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M’ PASSION 
• zdravotn� nezávadné 
• vynikající nep�ilnavý povrch
• odolnost proti poškrábání 
• dlouhá životnost

Použití:
P�ed prvním použitím omyjte nádobu vodou se saponátem a�ut�ete do�sucha.
Nepoužívejte ostré p�edm�ty (nože, drát�nky nebo hrubší houbi�ky). 
Používejte výhradn� d�ev�né, plastové nebo silikonové nástroje.
Vhodné pro použití: v�troub� (+250 °C), na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, 
sklokeramice a�lze jej použít i�do�mrazáku (-60 °C). Pokud va�íte na�plynovém 
va�i�i, plameny by nikdy nem�ly p�esáhnout spodní �ást nádoby.

Údržba:
Kolekci M�passion nedoporu�ujeme umývat v�my�ce nádobí.
Po�použití nechte výrobek vychladnout a�umyjte saponátem v�teplé vod�.
Nádobí Mauviel nikdy ne�ist�te b�lícími prost�edky – mohou vést 
k�nenapravitelnému poškození povrchu. 
Dojde-li k�p�ipálení pokrmu, nechte nádobu p�ed mytím odmo�it v�teplé vod�. 

Poznámka: Dlouhodobým používáním mohou výrobky lehce ztmavnout, ale to nic 
nem�ní na�kvalit� a�výkonu výrobk� Mauviel. 

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky! 

Celom�d�né mísy jsou ur�eny výhradn� pro p�ípravu marmelád, karamelu, rozpoušt�ní �okolády
a dalších pokrm� s vysokým obsahem cukru.

M’ STONE 
• vnit�ní povrch z�nep�ilnavého povrchu Eclipse bez PTFE a�PFOA
• vn�jší povrch z�antracitov� šedého anodizovaného hliníku

s�integrovaným induk�ním dnem
• síla materiálu 3�mm
• rukoje� z�lité nerezové oceli

Použití:
P�ed prvním použitím nádobu omyjte v�horké mýdlové vod�, opláchn�te 
a�vysušte. Nádobu lehce pot�ete olejem.
S�l p�idejte až do�vroucí vody. Prázdné nádoby nikdy nenechávejte na�rozeh�áté 
plotýnce, hrozí zde nebezpe�í poškození. 
Používejte silikonové, plastové nebo d�ev�né ná�iní. 
Kovové ná�iní by mohlo povrch výrobku poškodit. Jídlo je možné p�ipravovat bez 
oleje a�bez tuku. Nicmén� malé množství másla nebo oleje výrazn� zlepší vzhled 
i�chu� potravin. Nikdy nekrájejte potraviny p�ímo v�nádobách Mauviel!
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Vhodné pro použití: v�troub�, na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, 
sklokeramice a�na�indukci. Pokud va�íte na�plynovém va�i�i, plameny by nikdy 
nem�ly p�esáhnout spodní �ást nádoby.

Údržba:
Nikdy nepoužívejte kartá�ek nebo drát�nku. Po�vychladnutí umyjte výrobek 
saponátem v�teplé vod�.
Nedoporu�ujeme mýt v my�ce, m�že zp�sobit barevnou zm�nu vn�jšího plášt�.

Poznámka: Dlouhodobým používáním se u�výrobk� mohou vytvo�it malé hn�dé linky, 
ale tyto nepatrné kazy nic nem�ní na�kvalit� hrnc� a�pánví Mauviel, která však není 
vadou výrobku.

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky!

M’ COOK / M’ MINIS

• 5tivrstvý materiál 
• vn�jší a�vnit�ní st�na z�nerezové oceli pro dokonalou hygienu a�snadné �išt�ní, 

jádro ze t�í vrstev hliníku pro dokonalou tepelnou vodivost
• pro použití na�všech typech sporák� (v�. induk�ních) i�v�troub�
• o�50�% efektivn�jší vedení tepla díky 5tivrstvému materiálu (ve�srovnání s�nádobami 

se sandwichovým dnem) pro úsporu �asu i�energie
• na�nádobí Mauviel je poskytována doživotní záruka na�výrobní a�materiálové vady

Použití:
P�ed prvním použitím omyjte nádobu vodou se saponátem a�ut�ete do�sucha.
S�l p�idejte až do vroucí vody. Prázdné nádoby nikdy nenechávejte na�rozeh�áté 
plotýnce, hrozí zde nebezpe�í poškození. P�i p�eh�átí m�ní navíc ocel svou barvu. 
Vhodné pro použití: v�troub�, na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, 
sklokeramice a�na�indukci. Pokud va�íte na�plynovém va�i�i, plameny by nikdy 
nem�ly p�esáhnout spodní �ást nádoby.
Nádoby s�nep�ilnavým povrchem jsou ideální pro va�ení s�minimem tuku.
K�manipulaci se surovinami v�t�chto nádobách však používejte výhradn� 
d�ev�né, plastové nebo silikonové nástroje. 

Údržba:
Vhodné do�my�ek nádobí.
Nádobí Mauviel nikdy ne�ist�te b�lícími prost�edky – mohou vést 
k�nenapravitelnému poškození povrchu. 
Dojde-li k�p�ipálení pokrmu, nechte nádobu p�ed mytím odmo�it v�teplé vod�. 

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky!
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M’ HERITAGE / M’ MINIS 

• 2-vrstvý materiál
• 90�% m�di, 10�% nerezové oceli – m�� je nejlepším vodi�em tepla mezi kovy 

a�zaru�uje jeho rychlou a�rovnom�rnou distribuci, vnit�ní vrstva z�nerezové oceli 
je optimální z�hlediska hygieny a�bezpe�ného zpracování potravin

• pro použití na�induk�ní plotn� použijte, prosím, induk�ní disk Mauviel

Použití:
P�ed prvním použitím omyjte nádobu vodou se saponátem a�ut�ete do�sucha. 
S�l p�idejte až do�vroucí vody. Zabra�te p�epálení prázdné nádoby – m�že vést 
k�jejímu nenapravitelnému poškození. 
Vhodné pro použití: v�troub�, na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, 
sklokeramice a�na�indukci s�adapta�ním diskem.
Pokud va�íte na�plynovém va�i�i, plameny by nikdy nem�ly p�esáhnout spodní 
�ást nádoby.

Údržba:
Nádobu umyjte b�žným zp�sobem. Na�m�d�né �ásti naneste p�ípravek 
Copperbrill a�nechte jej malou chvilku p�sobit.
Poté nádobu opláchn�te a�osušte. 
Nádobí Mauviel nikdy ne�ist�te b�lícími prost�edky – mohou vést 
k�nenapravitelnému poškození m�d�ného povrchu.
Dojde-li k�p�ipálení pokrmu, nechte nádobu p�ed mytím odmo�it v�teplé vod�. 

Poznámka: Po�ur�ité dob� používání získává m�� patinu – tato „kosmetická“ zm�na 
však nemá vliv na�kvalitu nádoby, její používání a�tepelnou vodivost. 

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky!

M’ MODERNE 

• vyrobeno z�hliníku a�nerezové oceli 
• litinová rukoje� z�nerezové oceli, která má ergonomický tvar pro snadné 

a�pohodlné uchopení a�je dokonale odolná v��i teplu
• vn�jší st�na – broušený hliník, vnit�ní st�na – nerezová ocel
• tlouš�ka st�ny: 2,6�mm

Použití:
P�ed prvním použitím omyjte nádobu vodou se saponátem a�ut�ete do�sucha.
S�l p�idejte až do�vroucí vody. Zabra�te p�epálení prázdné nádoby – m�že vést 
k�jejímu nenapravitelnému poškození. 
P�i p�eh�átí m�ní navíc ocel svou barvu. 
Vhodné pro použití: v�troub� (+250 °C), na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, 
sklokeramice a�na�indukci.
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Pokud va�íte na�plynovém va�i�i, plameny by nikdy nem�ly p�esáhnout spodní 
�ást nádoby.

Údržba:
Vhodné do�my�ek nádobí.
Nádobí Mauviel nikdy ne�ist�te b�lícími prost�edky – mohou vést 
k�nenapravitelnému poškození povrchu. 
Dojde-li k�p�ipálení pokrmu, nechte nádobu p�ed mytím odmo�it v�teplé vod�. 

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky!

M’ URBAN 

• magnetická nerezová ocel pro lepší vedení tepla

Použití:
P�ed prvním použitím omyjte nádobu vodou se saponátem a�ut�ete do�sucha. 
S�l p�idejte až do�vroucí vody. Zabra�te p�epálení prázdné nádoby – m�že vést 
k�jejímu nenapravitelnému poškození. 
Nepoužívejte ostré p�edm�ty (nože, drát�nky nebo hrubší houbi�ky). Používejte 
výhradn� d�ev�né, plastové nebo silikonové nástroje.
Vhodné pro použití: v�troub� (+250 °C,), na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, 
sklokeramice a�na�indukci.
Pokud va�íte na�plynovém va�i�i, plameny by nikdy nem�ly p�esáhnout spodní 
�ást nádoby.

Údržba:
Vhodné do�my�ek nádobí.
Nádobí Mauviel nikdy ne�ist�te b�lícími prost�edky – mohou vést 
k�nenapravitelnému poškození povrchu. 
Dojde-li k�p�ipálení pokrmu, nechte nádobu p�ed mytím odmo�it v�teplé vod�. 

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky! 

M’ STEEL

Použití:
P�ed prvním použitím omyjte nádobu vodou se saponátem a�ut�ete do�sucha. 
Pot�ete všechny vnit�ní plochy pánve rostlinným olejem. Na�dno pánve nalijte 
0,5�cm oleje a�na�st�ední teplot� oh�ívejte asi 10 minut, dokud se neza�ne lehce 
kou�it. Nechte pánev vychladnout, vylijte olej a�pánev vyt�ete. Opakujte ješt� 
dvakrát. Vaše pánev je nyní ošet�ená a�p�ipravena k�použití.
Nepoužívejte ostré p�edm�ty (nože, drát�nky nebo hrubší houbi�ky). Používejte 
výhradn� d�ev�né, plastové nebo silikonové nástroje.

CZ
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Vhodné pro použití: v�troub�, na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, 
sklokeramice a�na�indukci.
Pokud va�íte na�plynovém va�i�i, plameny by nikdy nem�ly p�esáhnout spodní 
�ást nádoby.

Údržba:
U�kolekce M�Steel nedoporu�ujeme mytí v�my�ce.
Nádobí Mauviel nikdy ne�ist�te b�lícími prost�edky – mohou vést 
k�nenapravitelnému poškození povrchu.
Dojde-li k�p�ipálení pokrmu, nechte nádobu p�ed mytím odmo�it v�teplé vod�

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky!

M’ TRADITION 

Použití:
P�ed prvním použitím omyjte nádobu vodou se saponátem a�ut�ete do�sucha. 
S�l p�idejte až do vroucí vody. Zabra�te p�epálení prázdné nádoby – m�že vést 
k�jejímu nenapravitelnému poškození. 
Vhodné pro použití: na�plynovém sporáku, elektrické plotn�, sklokeramice 
a�na�indukci.
Pokud va�íte na�plynovém va�i�i, plameny by nikdy nem�ly p�esáhnout spodní 
�ást nádoby

Údržba:
Nádobu umyjte b�žným zp�sobem. Na�m�d�né �ásti naneste p�ípravek 
Copperbrill a�nechte jej malou chvilku p�sobit.
Poté nádobu opláchn�te a�osušte. 
Vhodné do�my�ek nádobí.
Nádobí Mauviel nikdy ne�ist�te b�lícími prost�edky – mohou vést 
k�nenapravitelnému poškození m�d�ného povrchu. 
Dojde-li k�p�ipálení pokrmu, nechte nádobu p�ed mytím odmo�it v�teplé vod�. 

Poznámka: Po�ur�ité dob� používání získává m�� patinu – tato „kosmetická“ zm�na 
však nemá vliv na�kvalitu nádoby, její používání a�tepelnou vodivost.

A�nezapome�te na�d�ležitou radu: nikdy nep�ekra�ujte 2/3 maximálního výkonu plotýnky!
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M’ PASSION 
• zdravotná neškodnos�
• vynikajúci nepri�navý povrch
• odolnos� vo�i poškriabaniu
• dlhá životnos�

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu vodou so saponátom a�utrite do�sucha. 
Nepoužívajte ostré predmety (nože, drôtenky alebo hrubšie špongie). 
Používajte výhradne drevené, plastové alebo silikónové nástroje.
Vhodné na�použitie: v�rúre (+ 250 °C), na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, 
sklokeramike, možno použi� i�v�mrazni�ke (- 60°C). Ak varíte na�plynovom vari�i, 
plamene by nikdy nemali presiahnu� spodnú �as� nádoby. 

Údržba:
Riad z�kolekcie M‘passion neodporú�ame umýva� v�umýva�ke riadu. 
Po�použití nechajte výrobok vychladnú� a�umyte �istiacim prostriedkom v�teplej vode.
Riad Mauviel nikdy ne�istite bieliacimi prostriedkami – môžu nenapravite�ne 
poškodi� povrch.
Ak dôjde k�pripáleniu pokrmu, nechajte nádobu pred umývaním odmo�i� v�teplej vode.

Poznámka: Dlhodobým používaním môžu výrobky jemne stmavnú�, to však nemá vplyv 
na�kvalitu a�výkon výrobkov Mauviel. 

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platne! 
Celomedené misy sú ur�ené výhradne na prípravu marmelád, karamelu, na rozpúš�anie �okolády
a �alších pokrmov s vysokým obsahom cukru.

M’ STONE
• vnútorný povrch z�nepri�navého povrchu Eclipse bez PTFE a�PFOA
• vonkajší povrch z�antracitovo šedého anodizovaného hliníka s�integrovaným 

induk�ným dnom
• hrúbka materiálu 3�mm
• rukovä� z�liatej nehrdzavejúcej ocele

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu v�horúcej mydlovej vode, opláchnite 
a�vysušte. Nádobu jemne potrite olejom.
So� pridajte až do�vriacej vody. Prázdne nádoby nikdy nenechávajte 
na�rozohriatej platni, hrozí nebezpe�enstvo poškodenia.
Používajte silikónové, plastové alebo drevené nástroje. 
Kovové nástroje by mohli povrch výrobku poškodi�.
Jedlo je možné pripravova� bez oleja a�bez tuku. Avšak malé množstvo masla 
alebo oleja výrazne zlepší vzh�ad i�chu� potravín.

SK
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M’ HERITAGE / M’ MINIS

• riad je vyrobený z�dvoch vrstiev, a�to z�90�% medi a�z�10�% nehrdzavejúcej ocele 
• me� je najlepším vodi�om tepla medzi kovmi a�zaru�uje jeho rýchlu 

a�rovnomernú distribúciu
• vnútorná vrstva z�nehrdzavejúcej ocele je optimálna z�h�adiska hygieny 

a�bezpe�ného spracovania potravín,
• pri varení na�induk�nej varnej doske použite, prosím, induk�ný disk Mauviel

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu vodou so saponátom a�utrite dosucha. 
So� pridajte až do�vriacej vody. Zabrá�te prepáleniu prázdnej nádoby – môže 
dôjs� k�jej nenapravite�nému poškodeniu. 
Vhodné na�použitie: v�rúre, na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, 
sklokeramike i�na�indukcii s�adapta�ným diskom. 
Ak varíte na�plynovom vari�i, plamene by nikdy nemali presiahnu� spodnú �as� 
nádoby. 

Údržba:
Nádobu umyte bežným spôsobom. Na�medené �asti naneste prípravok 
Copperbrill a�nechajte ho chví�ku pôsobi�. 
Následne nádobu opláchnite a�osušte.
Riad Mauviel nikdy ne�istite bieliacimi prostriedkami – môžu nenapravite�ne 
poškodi� medený povrch. 
Ak dôjde k�pripáleniu pokrmu, nechajte nádobu pred umývaním odmo�i� v�teplej 
vode.

Poznámka: Po�ur�itej dobe používania získava me� patinu – táto „kozmetická“ zmena 
však nemá vplyv na�kvalitu nádoby, jej používanie a�tepelnú vodivos�.

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platne!

M’ MODERNE

• vyrobené z�hliníka a�nehrdzavejúcej ocele
• liatinová rukovä� z�nehrdzavejúcej ocele umož�uje v�aka ergonomickému tvaru 

jednoduché a�pohodlné uchopenie, navyše je dokonale odolná vo�i teplu
• vonkajšiu stenu tvorí brúsený hliník, vnútornú stenu nehrdzavejúca oce�
• hrúbka steny: 2,6�mm

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu vodou so saponátom a�utrite do�sucha. 
So� pridajte až do�vriacej vody. Zabrá�te prepáleniu prázdnej nádoby – môže 
vies� k�jej nenapravite�nému poškodeniu. 
Po�prehriatí mení oce� svoju farbu. 

SK
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Nikdy nekrájajte potraviny priamo v�riade Mauviel!
Vhodné na�použitie: v�rúre, na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, 
sklokeramike i�na�indukcii. Ak varíte na�plynovom vari�i, plamene by nikdy nemali 
presiahnu� spodnú �as� nádoby. 

Údržba:
Nikdy nepoužívajte kefku alebo drôtenku. Po�vychladnutí umyte výrobok 
saponátom v�teplej vode.
Nedoporú�ame umýva� v umýva�ke riadu, môže spôsobi� farebnú zmenu 
vonkajšieho pláš�a.

Poznámka: Dlhodobým používaním sa na�výrobkoch môžu vytvori� malé hnedé �iary. 
Tieto nepatrné chyby však nemajú vplyv na�kvalitu hrncov a�panvíc Mauviel.

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platne!

M’ COOK / M’ MINIS

• riad je vyrobený z�piatich vrstiev materiálu
• vonkajšia a�vnútorná stena je z�nehrdzavejúcej ocele pre dokonalú hygienu 

a�jednoduché �istenie, jadro tvoria tri vrstvy hliníka pre dokonalú tepelnú vodivos�
• vhodné na�všetky typy sporákov (vrátane induk�ných) i�v�rúre
• o�50% efektívnejšie vedenie tepla v�aka pä�vrstvovému materiálu (v�porovnaní 

s�nádobami so sendvi�ovým dnom) na�úsporu �asu i�energie
• na�riad Mauviel je poskytovaná doživotná záruka na�výrobné a�materiálové chyby

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu vodou so saponátom a�utrite do�sucha. 
So� pridajte až do�vriacej vody. Prázdne nádoby nikdy nenechávajte 
na�rozohriatej platni, hrozí nebezpe�enstvo poškodenia. 
Pri prehriatí navyše oce� mení svoju farbu. 
Vhodné na�použitie: v�rúre, na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, 
sklokeramike i�na�indukcii. 
Ak varíte na�plynovom vari�i, plamene by nikdy nemali presiahnu� spodnú �as� nádoby. 
Nádoby s�nepri�navým povrchom sú ideálne na�varenie s�malým množstvom tuku.
Pri manipulácii so surovinami používajte v�týchto nádobách výhradne drevené, 
plastové alebo silikónové nástroje.

Údržba:
Vhodné do�umýva�ky riadu.
Riad Mauviel nikdy ne�istite bieliacimi prostriedkami – môžu nenapravite�ne 
poškodi� povrch.
Ak dôjde k�pripáleniu pokrmu, nechajte nádobu pred umývaním odmo�i� v�teplej vode.

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platne!
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Vhodné na�použitie: v�rúre (+ 250 °C), na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, 
sklokeramike i�na�indukcii. 
Ak varíte na�plynovom vari�i, plamene by nikdy nemali presiahnu� spodnú �as� 
nádoby. 

Údržba:
Vhodné do�umýva�ky riadu.
Riad Mauviel nikdy ne�istite bieliacimi prostriedkami – môžu nenapravite�ne 
poškodi� povrch. 
Ak dôjde k�pripáleniu pokrmu, nechajte nádobu pred umývaním odmo�i� v�teplej 
vode.

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platni�ky!

M’ URBAN

• magnetická nehrdzavejúca oce� pre lepšie vedenie tepla

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu vodou so saponátom a�utrite do�sucha. 
So� pridajte až do�vriacej vody. Zabrá�te prepáleniu prázdnej nádoby – môže 
vies� k�jej nenapravite�nému poškodeniu. 
Nepoužívajte ostré predmety (nože, drôtenky alebo hrubšie hubky). Používajte 
výhradne drevené, plastové alebo silikónové nástroje.
Vhodné na�použitie: v�rúre (+ 250 °C), na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, 
sklokeramike i�na�indukcii. 
Ak varíte na�plynovom vari�i, plamene by nikdy nemali presiahnu� spodnú �as� 
nádoby. 

Údržba:
Vhodné do�umýva�ky riadu.
Riad Mauviel nikdy ne�istite bieliacimi prostriedkami – môžu nenapravite�ne 
poškodi� povrch. 
Ak dôjde k�pripáleniu pokrmu, nechajte nádobu pred umývaním odmo�i� v�teplej 
vode.

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platni�ky!

M’ STEEL

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu vodou so saponátom a�utrite do�sucha. 
Potrite všetky vnútorné plochy panvice rastlinným olejom. Na�dno panvice 
nalejte 0,5�cm oleja a�na�strednej teplote ohrievajte asi 10 minút, kým sa neza�ne 
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�ahko dymi�. Panvicu nechajte vychladnú�, olej vylejte a�panvicu vytrite. Zopakujte 
ešte dvakrát. Vaša panvica je teraz ošetrená a�pripravená na�použitie.
Nepoužívajte ostré predmety (nože, drôtenky alebo hrubšie hubky). Používajte 
výhradne drevené, plastové alebo silikónové nástroje.
Vhodné na�použitie: v�rúre, na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, 
sklokeramike i�na�indukcii. 
Ak varíte na�plynovom vari�i, plamene by nikdy nemali presiahnu� spodnú �as� 
nádoby. 

Údržba:
Riad z�kolekcie M‘Steel neodporú�ame umýva� v�umýva�ke riadu.
Riad Mauviel nikdy ne�istite bieliacimi prostriedkami – môžu nenapravite�ne 
poškodi� povrch. 
Ak dôjde k�pripáleniu pokrmu, nechajte nádobu pred umývaním odmo�i� v�teplej 
vode.

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platni�ky!

M’ TRADITION

Používanie:
Pred prvým použitím umyte nádobu vodou so saponátom a�utrite dosucha. 
So� pridajte až do�vriacej vody. Zabrá�te prepáleniu prázdnej nádoby – môže 
dôjs� k�jej nenapravite�nému poškodeniu. 
Vhodné na�použitie: na�plynovom sporáku, na�elektrickej platni, sklokeramike 
i�na�indukcii s�adapta�ným diskom (ak nie je uvedené inak).
Ak varíte na�plynovom vari�i, plamene by nikdy nemali presiahnu� spodnú �as� 
nádoby. 

Údržba:
Nádobu umyte bežným spôsobom. Na�medené �asti naneste prípravok 
Copperbrill a�nechajte ho chví�ku pôsobi�. Následne nádobu opláchnite a�osušte.
Riad Mauviel nikdy ne�istite bieliacimi prostriedkami – môžu nenapravite�ne 
poškodi� povrch. 
Ak dôjde k�pripáleniu pokrmu, nechajte nádobu pred umývaním odmo�i� v�teplej 
vode.

Poznámka: Po�ur�itej dobe používania získava me� patinu – táto „kozmetická“ zmena 
však nemá vplyv na�kvalitu nádoby, jej používanie a�tepelnú vodivos�.

A�nezabudnite na�dôležitú radu: nikdy neprekra�ujte 2/3 maximálneho výkonu platne!

SK
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