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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3 kat sağlıklı, çizilmez ve Food Contact sertifikalı
emaye kaplama yüzey

Tüm yüzeylere eşit ve orantılı ısı dağılımı

Daha hafif ve dayanıklı demir döküm malzeme

Ergonomik ve benzersiz tasarım

Buhar çıkışını engellemek için haznenin iç yüzeyine
oturan kapak

Krom kaplamaya sahip paslanmaz tepe tutma kulbu

Fırında, bulaşık makinesinde ve buzdolabında 
kullanılabilir.

Hızlı ısınma ve yavaş soğuma



Su buharını, tekrar
su damlacıklarına dönüştüren
fonksiyonel iç kapak tasarımı



Yemeklerinizi daha sağlıklı pişirmeniz için tüm yüzey
alanları, anti-bakteriyel ve kanserojen madde
içermeyen ve çizilmez emaye kaplamaya sahiptir.
Tüm ürünlerimiz Food Contact sertifikalıdır.

Ürünlerimiz, sahip olduğu ısıyı tüm yüzeylere eşit ve
orantılı bir şekilde dağıtır. Bu sayede daha lezzetli
ve besin değeri zengin yemekler pişirmenizi sağlar.
 
Fonksiyonel ve genişletilmiş iç kapak tasarımı
sayesinde, pişirme esnasında oluşan su buharını
tekrar yoğunlaştırarak; su damlacıkları halinde
yemeğinize lezzetiyle dönmesini sağlar.
Yemeklerde vitamin, mineral ve lif kaybını önler.

İnovatif üretim yöntemi ve tescilli tasarımı sayesinde,
ağırlığı hafifletilmiş ve dayanıklılığı maksimuma
çıkarılmıştır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Tüm ürünlerimiz, mutfakta çok yönlü ve ergonomik
kullanımı esas alarak tasarlanmıştır.

Minimum enerji ile maksimum ısı elde ederek enerji
tasarrufu sağlar. %100 geri dönüştürülebilir,
uzun ömürlü dökme demir malzemeden üretilmiştir. 

GERİ GÖNÜŞÜM BULAŞIK MAKİNESİ BUZ DOLABI FIRIN GAZLI OCAK

İNDÜKSİYON OCAK HALOJEN OCAK RADYAN OCAK SERAMİK OCAK ELEKTRİKLİ OCAK
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KULLANIM ALANLARI 

Tüm ocak tiplerinde ve fırında kullanıma uygundur.
Mikrodalga fırında asla kullanılmamalıdır.

Ürünlerimiz emaye kaplamalıdır ve paslanmaz.
Bu sayede, bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkama
yapabilirsiniz.

Sağlıklı kaplama sayesinde, yemeklerinizi Pot Art ile
buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Isıyı muhafaza eden yapısı sayesinde, yemeklerinizin
sofrada sunulurken sıcak kalmasını sağlar.



Et veya sebze mühürleme işlemleriniz için, pişirme
öncesinde ürününüzün yüksek ısıya gelmesini
öneriyoruz. Mühürleme işlemi tamamlandığı zaman
yemeğinizi kolayca çevirebilirsiniz.



PİŞİRME ÖNERİLERİ

Ürünlerimiz ile yemek yaparken tüm pişirme
tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Pişirme esnasında daha az yağ kullanarak
yemeklerinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. 
Sağlığınız için doğal zeytin yağı, tereyağı veya
hindistan cevizi yağı gibi ürünler kullanabilirsiniz.

Pişirmeden önce ön ısıtma yapmanızı öneriyoruz.
Ürününüz ısındıktan sonra, ısıyı muhafaza edeceği
için kısık veya orta düzey ateş ile pişirme işlemine
devam edebilirsiniz. İndüksiyonlu ocaklarda
ön ısıtma yapmanıza gerek yoktur.

Buharı muhaza etme ve tekrar su damlacıklarına
dönüştürme özelliği sayesinde, yemeklerinizi
daha az su kullanarak pişirebilirsiniz.





TEMİZLİK VE BAKIM

Ürünlerimiz emaye kaplamalı olduğu için
yağlama (seasoning) işlemi gerektirmez.

Tüm ürünlerimiz bulaşık makinesinde yıkanabilir. 

Elle yıkama yaparken, sert metalden oluşan temizlik
gereçlerini kullanmaktan kaçınınız.

Paketinden çıkardığınız ürününüzü, sünger ve deterjan
yardımı ile yıkayıp kurulayınız. Her yıkamadan sonra
ürününüzü kurularsanız, oluşabilecek su lekelerinin
önüne geçebilirsiniz.

Ürününüzü yıkamadan önce biraz soğumasını bekleyin
ve ardından yıkama işlemine geçin.

Sorularınız ve daha fazla bilgi için bize
info@potartkitchen.com adresinden ulaşabilirsiniz.





İNATÇI LEKELER

Ürününüzde yağın yanmasından kaynaklı inatçı lekeler
oluşması durumunda, ürününüzün içinde ortalama
5 dakika boyunca su kaynatmanızı ve ardından yıkama
yapmanızı öneriyoruz.

Daha etkili ve doğal temizleme yapmak için,
ürününüzün içerisine su ve doğal bir temizleyici olan
sirke ekleyin ve ortalama 5 dakika boyunca kaynatın.
Ardından, sünger ve deterjan yardımı ile yıkama
yapabilirsiniz. 



GARANTİ UYARILARI

Satın almış olduğunuz ürünlerimizin kullanımları 
sırasında, aşağıdaki uyarıları dikkate almadan 
yapacağınız uygulamalar sonucunda oluşabilecek 
hasarlar ve zararlar ürün garantisini ortadan
kaldıracaklardır.

• Kullanım hatası sonucunda; yanan, renk değiştiren, 
kırılan ve taşıma esnasında düşürülerek zarar gören 
ürünler garanti kapsamı dışındadır.

• Garanti kapsamında değerlendirilerek değiştirilecek 
ürünlerde, üretimden kalkan ürünler varsa muadili bir 
ürün ile tazmin edilir.

• Aşırı kireçli sularda kullanımlar sonucunda
oluşabilecek lekelenmeler, ürünlerimizin üretim hatası 
değildir. Buna benzer çevresel etmenlerden dolayı 
oluşan negatif durumlar garanti kapsamına
girmemektedir.



GARANTİ UYARILARI

• Tüketicilerin hatalı kullanımları sonucunda hasar 
görmüş ürünler, sözgelimi; derin çizikler, kesikler, aşırı 
ısıdan oluşan yanma ve kararmalar, düşürme sonucu 
kırılmalar, kimyevi madde etkisiyle oluşan renk
değişiklikleri, fiziki tüm hasarlar garanti kapsamına 
girmezler.

• Döküm tencere ve tavalar ev tipi kullanımlar için 
geliştirilmiştir. Aksi belirtilmedikçe de bu statüde işlem 
görmektedirler. Sanayi tipi üretimlerimizin dışında, 
geleneksel ev tipi tencere ve tavalarımızda ticari
kullanımlar ya da olağan dışı kullanımlar sonucunda 
oluşabilecek hasarlar garanti  kapsamında
değerlendirilmezler.



GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

• Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik,
gerek montaj hatalarından dolayı kusurlu olması 
halinde, hiçbir ücret talep etmeksizin yenisi ile değişimi 
yapılacaktır.

• Tüketicinin değişim hakkını kullanmasına rağmen; servis
sağlanamaması halinde, firmamızın düzenleyeceği
raporla kusurun giderilmesinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi durumunda; tüketici malın ücretsiz olarak
değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel
indirimini talep edebilir.

• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanacak kusurlar garanti
kapsamı dışındadır.



GARANTİ ŞARTLARI

• Firma tarafından kaşelenip imzalanmayan veya faturası
bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

• Malın kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında 
Kanun’un 11. Maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme, 
satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz iadesini isteme, 
satılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir.

• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile 
ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem 
Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.



ÜRETİCİ FİRMA

ATA DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi
25. Cadde No: 20

Eskişehir / Türkiye

Tel:    +90 222 236 82 26
Faks: +90 222 236 82 31




