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Návody a rady k používaniu príborov Tipy pre údržbu príborov
• Po použití príbory umyte čo najskôr, aby zvyšky jedla zos-

távali na príboroch čo najkratšiu dobu.
• Uistite sa, či vaša umývačka funguje skutočne tak, ako 

má. Predovšetkým s ohľadom na dávkovanie umývacieho            
a oplachovacieho prostriedku.

• Nezanedbávajte kontrolu tvrdosti vody, použitie 
zmäkčovača,  jeho správne nastavenie a predovšetkým 
funkčnosť.

• Príbory vždy umiestňujte do umývačky v košíku k tomu 
určenému. Bráňte otĺčeniu a voľnému pohybu príborov               
v umývačke.

• Nenechávajte príbory po umytí v umývačke, vlhké pros-
tredie im škodí.

• Po vybraní z umývačky príbory vyleštite a uložte                         
na príslušné miesto.

• Na ošetrenie príborov nikdy nepoužívajte príliš agresívne 
prostriedky.

• Pre odstránenie odolných škvŕn na príboroch použite čistič 
nerezovej ocele ET-999.

• Nezabudnite príbory dôkladne umyť čistou vodou!
• Rozkrojte cibuľu na polovicu, posypte ju kryštálovým 

cukrom a týmto príbory vyčistite.
• Príbory leštite pomocou handričky namočenej v octe.

Pierre Collard
Rubis

“..osobná odpoveď na danú otázku..”

Belgický návrhár, ktorého návrhy určuje neus-
tály výskum rozumnej a hravej interakcie medzi 
príborom a konečným užívateľom.

Santiago Sevillano
Mahé

“Know-How, kreativita, empatia a trpezlivosť.”

V rýchlo meniacom sa svete, pod neustálym 
tlakom konkurencie, vytvára produkty s veľmi 
dlhým poločasom rozpadu. Design odolávajúci 
a bojujúci s prchavosťou módnych trendov 
s dlhodobým, pozitívnym vplyvom.

Luis De Limburg
Alaska, X15

Keď pracuje priemyslový návrhár, hľadá niečo 
nové a čerstvé, ale musí mať na pamäti tiež cenu 
a technologické obmedzenia... najdôležitejším 
však zostáva: stimulovať emócie.

Stefan Schöning
Slow

“..energia tvorivosti, rozmanitosť..”

Kuchynské potreby, spotrebný tovar či verejný 
priestor. Všetky tieto obory vyžadujú odlišný 
prístup a univerzálne znalosti.

Adrien Ciejak a Pierre Duthoit
Petale

“..shared thinking, pragmatická vízia..”

Dvaja mladí francúzski návrhári, ktorí sa svojou 
spoločnou víziou zameriavajú na nájdenie jasnej, 
jednoduchej cesty v designe vecí každodennej 
potreby.

.. zameriavame sa na koncového užívateľa. 
Snažíme sa, aby sa skúsenosť z užívania stala 
nezabudnuteľnou ..

Kód Objem 
ml

ET-9999 250

Kvapalina pre čistenie a leštenie príborov 
z nerezovej ocele.  
100% biologický produkt.


