
Návod na použití varného skla pro domácnost 
Varné nádobí SIMAX Vám bude sloužit nejen pro přípravu jídel, ale i jeho následné 
ochlazení, zmražení, ohřátí či servírování. Průhlednost skla Vám umožní sledovat 
proces vaření, v lednici a mrazničce pak snadnou identifikaci uskladněných potravin. 
Sklo je vysoce hygienické a zaručuje zdravotně nezávadnou přípravu pokrmů. 
Dodržujte zásady správného používání a budete s výrobkem jistě spokojeni. Před 
prvním použitím varné nádobí umyjte. S nádobím zacházejte opatrně.  
Sklo může vlivem nepřiměřeného tlaku, odření, nárazu nebo prudkého ochlazení 
prasknout. Při používání dodržujte zásadu pozvolného ohřívání i ochlazování. 
Nepokládejte nádoby na zdroj tepla prázdné, nestavte horké nádoby na studenou 
nebo vlhkou podložku. Varné nádobí je možno umývat v automatických myčkách 
běžnými mycími prostředky. Silnější znečištění nádob odstraňujte pouze jemnými či 
suspenzními mycími prostředky. Nepoužívejte prostředky s hrubými částicemi (písek 
na nádobí nebo drátěnku), které povrch skla poškrábou. Údaje o objemu nádob jsou 
přibližné. Obal i sklo jsou vyrobeny z recyklovatelných, ekologicky nezávadných 
materiálů. 

Výrobky z hlediska zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti při používání podléhají 
dozoru státních kontrolních orgánů České republiky. 

Silnostěnné pekáče a zapékací misky – kruhové tvary 

Pekáče a mísy SIMAX jsou určeny pro přípravu jídla ve všech druzích trub včetně 
mikrovlnných a horkovzdušných (respektujte pokyny jejich výrobce). Při pečení 
nepřilévejte studenou tekutinu. Výrobky se mohou stavět na plotýnku (včetně sklo-
keramické), pokud je dno nádobí menší nebo stejně velké jako plotýnka. Na 
plynovém hořáku používejte rozptylovač plamene. 

Silnostěnné pekáče a zapékací misky – oválné a hranaté 

Pekáče a mísy SIMAX jsou určeny pro přípravu jídla ve všech druzích trub včetně 
mikrovlnných a horkovzdušných (respektujte pokyny jejich výrobce). Při pečení 
nepřilévejte studenou tekutinu. 

Tenkostěnné výrobky – konvice, sklenky, hrnce 

Výrobky lze použít na elektrických, plynových a sklo-keramických plotýnkách, pokud 
je dno nádoby menší nebo stejně velké jako plotýnka. Na plynovém hořáku 
používejte rozptylovač plamene. Výrobky, označené na obalu příslušným 
piktogramem, lze použít v mikrovlnné troubě (respektujte pokyny jejich výrobce). 

Výrobky, se kterými je dodáváno těsnící plastové víko, jsou po uzavření vhodné pro 
skladování potravin v chladničce nebo mrazničce. Nezmrazujte polévky, omáčky, 
nápoje a jiné tekutiny. Před vařením nebo ohříváním na sporáku či v mikrovlnné 
troubě odstraňte z nádoby zmíněné plastové víko. Nestavte nádobí, právě vyjmuté z 
chladu, na horkou plotýnku. U konvice s plastovým uchem nepoužívejte příliš velkou 
plotýnku, aby nedošlo k poškození ucha sálavým teplem. 


