovové) předměty, došlo by k poškození 
antiadhezivní vrstvy, případně k deformaci nádob.  

Při manipulaci s miskou nebo pánví/pokličkou uchopte stiskem vždy obě sklopná držadla a 
dbejte zvýšené opatrnosti. Nevystavujte silikonovou ochranu držadel (ani polykarbonátový 
příbor) přímému ohni.  

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců, počínaje dnem nákupu.  

Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním, jako jsou zahřívání na 
vysoké teploty,  

deformace nádob způsobená nárazem, poškrábáním vnitřní a vnější vrstvy nebo vytvoření 
skvrn.  

Při úschově a přenášení v obalu jsou nádoby uloženy tak, že dochází ke kontaktu vnitřních 
nepřilnavých povrchů hrnce a pánve/poklice, což časem povede k poškození těchto vrstev v 
místě styku, avšak tímto nedojde ke snížení užitných vlastností výrobku a není proto důvod k 
reklamaci.  

Při umývání v myčce se může hliníkový povrch zabarvit, tato změna není na závadu a není 
taktéž důvodem k reklamaci.  

Látkový obal perte do 40°C, nepoužívejte přípravky obsahující chlor.  

 


