
• Lockstöd

• Större fingerskydd

• Lockstorleken är
ingraverad i   
kokkärlen

ROSTFRITT       NYA HANDTAG



Hjälphandtag

Värmeavstötande
handtag

Ergonomiskt
utformade
handtag

Optitemp
Helt inkapslad
sandwichbotten

Flerskiktskonstruktion

Vitalok
Tillagning med låg
vätskehalt

ROSTFRITT       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



Flamskydd

Fingerskydd

ROSTFRITT       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Lockstöd

Lasergraveringar



Matlagning på höjdenFörvaring på höjden

ROSTFRITT       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



• Diska kokkärlen innan du använder dem
första gången

• Tillaga maten på låg till måttlig värme
• Se till att kokkärlens diameter passar på
kokplattan

• Använd kokkärl i rätt storlek vid 
tillagningen

• Använd rätt lock
• Skär aldrig med kniv i kokkärlet

ROSTFRITT       ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL



• Låt inte lågorna sprida sig uppåt på
kokkärlens sidor vid tillagning på
gasspis

• Värm upp kokkärlet igen om locket 
fastnar

• Lägg inte locken på spisen eller
bänkskivan

• Låt aldrig tomma kokkärl stå kvar på en 
varm kokplatta

ROSTFRITT      ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL



• Salta direkt på matvarorna och inte i  
kokkärlet

• Förvara inte matvaror i kokkärlen
• Ställ inte ner ett varmt kokkärl i kallt
vatten

• Diska kokkärlet för hand direkt efter 
användning

ROSTFRITT      ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL



NONSTICK



Nyhet i iCook-serien

• Unik Duramic-nonstickbeläggning

• Avancerad teknik

• Endast i iCook-serien

NONSTICK       DURAMIC-BELÄGGNING



FÖRR NU

NONSTICK       UTVECKLING



Invändig förstärkning

• Titan och keramiska partiklar
i olika storlekar ger
beständighet

NONSTICK       DURAMIC - HÅLLBARHET



Utvändig förstärkning

• Metod för applicering av den starka
nonstickbeläggningen

• Patenterad legering

Härdat underlag

Taggar i rostfritt stål

NONSTICK       DURAMIC - HÅLLBARHET



Utvändig 
förstärkning

Illustration av
bågsprutning

NONSTICK       DURAMIC - HÅLLBARHET



Invändig och utvändig förstärkning

• Unik metod

• Kokkärl i rostfritt stål

Tre nonstick-
beläggningar

Härdat underlag

Taggar i rostfritt stål

NONSTICK       DURAMIC - HÅLLBARHET



Duramic – nonstickbeläggning
• Suverän beständighet mot

repor och slitage
• Permanent beläggning -

hållbarhet utan motstycke
• Tål användning av köksredskap

i metall

NONSTICK       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



• Konstruktion i rostfritt stål
• Beständiga mot rost och fläckar
• Helt inkapslad sandwichbotten
• Bättre värmefördelning och

värmeisolering
• Kan användas på alla spistyper

NONSTICK       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



Lock av härdat glas
Praktiskt genomskinligt lock

Flamskydd
Utåtlutande sidor
Gör det lätt att vända
och ta upp maten Fingerskydd

NONSTICK       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Handtag
Ergonomiska och
värmeavstötande handtag
som alltid är kalla – ugnsfasta



8”

10”

12”

Ny Duramic™-beläggning

• Endast i iCook-serien

• 8”-, 10”- och 12”-traktörpanna 
med lock

NONSTICK      NYA PRODUKTER



• Diska kokkärlen innan du använder
dem första gången

• Tillaga maten endast på låg eller
måttlig värme

• Se till att kokkärlens diameter 
passar på kokplattan

• Använd kokkärlen med omtanke
• Skär inte med kniv i kokkärlen

NONSTICK       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



• Förvara inte mat i kokkärlen
• Undvik snabba temperaturväxlingar
• Diska kokkärlen för hand direkt efter
användning

• Använd inte slipande
rengöringsmedel eller skursvampar

• Förvara kokkärlen med omtanke

NONSTICK       EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



VALMÖJLIGHETER



Startset artikelnr 101094

VALMÖJLIGHETER    SET



Grundset artikelnr 101095

VALMÖJLIGHETER    SET



Avancerat set artikelnr 101096

VALMÖJLIGHETER   SET



Familjeset artikelnr 101097

VALMÖJLIGHETER    SET



Prestigeset, familj artikelnr 101098

VALMÖJLIGHETER    SET



Värmefördelare artikelnr 101090

VALMÖJLIGHETER    SET



Nonstickset artikelnr 101083

VALMÖJLIGHETER    SET
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