
Nerezové nádobí Lucca

Údržba a používání nádobí 

Stali jste se majiteli nádobí z vícevrstvé nerezové oceli s mimořádnými 
tepelnými vlastnostmi. Abyste prodloužili jeho životnost, vařili bez 
připalování a využili všech jeho výhod, doporučujeme při jeho používání 
dodržovat pár základních pravidel. Osvojíte si je jednoduše během 
několika málo 
prvních pokusů.

 → Před prvním vařením nádobí umyjte, opláchněte a osušte. 

 → Nádobí vás pravděpodobně překvapí rychlým a rovnoměrným 
rozvodem tepla. Zkuste při vaření začínat na nezvykle nízkém 
výkonu a postupně přidávejte, než najdete ideální teplotu, která 
vám bude vyhovovat. Maximálně však zahřívejte na 2/3 výkonu. 
Zabráníte zbytečnému připalování, a také možnému 
zvlnění dna. 

 → Přichytávání jídla zamezíte správným předehřátím nádobí před 
vložením ingrediencí (tuk můžete použít už za studena). Kromě 
zmíněného výkonu je třeba správné množství tuku a trocha trpělivosti. 
Ingredience se po vložení na nerezový povrch obvykle krátce přilepí. 
Tato reakce je žádaná a pomůže ke zlepšení chuti, tvorbě kůrky a 
podobně. Při násilném odtržení dochází k připalování. Suroviny pustí 
samy, když jsou připraveny na 
další manipulaci. 

 → Pokud chcete na pánvi bez nepřilnavého povrchu vytvořit 
nepřilnavou vrstvu pro přípravu křehkých palačinek, nebo třeba 
bramboráků, stačí ji před použitím vypálit. Pro vypálení nalijte do 
pánve olej a krouživými pohyby, nebo opatrně za pomocí kapesníku, 
jej rozetřete i do okrajů. Pánev zhruba 2-3 minuty zahřívejte na 
střední výkon. Následně vařič vypněte, přebytek oleje opatrně odlijte 
a můžete začít s přípravou pokrmu. (Detailnější návod k vypálení 
naleznete na našem e-shopu www.fabini.cz.) 

 → Nádobí bez nepřilnavého povrchu může na všechny typy vařičů, do 
trouby i myčky. U kousků s nepřilnavým povrchem myčku ani troubu 
nedoporučujeme, snižují jejich životnost.  

 → Vyvarujte se zahřívání prázdného nádobí na vysoké teploty, 
a také rychlým teplotním změnám, například poléváním horkého 
nádobí studenou vodou. Tak jako u každého nádobí by mohlo dojít 
k vyboulení dna.  

 → Rukojeti a ucha nádobí by při běžném užívání na vařiči neměly pálit, 
přesto dbejte při manipulaci zvýšené opatrnosti. 
Při delším vaření na vysokou teplotu nebo při používání nádobí 
v troubě rukojeti pálí. 
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→ Nádobí myjte, až když je dostatečně chladné, ale zároveň 
nenechávejte nečistoty zaschnout. K mytí nejsou potřeba žádné 
speciální postupy.

→ Nerezové nádobí je speciálně ze začátku náchylnější na vznik 
různých skvrn. Nemají žádný vliv na funkci a typicky se objevují 
a mizí při vaření samovolně. Pokud však chcete skvrny odstranit, 
doporučujeme naše speciální přípravky, nebo bílý ocet či citrón. 
Je-li znečištění silnější (například připálení), doporučujeme v nádobí 
povařit trochu vody s jedlou sodou. Vznik skvrn omezíte nejlépe tím, 
že budete nádobí sušit ihned po umytí.

→ U nádobí s nepřilnavým povrchem doporučujeme dbát zvýšené 
opatrnosti při péči, používání a skladování, aby nedošlo ke 
zbytečnému poškození povrchu a zkrácení jeho životnosti. 

→ Některé typy nádobí vyrábíme s nepatrně prohnutým dnem směrem 
dovnitř, abychom eliminovali vyboulení na druhou stranu, které by 
bylo nevratné. Tento postup nemá jakýkoliv vliv na funkci nádobí 
a nemusíte se obávat, působením tepla se takto zpracované dno 
průběžně vyrovná.

Složení

Nádobí vyrábíme z certifikované vícevrstvé nerezové oceli s hliníkem. 
Poklice, rukojeti a nýty jsou ze samotné nerezové oceli. Pokud má nádobí 
nepřilnavý povrch, je teflonový. Bez obsahu PFOA a jiných toxických 
látek.

Další informace

Děkujeme vám za nákup našeho výrobku. Více informací o něm, jeho 
péči a použití naleznete na našem e-shopu www.fabini.cz.



Porcelánové stolní
nádobí Arta

Složení

Naše stolní porcelánové nádobí vyrábíme z nejkvalitnější směsi 25 % 
křemene, 25 % živce a 50 % unikátního Sedleckého kaolinu.
Pro extra tvrdost je nádobí třikrát vypalované při teplotách až 1400 
stupňů. 

Použité barvy jsou ekologické a veškeré materiály jsou certifikované, bez 
obsahu těžkých kovů a jiných škodlivých látek.

První použití a následná péče

Nádobí umyjte, opláchněte a osušte. 

→ Ruční mytí: vyhněte se použití drátěnky a abrazivních čistících 
prostředků, které by mohly poškodit povrch produktu. Na mytí vám 
stačí běžný prostředek na nádobí a měkká houbička. 

→ Mytí v myčce na nádobí: naše nádobí můžete mýt v myčce na 
nádobí. Myčku naplňte tak, aby se nádobí navzájem nedotýkalo a 
myjte na běžný mycí program. 

→ Skvrny od tvrdé vody: pokud máte v domácnosti tvrdou vodu, může 
na nádobí zanechat stopy. Odstraníte je speciálními přípravky nebo 
například octem, citronem či jednou sodou.

→ Skladování: spodní neglazované části nádobí jsou vyleštěné do 
hladka, můžete je bez problému stohovat. 

→ Nádobí se hodí na každodenní použití. Budeme rádi, když Vás bude 
doprovázet při pohodové snídani s rodinou i při slavností večeři na 
Vánoce. Užijte si společně strávený čas u stolu.

Další informace

Děkujeme Vám za nákup našeho výrobku. Více informací o něm, jeho 
péči a použití naleznete na našem e-shopu www.fabini.cz.
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Nože Lari

Složení

Nerezová ocel, POM

První použití a následná péče

Před prvním použitím nůž umyjte, opláchněte a osušte.

Nože je dobré mýt ručně. Myčka by mohla snížit životnost ostří i rukojeti. 
Při ručním mytí doporučujeme mýt primárně samotnou čepel, a to po 
každém použití. Na její mytí můžete použít běžné čistící přípravky. Co se 
rukojeti týká, doporučujeme ji omývat šetrněji, vodou. Čepel i rukojeť se 
snažte osušit vždy hned po umytí. Zabráníte tak vzniku nevzhledných 
skvrn.

Broušení

Ostrý nůž je bezpečnější než nůž tupý. Ostří proto doporučujeme 
pravidelně, třeba i jednou týdně, vyhlazovat ocílkou, a jednou za čas 
nabrousit za pomoci brousku, brusného kamene, nebo rovnou za 
pomoci odborníka.

Používání a skladování

→ Při manipulaci s noži doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti.

→ Vyhněte se krájení zmrzlých potravin, kostí a dalších příliš
tvrdých surovin.

→ Při záseku nože jej vysuňte zpět a nesnažte se s ním manipulovat ze 
strany na stranu.

→ Nekrájejte na povrchu skla, keramiky, nebo kovu, ale ideálně na 
dřevěném, nebo plastovém prkénku.

→ Nože chraňte před dětmi a ukládejte do stojanu, na magnetický 
pásek na zdi, nebo jiné bezpečné místo, kde se nepoškodí.

Další informace

Děkujeme Vám za nákup našeho výrobku. Více informací o něm, jeho 
péči a použití naleznete na našem e-shopu www.fabini.cz.
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Příbory Cava

Složení

Nerezová ocel 18/10
18/10 znamená 18% obsah chromu a 10% obsah niklu ve slitině. Materiál 
18/10 nabízí vynikající odolnost proti korozi. Díky obsahu niklu si zachová 
barvu a lesk déle než jiné třídy oceli. Jedná se obecně o nejdražší 
z nerezových slitin.

Nerezová ocel 13/0
13/0 znamená 13% obsah chromu a 0% obsah niklu ve slitině.
13/0 se používá především pro výrobu jednodílných nožů. Tato slitina 
zajistí dlouhodobou výdrž ostří. Ocel můžete bez obav mýt v myčce na 
nádobí. Dbejte ale na řádné osušení po mytí.

První použití a následná péče

→ Před prvním použitím příbory umyjte, opláchněte a osušte.

→ Na čištění nepoužívejte drátěnku, abrazivní stranu houbičky, čisticí 
prostředky s mikročásticemi ani bělidla. 

→ Pro snadnou údržbu a prevenci koroze příbory po každém použití 
opláchněte od zbytků jídla. 

→ Nenechávejte příbory dlouhou dobu, například přes noc,
ve vodě. Příbory nevkládejte do mikrovlnné trouby. 

→ Uchovávejte příbory v suchém prostředí.

Mytí v myčce

→ Kyseliny obsažené v jídle mohou zapříčinit skvrny.
Proto příbory před vložením do myčky opláchněte a odstraňte 
zbytky jídla. 

→ Umístěte příbory do příborového koše rukojetí dolů, lépe se k nim 
dostane voda. 

→ Dodržujte výrobcem myčky předepsané dávkování mycích 
a oplachovacích prostředků. 

→ Pokud je to možné, používejte krátký mycí program a nízkou teplotu 
vody. Po dokončení příbory vyjměte a osušte.

Další informace

Děkujeme Vám za nákup našeho výrobku. Více informací o něm, jeho 
péči a použití naleznete na našem e-shopu www.fabini.cz.
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