
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ИНОКСОВИ СЪДОВЕ SILAMPOS-Португалия 
 
Уважаеми потребители,  
Радваме се, че сте избрали съд на фирма SILAMPOS - Португалия. Желаем Ви много удоволствие 
при използването му.  
SILAMPOS-Португалия предлага широка гама съдове от висококачествена неръждаема стомана 
18/10 (18% хром и 10% никел). Всеки артикул е полиран за дълготраен блясък, който изисква 
минимални грижи. Съдовете от тази серия съчетават в себе си елегантен дизайн, високо качество и 
най-модерни технологии на производство.  
Има много причини, за да решите да използвате иноксови съдове на SILAMPOS- Португалия:  
 Неръждаемата стомана не променя цвета си, не реагира с храната и не променя вкуса и.  

 Превъзходни резултати при готвене и лесно поддържане.  

 Подходящи за всички видове котлони, включително индукционни.  

 Изключително топлопроводимо дъно за спестяване на енергия и щадене на околната среда.  
 
СЪВЕТИ ЗА ГРИЖИ И УПОТРЕБА:  
 Съветваме Ви преди да започнете работа, да изберете котлон с подходящия размер (по-малък 

или равен на дъното на съда), защото изборът на твърде голям котлон означава загуба на 
енергия.  

 Препоръчва се измиване на ръка с топла вода и препарат за миене на съдове и полиране със 
суха мека кърпа.  

 Съдовете за готвене SILAMPOS могат да се мият и в съдомиялна машина, но веднага след 
приключване на цикъла на измиване трябва да се извадят и полират(подсушат) със суха кърпа. 
Не оставяйте вашите иноксови съдове да престояват в съдомиялната машина за цяла нощ, 
защото е възможно да се появят петна върху горния слой, които се дължат на солта и 
агресивните препарати с които работят машините за миене.  

 Ако се появят петна или промяна на цвета на повърхността на съда, се премахват много лесно 
чрез натриване с малко лимон.  

 При стъклокерамични готварски плотове винаги повдигайте съдовете, ако искате да ги 
преместите. Не ги плъзгайте по повърхността на плота. Предварително отстранете от 
повърхността на плота, ако са попаднали, малки твърди частици (например зрънца от сол, 
захарни кристали и др.)  

 ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ!  
 
ВНИМАНИЕ!!! ПРИ СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ:  
 Ако Вашият иноксов съд има незалепващо покритие, при твърде високи температури е 

възможно олиото, респективно мазнината, да прегори и да остави черни, катранени остатъци, 
които се отстраняват трудно и влияят върху незалапващите свойства на покритието.  

 Не режете във Вашите съдове с незалепващо покритие и не използвате островърхи метални 
лопатки и предмети.  

 Възможно е при употреба повърхността да стане леко кафява, това в никакъв случай не 
представлява проблем – това е естествена промяна в цвета на покритието, която не влияе на 
неговите свойства. В никакъв случай не отстранявайте оцветяването с препарати или абразивни 
средства.  

 Не съхранявайте и оставяйте храна дълго време във Вашите съдове с незалепващо покритие.  
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