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Technologia produkcji i metody kontroli 
naczyń RONIC® Ceramic Coating 
Proces odlewania 
Spe cjal ny stop me ta li lek kich – si lu min, spro wa dza ny wy łącz nie z nie miec kich hut, od le wa ny jest ręcz -
nie przy za sto so wa niu me to dy ma nu al gra vi ty ca sting (ręcz ne go od le wa nia gra wi ta cyj ne go). Choć
jest to jed na z naj star szych me tod, jest ona nie za stą pio na dla uzy ska nia ma syw ne go i jed no rod ne go
od le wu. Po wol ny pro ces wy peł nia nia for my płyn nym me ta lem umoż li wia bar dzo do kład ne od wzo ro -
wa nie kształ tu a przede wszyst kim uzy ska nie opty mal nej struk tu ry ma te ria łu, po zba wio nej za nie czysz -
czeń i pę che rzy po wie trza. Tak wy ko na ny od lew pod da wa ny jest ob rób ce wió ro wej z za sto so wa niem
spe cja li stycz nych pro ce dur i naj lep szych tech no lo gii. Każ dy otrzy ma ny na tym eta pie pół pro dukt pod -
da wa ny jest pię ciu ro dza jom te stów ja ko ści. 

Powlekanie warstwami ceramicznymi - Blasting 
Na ko lej nym eta pie pro duk cji od by wa ją cej się z wy ko rzy sta niem naj lep szych tech no lo gii wnę trze na -
czy nia po kry wa ne jest dwie ma po wło ka mi ce ra micz ny mi z dwu tlen ku ty ta nu (TiO2) i wę gli ka wol fra -
mu. Spe cjal ny pi sto let wstrze li wu je w po wierzch nię na czy nia mo le ku ły ty ta nu z pręd ko ścią dwu krot nie
prze kra cza ją cą pręd kość dźwię ku, co w po łą cze niu z wy twa rza ną prze zeń tem pe ra tu rą się ga ją -
cą 20.000°C ge ne ru je wa run ki pla zmy. Na stęp nie tą sa mą me to dą z tym, że w at mos fe rze dwu tlen ku
wę gla (CO2), wstrze li wa ne są mo le ku ły wol fra mu. Tak uzy ska na po wło ka ce ra micz na ma nie spo ty ka -
ną twar dość i od por ność na ście ra nie. Ka żdy otrzy ma ny na tym eta pie pół pro dukt pod da wa ny jest
czte rem ro dza jom te stów ja ko ści. 

Powlekanie warstwami antyadhezyjnymi 
Dal szy etap pro duk cji to na nie sie nie na po wierzch nię po wło ki an ty adhe zyj nej, za pew nia ją cej nie przy -
wie ra nie pro duk tów do po wierzch ni na czy nia. Wnę trze po wle ka ne jest trze ma, zaś ze wnętrz na po -
wierzch nia na czy nia – dwie ma war stwa mi. W ostat nią, trze cią war stwę po wierzch ni we wnętrz nej, do -
da je się na no czą stecz ki sre bra, któ re po sia da ją wła sno ści bak te rio sta tycz ne. Pro ce du ry te, wy ma ga -
ją du żej pre cy zji. Ka żdy otrzy ma ny na tym eta pie pół pro dukt pod da wa ny jest sze ściu do ośmiu ro dza -
jom te stów ja ko ści. 

Wytaczanie dna 
Dno naczynia poddawane jest obróbce z wykorzystaniem narzędzi diamentowych, celem uzyskania
powierzchni o lustrzanej gładkości, optymalnej do przekazu ciepła, od jego źródła do wnętrza
naczynia.
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RONIC® Ceramic Coating - materiał kompozytowy
Kom bi na cje ma te ria łów o ró żnych wła sno ściach fi zycz nych i che micz nych tra dy cyj nej ob rób ki ręcz nej z naj now szą
tech no lo gią oraz zło żo ne pro ce du ry kon tro li ja ko ści spra wia ją, że na sze na czy nia to:

• Naj wy ższa od por ność na za ry so wa nia i otar cia spo wo do wa ne dłu go trwa łym użyt ko wa niem (ce ra micz na po wło -
ka ty ta no wo -wol fra mo wa) przy jed no cze snym za cho wa niu wła sno ści za po bie ga ją cych przy wie ra niu (an ty adhe -
zyj a)

• Wy god ne go to wa nie – żad nych resz tek przy pa lo ne go je dze nia na po wierzch ni (war stwy an ty adhe zyj ne)
• Sma że nie cał ko wi cie bez tłusz czu – zdro we przy rzą dza nie żyw no ści i do sko na ły smak (war stwy an ty adhe zyj ne)
• Bar dzo ła twe utrzy ma nie w czy sto ści za rów no we wnętrz nych, jak i ze wnętrz nych po wierzch ni na czyń (war stwy an -

ty adhe zyj ne)
• Trwa łość kształ tu i ab so lut na pła skość dna (so lid na kon struk cja, gru be ścian ki i dno)
• Żad nych znie kształ ceń spo wo do wa nych wy so ką tem pe ra tu rą bądź na głym schło dze niem; po zwa la to na zmy wa -

nie z wy ko rzy sta niem szo ku ter micz ne go (moc na kon struk cja, gru be ścian ki oraz
szcze gól nie gru be dno)

• Wy jąt ko wo szyb kie i rów no mier ne roz cho dze nie się cie pła w ob rę bie
ca łe go na czy nia, aż po sa me brze gi i zdol ność do aku mu la cji cie pła
przez dłu gi czas przy mi ni mal nym do star cza niu go z ze wnątrz (uni kal -
na kon struk cja, gru be ścian ki oraz szcze gól nie gru be dno) – si lu min
prze wo dzi cie pło 7 ra zy szyb ciej, niż że li wo bądź stal nie rdzew na

• Oszczęd ność ener gii i cza su przy go to wa niu i zmy wa niu (uni kal na kon -
struk cja, za sto so wa nie naj wyż szej kla sy ma te ria łów i tech no lo gii)

• Mo żli wość za sto so wa nia do ró żnych źró deł cie pła, jak np. ku chen ki ga -
zo we, wę glo we bądź elek trycz ne, pie ce ku chen ne, pły ty ce ra micz ne,
po sia da my w na szej ofer cie ga mę pro duk tów za pro jek to wa nych
z prze zna cze niem na ku chen kę in duk cyj ną

• Moż li wość użyt ko wa nia w pie kar ni kach (uchwy ty wy trzy mu ją ce tem pe -
ra tu rę 260°C)

• Za wsze chłod ne uchwy ty (uni kal ny spo sób mo co wa nia uchwy tów, mostki ciepl ne ze sta li nie rdzew nej) 
• Moż li wość przy rzą dza nia zdro wej żyw no ści, za cho wu ją cej wszyst kie wi ta mi ny, mi kro ele men ty i sub stan cje od żyw -

cze, dzię ki stwo rze niu wa run ków do opty mal nej cyr ku la cji pa ry wod nej (wy skle pio na po wierzch nia po kry wy ide al -
nie do pa so wa nej do bu do wy na czy nia)

•Moż li wość cią głej kon tro li pro ce su go to wa nia (przej rzy ste po kry wy ze szkła bo ro -krze mo we go)
•Możliwość długotrwałego przechowywania potraw (bakteriostatyczne działanie nanocząsteczek srebra); 99,5 %

bakterii ginie a pozostałe 0,5 % nie mogą się namnażać (rozmnażać)
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1 Wbu do wa na gwin to wa na ob sad ka z mo sią dzu
2 So lid ne, gru be dno 
3 Twar da po wło ka ce ra micz na ty ta no wo - wol fra mo wa
4 Pri mer – ochron na war stwa an ty ko ro zyj na
5 War stwa po śred nia za pew nia ją ca sil ne po łą cze nie po wło ki ela stycz nej an ty adhe zyj nej z twar dą ce -

ra micz ną
6 War stwa an ty adhe zyj na – za pro jek to wa na tak, by umo żli wić go to wa nie cał ko wi cie bez tłusz czu oraz

szyb kie i ła twe zmy wa nie – wzbo ga co na w do miesz kę na no czą ste czek sre bra blo ku ją cych roz wój
bak te rii

7 Spe cjal ny sys tem wy żło bień wen ty la cyj nych – za pew nia nie wiel kie ci śnie nie pa ry w na czy niu, umo -
żli wia jąc szyb kie i zdro we go to wa nie z za cho wa niem wi ta min i so li mi ne ral nych 

RONIC® Ceramic Coating
Konstrukcja kompozytowa

TopMorawia2011_14.01.2011  2011-01-20  12:22  Page 5



6

Przygotowywanie potraw - zasady ogólne

Uwa gi tu pre zen to wa ne ma ją na ce lu za po zna nie Państwa z no wo cze sny mi tech ni ka mi ku li nar ny mi,
ja kie umoż li wia ją na czy nia RONIC® Ceramic Coating. Ma my na dzie ję, że po zwo lą one Państwu w peł -
ni wy ko rzy stać ich wa lo ry użyt ko we. W na szych na czy niach mo żesz oczy wi ście go to wać, piec i sma -
żyć rów nież w tra dy cyj ny spo sób, jed nak że go rą co za chę ca my do wy pró bo wa nia pre zen to wa nych
tu tech nik. Ich pro sto ta spra wia, że nie wy ma ga ją one spe cja li stycz nej na uki, a ich wy go da sto so wa -
nia i do bro czyn ny wpływ na zdro wie są nie  do przecenienia. 

Sma że nie

Pod grzej pu ste na czy nie. Je go go to wość do uży cia sprawdź przy po mo cy te stu kro pli wo dy. Je śli jest
do sta tecz nie roz grza ne, to – wbrew te mu, cze go moż na by ocze ki wać – na la na na je go po wierzch -
nię odro bi na wo dy nie pa ru je, lecz lek ko „to czy się” ni czym szkla na kul ka. Spo sób przy rzą dza nia róż ni
się w za leż no ści od ro dza ju i gru bo ści ka wał ka mię sa. Szcze gó ło we in for ma cje na ten te mat znaj dziesz
w dal szej czę ści książ ki. Przy rzą dza jąc po tra wy pa nie ro wa ne, mu sisz po kryć po wierzch nię pa tel ni cien -
ką war stwą ole ju. W prze ciw nym ra zie buł ka tar ta sczer nie je. 
Ten spo sób sma że nia to ide al ny sprzy mie rze niec w pro fi lak ty ce an ty cho le ste ro lo wej, gdyż – wy ko rzy -
stu jąc tłuszcz na tu ral nie za war ty w więk szo ści pro duk tów – po zwa la na ogra ni cze nie je go spo ży cia.

Pie cze nie

Przed przy stą pie niem do pie cze nia na grzej pu ste na czy nie na pal ni ku. W spraw dza niu je go tem pe ra -
tu ry znów po moc ny oka że się test kro pli wo dy (patrz sma że nie). Włóż pie czeń do na czy nia. Opiecz ją
ze wszyst kich stron. Mo żesz te raz do dać odro bi nę wo dy lub bu lio nu oraz przy pra wy. Zmniejsz pło mień
(w przy pad ku de li kat nych po traw mo żesz go na wet wy łą czyć) i przy kryj na czy nie. Czas pie cze nia za -
le ży od ro dza ju po tra wy. Pie czeń osól do pie ro na sa mym koń cu – za po bie gnie to utra cie na tu ral nych
so ków za war tych w mię sie. 
Wy jąt ko wa od por ność uchwy tów na wy so kie tem pe ra tu ry po zwa la na pie cze nie rów nież w pie kar ni -
ku. Z uwa gi na oszczęd ność ener gii za chę ca my jed nak do ko rzy sta nia z pal ni ka. Dzię ki so lid nej kon -
struk cji dna oraz gru bym ścian kom na szych na czyń roz pro wa dze nie cie pła jest tak rów no mier ne, że
efekt pie cze nia bę dzie nie mal iden tycz ny, jak w pie kar ni ku. 
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Go to wa nie „bez wo dy” 

Jest to ide al ny spo sób go to wa nia wa rzyw – w je go trak cie wo da nie wy płu ku je za war tych w nich wi -
ta min i mi ne ra łów a po tra wa za cho wu je na tu ral ne bo gac two sma ku. 
Umy te i wil got ne jesz cze wa rzy wa włóż do na czy nia. Nie na peł niaj go po wy żej 2/3 ob ję to ści – unie -
moż li wi ło by to wła ści wą cyr ku la cję pa ry. Przy kryj na czy nie i ustaw je na źró dle cie pła. Z uwa gi
na oszczęd ność ener gii nie pod noś po kryw ki pod czas go to wa nia. Je śli jed nak bę dzie to ko niecz ne,
pa mię taj u ubyt ku wil go ci i uzu peł nij wo dę. Sól do da waj – po dob nie jak w przy pad ku sma że nia i pie -
cze nia – do pie ro na ko niec go to wa nia. Jej uży cie mo żesz ogra ni czyć do mi ni mum.

Go to wa nie na pa rze 

Go to wa nie na pa rze to rów nież go to wa nie „bez wo dy”; jest to naj zdrow sza zna na nam tech ni ka ku li -
nar na. Wy ko rzy stu je ona pa rę po wsta łą wsku tek go to wa nia in nych po traw. Pa ra wod na to naj lep szy
no śnik cie pła – nie wy płu ku je wi ta min i mi ne ra łów jak wo da, a w prze ci wień stwie do tłusz czu nie sta -
no wi nie po trzeb ne go i czę sto szko dli we go do dat ku do po tra wy. 

Wa rzy wa
Na czy nie z do wol ną po tra wą umieść na pal ni ku. Je śli nic aku rat nie go tu jesz, wlej doń wo dę. Gdy za -
cznie wy do by wać się pa ra wod na, umieść na na czy niu pa row nik z umy ty mi i oczysz czo ny mi wa rzy -
wa mi. Przy kryj pa row nik i go tuj od po wied nią dla da ne go wa rzy wa ilość cza su. 

Ry by i mię so
Na na czy niu ze źró dłem pa ry (patrz wy żej) umieść pa row nik. Na spo dzie pa row ni ka mo żesz uło żyć zio -
ła lub ja rzy ny. Gdy za cznie wy do by wać się pa ra, umieść ry bę lub mię so w pa row ni ku. Go tuj od po -
wied nią dla da nej po tra wy ilość cza su. 

W przy pad ku jed no cze sne go ko rzy sta nia z dwóch pa row ni ków pa mię taj, że czas go to wa nia w gór -
nym pa row ni ku jest dłuż szy. Dla te go więk sze ka wał ki je dze nia lub po tra wy o dłuż szym cza sie przy rzą -
dza nia umiesz czaj w dol nym pa row ni ku. Przy jed no cze snym przy go to wy wa niu po traw o róż nym cza -
sie go to wa nia, po tra wy o cza sie krót szym moż na wkła dać do gór ne go pa row ni ka. Po dob na za sa da
obo wią zu je rów nież w przy pad ku ko rzy sta nia z jed ne go pa row ni ka – np. róż ne wa rzy wa po win ny być
umiesz cza ne w pa row ni ku w ko lej no ści od naj tward szych do naj de li kat niej szych. 

Pa mię taj, by nie prze grze wać na czyń.
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Soczysty befsztyk

Czas przygotowania: 25 minut
Metoda przygotowania: pieczenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- polędwica wołowa 620 kJ
- tłuszcz 3700 kJ
- ziemniaki 300 kJ
- sałata 75 kJ
- żółty pieprz 121 kJ
- sos ziołowy 2180 kJ
- sól, pieprz

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 

Przy rzą dza nie
Roz grzej pa tel nię (ustaw pal nik na 1/2 mo cy).
Gdy osią gnie ona wła ści wą tem pe ra tu rę (test
kro pli wo dy), po łóż na niej oso lo ne i na tar te
olejm mię so. Opie kaj 15 mi nut. Na stęp nie ob róć
mię so na dru gą stro nę i opie kaj przez ko lej ne 10
mi nut. Uwa ga: nie zmniej szaj pło mie nia do mi ni -
mum! Po zdję ciu z pa tel ni za le ca my za la nie mię -
sa so sem. Mo żesz też po da wać mię so z jaj kiem
sa dzo nym. Po tra wę przy strój świe żą sa ła tą. 

Do dat ki:
Go to wa ne ziem nia ki lub ziem nia ki w mun dur -
kach. 

Na czy nie okrą głe z uchwy tem 7/24 + po kry wa
K247 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do przy go to wy wa nia du żej ilo ści
mię sa, dro biu a tak że ryb.

średnica 24 cm

7 
cm
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Łosoś

Czas przygotowania: 15 minut
Metoda przygotowania: pieczenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- łosoś 310 kJ
- tłuszcz 3700 kJ
- fasola 163 kJ
- cukier 1700 kJ
- masło 3090 kJ
- sok z cytryny 197 kJ
- koperek 163 kJ
- śmietana 477 kJ
- ziemniaki 300 kJ
- sól, przyprawa do ryb

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce.

Przy rzą dza nie
Roz grzej pa tel nię na 1/2 mo cy pal ni ka. Gdy osią -
gnie ona wła ści wą tem pe ra tu rę (test kro pli wo -
dy), po łóż na niej przy pra wio ne dzwon ko ło so sia.
Opie kaj jed ną stro nę pod przy kry ciem przez oko -
ło 5-7 mi nut, a na stęp nie dru gą stro nę bez przy -
kry cia przez oko ło 5 mi nut. Opie ka ny w ten spo -
sób ło soś jest chru pią cy, so czy sty i sma ko wi ty. Po -
da je się go z fa sol ką lub z fa sol ką w śmie ta nie. 

Do dat ki:
Go to wa ne ziem nia ki z sie ka ną pie trusz ką lub ko -
per kiem. 

Na czy nie okrą głe z uchwy tem 3/24 + po kry wa
K243 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do sma że nia na le śni ków, plac ków,
po traw ja jecz nych lub szyb kich dań tj.: ste ki, mię -
so dro bio we, fi le ty ryb ne. 

średnica 24 cm

3 
cm
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Makaron z delikatnym sosem serowym

Czas przygotowania: 20 - 30 minut
Metoda przygotowania: gotowanie

Składniki: Wartość energetyczna:

- makaron 660 kJ
- bulion 14 kJ
- ser topiony śmietankowy 1540 kJ
- śmietana 477 kJ
- podravka, zioła prowansalskie,
lubczyk, sól

(Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni -
ka. Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu -
ce. 

Przy rzą dza nie:
Wrzuć ma ka ron do od po wied niej ilo ści wo dy
i go tuj, aż zmięk nie. Od cedź. Jed no cze śnie przy -
go tuj lek ki sos. Roz puść ser we wrzą cym bu lio nie,
do daj śmie ta nę i do kład nie wy mie szaj. Do daj sól
i zio ła pro wan sal skie. Ma ka ron po da waj, po law -
szy go so sem. Ca łość ude ko ruj lub czy kiem. 

Do dat ki:
Za le ca my bia łe wi no

Na czy nie do po da wa nia 8/24 + po kry wa
K248 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do du sze nia mię sa, ja rzyn, przy go -
to wa nia ry żu oraz pie cze nia ciast.

średnica 24 cm

8 
cm
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Naleśniki z dżemem śliwkowym

Czas przygotowania: 5 minut
Metoda przygotowania: smażenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- średnio tłuste mleko 270 kJ
- jaja 1703 kJ
- dżem śliwkowy 1410 kJ
- truskawki 180 kJ
- mąka 1410 kJ
- szczypta soli

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 

Przy rzą dza nie:
Roz grzej pa tel nię bez tłusz czu na 1/2 mo cy pal ni -
ka (prze pro wadź test kro pli wo dy). Wlej uprzed -
nio przy go to wa ne cia sto na pa tel nię. Nie prze -
wra caj – smaż tyl ko na jed nej stro nie. Ja sną stro -
nę mo żesz po sma ro wać dże mem śliw ko wym.
Go to wy na le śnik zwiń lub złóż, ude ko ruj śmie ta ną
bądź tru skaw ka mi. 

Na czy nie okrą głe z uchwy tem 3/24 + po kry wa
K243 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do sma że nia na le śni ków, plac ków,
po traw ja jecz nych lub szyb kich dań tj.: ste ki, mię -
so dro bio we, fi le ty ryb ne.

średnica 24 cm

3 
cm
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Mięsny szaszłyk z bekonem

Czas przygotowania: 25 minut
Metoda przygotowania: pieczenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- wieprzowina 1000 kJ
- bekon 1683 kJ
- pieprz 121 kJ
- pomidory koktajlowe 103 kJ
- przyprawy do mięsa, sól

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 

Przy rzą dza nie:
Po krój wie przo wi nę, do daj przy praw do mię sa
i na dziej na szpi ku lec na prze mien nie z be ko nem
i po mi do ra mi. Roz grzej na czy nie na 1/2 mo cy
pal ni ka i piecz na kap ce ole ju – naj pierw
przez 10-15 mi nut pod przy kry ciem na jed nej stro -
nie, po czym od wróć szpi ku lec i opie kaj na dru -
giej stro nie bez przy kry cia przez ko lej ne 10 -15 mi -
nut. Za le ca my ude ko ro wa nie po tra wy ku ku ry dzą,
sa łat ką bądź resz tą kok taj lo wych po mi do rów. 

Do dar ki:
Fryt ki

Bryt fan na kwa dra to wa 26x26 + po kry wa
K268 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do go to wa nia, pie cze nia, du sze -
nia, sma że nia, zwłasz cza pro duk tów o wy dłu żo -
nym kształ cie (go łąb ki, szasz ły ki, na le śni ki, kro -
kiety).

26 x 26 cm

8 
cm
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Pikantny sos pomidorowy

Czas przygotowania: 20 - 25 minut
Metoda przygotowania: duszenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- tłuszcz 3700 kJ
- koncentrat pomidorowy 103 kJ
- kolorowy pieprz 121 kJ
- mięso kurczaka 460 kJ
- ketchup 440 kJ
- czosnek 623 kJ
- cebula 159 kJ
- makaron 1522 kJ
- podravka, chilli

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 

Przy rzą dza nie:
Wrzuć ma ka ron do od po wied niej ilo ści wo dy
i go tuj aż zmięk nie. Od cedź. Jed no cze śnie przy -
go tuj czer wo ny sos. Na roz grza ną pa tel nię wlej
kap kę ole ju i smaż ce bu lę ze zmie lo nym pie -
przem i mię sem kur cza ka. Do daj prze cier po mi -
do ro wy. Ca łość duś, aż zmięk nie. Do daj ve ge tę,
chil li, ket chup i mie lo ny czo snek. Do kład nie wy -
mie szaj i go tuj na wol nym ogniu. Za la ny so sem
ma ka ron po da waj na ta le rzu. Ca łość mo żesz po -
sy pać tar tym se rem i ude ko ro wać lub czy kiem. 

Do dat ki:
Bia łe wi no 

Na czy nie do po da wa nia 8/24 + po kry wa
K248 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do du sze nia mię sa, ja rzyn, przy go -
to wa nia ry żu.

średnica 24 cm

8 
cm
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Kurczak faszerowany

Przy rzą dza nie:
Oczyść kur cza ka, zdej mij zeń skó rę, wnę trze kur -
cza ka po sól i na trzyj ma je ran kiem. Włóż buł kę
do mle ka, po cze kaj aż, na siąk nie, po czym do -
kład nie od ci śnij. Po sie kaj wą trób kę kur cza ka i po -
krój grzy by na ma łe ka wał ki. Do ole ju wrzuć po -
sie ka ną ce bu lę, do daj wą trób kę i grzy by, do syp
sól, pieprz, ma je ra nek i im bir. Gdy po wsta ła w ten
spo sób ma sa wy sty gnie, do daj do niej wy ci śnię -
tą buł kę, ja ja, po sie ka ną pie trusz kę i wy mie szaj.
Przy go to wa ną ma są na fa sze ruj kur cza ka i ze pnij
otwo ry wy ka łacz ka mi. Kwa dra to wy ron del pod -
grzej na 1/2 mo cy pal ni ka. Gdy bę dzie już roz -
grza ny (test kro pli wo dy), umieść w nim krcza ka
i ob sa maż bez przy kry cia, aż się za ru mie ni. Na -
stęp nie piecz pod przy kryw ką 25-40 min. w za leż -
no ści od ro dza ju mię sa.

Do dat ki:
Ryż

Bryt fan na kwa dra to wa 28x28 + po kry wa 
K288 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do go to wa nia, pie cze nia, du sze -
nia, sma że nia, zwłasz cza pro duk tów o wy dłu żo -
nym kształ cie (go łąb ki, szasz ły ki, na le śni ki, kro -
kiety).

28 x 28 cm

8 
cm

Czas przygotowania: 45 minut
Metoda przygotowania: pieczenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- kurczak 460 kJ
- bułka 1197 kJ
- mleko 207 kJ
- wątróbka z kurczaka 523 kJ
- grzyby 109 kJ
- olej 3756 kJ
- cebula 159 kJ
- jaja 1703 kJ
- pietruszka 243 kJ
- masło 3115 kJ
- bułka tarta 1561 kJ
- czosnek 623 kJ
- sól, majeranek, podravka, 
pieprz, imbir

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 
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Omlet

Czas przygotowania: 10 minut
Metoda przygotowania: smażenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- jaja 1703 kJ
- olej 3756 kJ
- groszek konserwowy 213 kJ
- sól

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 

Przy rzą dza nie:
Roz trzep ja ja. Na roz grza ną na 1/2 mo cy pal ni ka
pa tel nię (prze pro wadź test kro pli wo dy). Wlej
kap kę ole ju a na stęp nie ja ja. Ustaw pal nik na mi -
ni mum mo cy. Smaż na jed nej bądź na obu stro -
nach. Do omle tu do daj gro szek kon ser wo wy,
zwiń i ude ko ruj musz tar dą lub ket chu pem. Po da -
waj od ra zu z pasz te tem. 

Do dat ki:
Chleb, pasz tet

Na czy nie okrą głe z uchwy tem 3/24 + po kry wa
K243 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do sma że nia na le śni ków, plac ków,
po traw ja jecz nych lub szyb kich dań tj.: ste ki, mię -
so dro bio we, fi le ty ryb ne.

średnica 24 cm

3 
cm
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Ziemniaki au gratin

Czas przygotowania: 25 minut
Metoda przygotowania: pieczenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- ziemniaki 284 kJ
- wędzony boczek lub szynka 1299 kJ
- jaja 1703 kJ
- cebula 159 kJ
- olej 3765 kJ
- mleko 209 kJ
- sól, kminek

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 

Przy rzą dza nie:
Ugo to wa ne i wy sty głe ziem nia ki w łu pin kach
obierz i po krój. Na roz grza nym ole ju usmaż ce bu -
lę, do daj po kro jo ne w kost kę wę dzo ne mię so
i przez chwi lę opie kaj. Na dnie garn ka ułóż war -
stwę ziem nia ków, po syp je kmin kiem i so lą. Ko lej -
ną war stwę spo rządź z przy go to wa ne go uprzed -
nio mię sa wę dzo ne go, ce bu li i po kro jo nych jaj
a na nią na łóż znów ziem nia ki oraz mię so z ce -
bu lą i ja ja mi. Ostat nią war stwę ułóż z ziem nia -
ków. Ca łość po lej ole jem, do daj so li i pie przu
a na stęp nie opie kaj. Po 15 mi nu tach po lej ubi ty -
mi ja ja mi i go tuj przez ko lej ne 10 mi nut. Po da waj
z sa ła tą. 

Do dat ki: 
Sa ła ta 

Bryt fan na kwa dra to wa 26x26 + po kry wa
K268 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do go to wa nia, pie cze nia, du sze -
nia, sma że nia, zwłasz cza pro duk tów o wy dłu żo -
nym kształ cie (go łąb ki, szasz ły ki, na le śni ki, kro -
kiety) oraz pie cze nia ciast i tor tów. 

26 x 26 cm

8 
cm
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Grzanki z chleba z mięsem mielonym

Czas przygotowania: 20 minut
Metoda przygotowania: pieczenie

Składniki: Wartość energetyczna:

- wołowina 568 kJ
- chleb 996 kJ
- cebula 159 kJ
- czosnek 623 kJ
- mieszanka jarzyn Wok 265 kJ
- tłuszcz 3080 kJ
- ketchup 460 kJ
- sól, chilli

Za war tość w 100g bądź 100ml da ne go skład ni ka.
Dla nie któ rych skład ni ków za war tość w 1 sztu ce. 

Przy rzą dza nie:
Po kro jo ną ce bu lę i czo snek smaż na tłusz czu, aż
bę dą mięk kie, po krój mię so i mie szan kę wa rzyw
Wok (lub do wol ną in ną). Go tuj pod przy kry ciem
na wol nym ogniu przez oko ło 20 mi nut, cią gle
mie sza jąc. Za nim po tra wa doj dzie, do daj ket -
chup, chil li lub in ne przy pra wy. Rów ne krom ki
chle ba opiecz z obu stron na pa tel ni z odro bi ną
ole ju. Grzan ki po da waj, po sy paw szy je czosn -
kiem i na ło żyw szy nań ma sę mię sną. 

Do dat ki:
Pi wo 

Na czy nie okrą głe z uchwy tem 7/20 + po kry wa
K247 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do so sów, bu dy niu, gry si ków oraz
mię sa mie lo ne go

średnica 20 cm

7 
cm
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Zupa warzywna, kotlety rybne, 
ziemniaki na parze
Czas przygotowania: 20 minut
Metoda przygotowania: gotowanie na

parze
Składniki:

- ziemniaki
- sos śmietankowy
- brokuły - 1 szt.
- marchew - 1 szt.
- groszek zielony - 300 g
- por - 1 szt.
- oliwa z oliwek - 2 łyżki
- filet z łososia - 500 g
- jajko - 1 szt.
- bułka - 100g
- koperek - pęczek
- pietruszka - pęczek
- szczypiorek - 4 pióra
- sól, biały pieprz

Przy rzą dza nie:
Wa rzy wa na zu pę włóż do garn ka i za lej wo dą
(1 lir), po czym po sól, do daj liść lau ro wy i oli wę.
Ło so sia zmiel, do daj jaj ko, na mo czo ną w mle ku
buł kę, drob no po sie ka ną pie trusz kę, ko per, na -
stęp nie po sól, do daj pieprz, ufor muj i wy łóż na
dol ny po ziom sys te mu pa ro we go. Na gór ny po -
ziom sys te mu pa ro we go wy łóż ob ra ne i po kro jo -
ne w kost kę ziem nia ki. Go to we ziem nia ki ułóż
na ta le rzu, po lej so sem śmie tan ko wym i po sól. 

Glas gar sys temTM – pa row nik

Glass gar sys temTM + na czy nie głę bo kie 12/24 +
po kry wa K241 RONIC® Ceramic Coating
ja ko sys tem prze zna czo ny do przy go to wa nia
na pa rze oraz go to wa nia bez wo dy wie lo da nio -
wych po traw po zwa la ją cych za cho wać wi ta mi -
ny i mi ne ra ły. 

średnica 24 cm

30
 c

m
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Użytkowanie

Przy go to wa nie do uży cia

Po rozpakowaniu umyj na czy nia w zim nej wo dzie, a na stęp nie wy susz. We wnętrz ną po wierzch nię na -
sma ruj nie wiel ką ilo ścią tłusz czu, pod grzej, po czym wy trzyj do su cha ręcz ni kiem pa pie ro wym.

Eks plo ata cja 

Na sze na czy nia mo gą być sto so wa ne do wszyst kich źró deł cie pła – pal ni ków ga zo wych, ku che nek
elek trycz nych czy płyt ce ra micz nych. Wszyst kie na czy nia mo gą być umiesz cza ne w pie kar ni ku i wy -
trzy mu ją mak sy mal nie tem pe ra tu rę 260°C (do ty czy to rów nież po kryw i uchwy tów), co po zwa la na ich
uni wer sal ne sto so wa nie. W przy pad ku ko rzy sta nia z ku chen ki ga zo wej za le ca my uży wa nie na pło mien -
ni ka (pły ty po śred niej), co uła twi utrzy ma nie w czy sto ści spodu na czy nia. Wiel kość pal ni ka na le ży do -
bie rać w ta ki spo sób, by pło mień nie wy cho dził po za ob ręb dna. 

Z uwa gi na za cho wa nie es te tycz ne go wy glą du nie za le ca my sto so wa nia
ostrych me ta lo wych na rzę dzi (no że itp.) – mo gą one nie znacz nie za ry so -
wać po wierzch nię na czy nia, co wsza kże nie ma ab so lut nie żad ne go
wpły wu na je go funk cjo nal ność. Z na rzę dzi ku chen nych do mie sza nia
i wy bie ra nia za le ca my sto so wa nie tych wy ko na nych z mięk kich ma te ria -
łów, ta kich jak drew no, pla stik lub si li kon.  

Dzię ki an ty adhe zyj nym wła ści wo ściom we wnętrz nej po wierzch ni, zmy wa nie nie wy ma ga w ogó le uży -
cia si ły. Wa ta sta lo wa, ostre gąb ki, prosz ki szo ru ją ce, agre syw ne de ter gen ty nie są tu za tem po trzeb ne
i wręcz nie za le ca my ich sto so wa nia.

Nie na le ży prze grze wać na czyń. Aku ter micz ne wła ści wo ści dna i ścia nek spra wia ją, że cie pło szyb ko
i rów no mier nie roz cho dzi się po ca łym na czy niu na wet bez sto so wa nia bar dzo sil ne go pło mie nia
– w zu peł no ści wy star czy 1/2 mo cy pal ni ka. Pa mię ta jąc o tym, unik niesz przy pa le nia po traw. 
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My cie i kon ser wa cja

Po go to wa niu po traw nie za wie ra ją cych tłusz czu wy star czy je dy nie wy trzeć na czy nie zwy kłym ręcz ni -
kiem pa pie ro wym. By wa jed nak, że go tu jąc wo dę na dnie na czy nia po ja wi się bia ła wy osad, bę dą -
cy skut kiem wy trą ce nia się skład ni ków mi ne ral nych za war tych w twar dej wo dzie. Usu wa my go za po -
mo cą wrzą ce go roz two ru kwa sku cy try no we go lub octu za le wa jąc nim dno na ok. 10 min. 

Ogól nie, ist nie ją 2 spo so by czysz cze nia silniejszych zabrudzeń:
I ZA LE CA NY. Do go rą ce go na czy nia wlej zim ną wo dę, gdy zakipi wy lej ją.
II Gorące naczynie wytrzyj ręcznikiem papierowym bądź ściereczką.

Za le ca się my cie na czyń za raz po go to wa niu na za sa dzie tzw. „szo ku ter micz ne go”. Na la na do wciąż
go rą ce go na czy nia zim na wo da gwał tow nie wrze, wy płu ku jąc reszt ki je dze nia. Zabrudzone tłuszczem
naczynie należy natychmiast umyć według zalecanych wyżeyj sposobów. Nie dotyczy pokryw! Nie za -
le ca my my cia w zmy war ce ze wzglę du na in wa zyj ny cha rak ter uży wa nych przy tym środ ków che micz -
nych. Mo że to mieć wpływ na wy gląd spodu na czy nia ale nie na je go funk cjo no wa nie.
– Zaleca się mycie naczynia po jego zewnętrznej stronie.
– Zabrania się używania szorstkich gąbek i druciaków. 

Do pusz cza się sto so wa nie ogól no do stęp nych, de li kat nych de ter gen tów.

Szkla ne pa row ni ki i po kryw ki zmy wa się cie płą wo dą i zwy kły mi środ ka mi czysz czą cy mi. 
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Szkla ne pa row ni ki GLAS GAR SYS TEMTM

Ory gi nal ne na czy nia do pa ro wa nia po sia da ją za strze żo ny znak GLAS GAR SYS TEMTM i nie są do stęp ne
w tra dy cyj nej sie ci sprze da ży. Ich dzia ła nie opie ra się na pro ce sie cyr ku la cji pa ry w wy so kiej tem pe ra -
tu rze. Pro ces ten, prze bie ga rów no mier nie na wszyst kich po zio mach. Naj wy ższa ja kość ob rób ki szkła,
z któ re go wy ra bia ne są na sze pa row ni ki, umo żli wia cią głą kon tro lę przy rzą dza nej po tra wy. Głę bo kie
wy żło bie nia unie mo żli wia ją przy pad ko we zsu nię cie się po kry wy lub któ rejś nad bu do wy. Dno po sia da
otwo ry o od po wied niej śred ni cy, umo żli wia ją ce cyr ku la cję pa ry na ka żdym po zio mie sys te mu. Po kry -
wa po sia da trzy row ki kon den su ją ce za pro jek to wa ne tak, by od pro wa dza ły nad miar pa ry. Za rów no
po kry wy, jak i wszyst kie in ne szkla ne ele men ty są nie zwy kle trwa łe i od por ne na uszko dze nia me cha -
nicz ne.
Sys tem pa ro wy umo żli wia jed no cze sne i eko no micz ne przy rzą dza nie ró żnych po sił ków. Mo żesz uży -
wać 1 bądź 2 pa row ni ków i oszczę dzać ener gię – wszyst ko przy go to wu jesz w jed nym miej scu. Sys tem
ten umo żli wia go to wa nie ja rzyn, ryb, owo ców, dań na słod ko, jak rów nież mię sa i dro biu – a wszyst ko
to cał ko wi cie zdro wo. 
Nie po trze bu jesz żad ne go tłusz czu. Cyr ku la cja pa ry w pa row ni ku oraz szkla ne po kry wy umo żli wia ją
zdro we go to wa nie z za cho wa niem wa żnych wi ta min, mi ne ra łów i mi kro ele men tów. Po nad to za cho -
wa ny zo sta je na tu ral ny smak i ko lor żyw no ści, zaś owo ce nie roz go to wu ją się na pap kę. Ar ty ku ły ży wie -
nio we za cho wu ją swój na tu ral ny aro mat i wy gląd. 

Pa ro wa nie tą me to dą jest bar dzo ła twe. Po ziom wo dy w garn ku nie mo że mieć kon tak tu z żyw no ścią
i mu si ca ły czas wrzeć. Do wo dy mo żesz do dać przy pra wy, wi no, bu lion, itp., co wzbo ga ci smak po -
traw. Ka wał ków je dze nia nie na le ży umiesz czać w pa row ni ku zbyt bli sko sie bie – unie mo żli wi ło by to
rów no mier ne roz cho dze nie się pa ry. Owo ce i ku ku ry dzę go tuj pod szkla ną przy kry wą. Mię so go tuj
pod przy kry ciem je dy nie na po cząt ku, pod ko niec go to wa nia po kry wa po win na być lek ko uchy lo na. 
Czas go to wa nia ró żni się w za le żno ści od te go, czy go tu je my je dze nie w ca ło ści, czy też po kro jo ne
na ma łe ka wał ki. Twar dość je dze nia za le ży bar dzo czę sto od oso bi stych upodo bań. Odro bi na prak -
ty ki i do świad cze nia po zwo li do pa so wać od po wied ni czas go to wa nia do po szcze gól nych ar ty ku łów
ży wie nio wych. Przy przy go to wa niu za mro żo ne go je dze nia czas go to wa nia wy dłu ża się o 30%. 
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Sys tem pa ro wy po zwa la tak że na pod grze wa nie żyw no ści z za cho wa niem jej sma ku i lek ko straw no -
ści. Owo ce mo żesz przy rzą dzać w skór ce i obrać je do pie ro po go to wa niu; na czy nia mo gą po zo stać
cie płe, aż do po da nia je dze nia. W garn ku mo żesz go to wać ryż, a jed no cze śnie w pa row ni ku
nad garn kiem przy go to wy wać wa rzy wa, pie czar ki, ry by, kne dle, ziem nia ki i in ne pro duk ty.
Szkla ne pa row ni ki i po kry wy zmy wa się go rą cą wo dą i zwy kły mi środ ka mi czysz czą cy mi. 
Na czyń RONIC® moż na oczy wi ście uży wać bez szkla nych pa row ni ków, jak kla sycz nych garn ków
do go to wa nia czy pie cze nia.

Zdro wie jest re zul ta tem zbi lan so wa nej die ty, obej mu ją cej wszyst kie na tu ral ne skład ni ki za war te w ar -
ty ku łach ży wie nio wych. W ce lu ich za cho wa nia po sił ki na le ży przy go to wy wać w ta ki spo sób, by za -
war te w po ży wie niu so ki i tłusz cze zo sta ły spo żyt ko wa ne. Go to wa nie na pa rze za cho wu je wi ta mi ny,
biał ka i mi ne ra ły w ich na tu ral nej po sta ci. Sta no wi ono naj bar dziej przy ja zny zdro wiu i za ra zem naj bar -
dziej oszczęd ny spo sób przy rzą dza nia owo ców, ryb czy mię sa bez so li i bez ko niecz no ści do da wa nia
wo dy i tłusz czu. Je dze nie go to wa ne na pa rze za cho wu je swój na tu ral ny smak i nie wy ma ga do da wa -
nia so li. Za le ca ne dzien ne spo ży cie so li wy no si ok. 5g, a war to wie dzieć, że wie le ar ty ku łów ży wie nio -
wych już ją za wie ra. Ten ro dzaj go to wa nia jest od po wied ni szcze gól nie dla lu dzi z wy so kim ci śnie niem.
Po sił ki mo gą być przy pra wia ne świe ży mi zio ła mi. Pro duk ty przy rzą dza ne w ory gi nal nych pa row ni kach
GLAS GAR SYS TEMTM RO NIC® nie ma ją kon tak tu z wo dą lecz są go to wa ne opły wa ją cą je pa rą. Uwol nio -
ne z żyw no ści so ki pod no szą się i osa dza ją na szkla nej po kryw ce. W obie gu tym go to wa nie prze bie -
ga w tem pe ra tu rze wrze nia i jest bar dzo oszczęd ne. Smak ka żdej po tra wy za le ży od prze pi su, świe żo -
ści skład ni ków oraz spo so bu przy rzą dza nia. Sztu ka go to wa nia po le ga na za cho wa niu wszyst kich na -
tu ral nych wła ści wo ści żyw no ści. Nic nie speł nia tych wy ma gań le piej, niż go to wa nie na pa rze z na czy -
nia mi GLAS GAR SYS TEMTM. 

Sza now ni Pań stwo, ży czy my, aby go to wa nie z GLAS GAR SYS TEMTM do star czy ło Pań stwu wie lu sma ko wi -
tych do znań.
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Na czy nie okrą głe z uchwy tem 7/20 + po kryw a 
K207 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do so sów, bu dy niu, gry si ków oraz mię sa
mie lo ne go.

Na czy nie okrą głe z uchwy tem 3/24 + po kryw a
K243 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do sma że nia na le śni ków, plac ków, po -
traw ja jecz nych lub szyb kich dań tj.: ste ki, mię so dro bio -
we, fi le ty ryb ne.

Na czy nie okrą głe z uchwy tem 7/24 + po kry wa
K247 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do przy go to wy wa nia du żej ilo ści mię sa,
dro biu a tak że ryb.

Bryt fan na kwa dra to wa 26x26 + po kryw a
K268 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do go to wa nia, pie cze nia, du sze nia, sma -
że nia, zwłasz cza pro duk tów o wy dłu żo nym kształ cie
(go łąb ki, szasz ły ki, na le śni ki, kro kie ty).

Bryt fan na kwa dra to wa 28x28 + po kryw a 
K288 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do go to wa nia, pie cze nia, du sze nia, sma -
że nia, zwłasz cza pro duk tów o wy dłu żo nym kształ cie
(go łąb ki, szasz ły ki, na le śni ki, kro kie ty).
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Zestawy:
Royal Set Triangle Set
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Na czy nie głę bo kie 12/20 + po kry wa
K201 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do go to wa nia zup, so sów, bu dy ni, gry si -
ków.

Na czy nie głę bo kie 12/24 + po kry wa
K241 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do go to wa nia zup, so sów, bu dy ni, gry si -
ków oraz przy go to wy wa nia po wi deł.

Na czy nie do po da wa nia 8/24 + po kry wa
K248 RONIC® Ceramic Coating
prze zna czo ne do du sze nia mię sa, ja rzyn, przy go to wa nia
ry żu.

GLASS GAR SYS TEMTM ze staw 2 szt. φ 20 bez po kry wy.
W po łą cze niu z na czy niem K201 two rzy sys tem prze zna -
czo ny do przy go to wy wa nia wie lo da nio wych po traw
na pa rze.

GLASS GAR SYS TEMTM ze staw 2 szt. φ 24 bez po kry wy.
W po łą cze niu z na czy niem K241 two rzy sys tem prze zna -
czo ny do przy go to wy wa nia wie lo da nio wych po traw na
pa rze.

GLASS GAR SYS TEMTM ze staw 2 szt. 26 x 26 bez po kry wy.
W po łą cze niu z na czy niem K268 two rzy sys tem prze zna -
czo ny do przy go to wy wa nia wie lo da nio wych po traw na
pa rze.
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Reklamacja - tak czy nie?

Me cha nicz ne 
za ry so wa nia po
ze wnętrz nej stro nie

Bez wpły wu na funk cjo no wa nie
Nie ma po wo dów do re kla ma cji

Za ry so wa ne dno

Za ry so wa nia na po wierzch ni dna są
zwy kłym na stęp stwem uży wa nia na -
czyń. Nie ma ją one żad ne go wpły wu
na ich funk cjo no wa nie i sta no wią je dy -
nie pro blem wi zu al ny a nie po wód
do re kla ma cji.

Brze gi zdar te przez po kryw kę

Nie wpły wa to ujem nie na funk cjo nal -
ność na czy nia i nie sta no wi po wo du
do re kla ma cji. 
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Spa lo ne dno

przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest
nad mier ne prze grze wa nie pu ste go na -
czy nia. 
Nie ma pwo dów do re kla ma cji.

Głęb sze za ry so wa nia

po wsta łe wsku tek uży cia ostrych przed -
mio tów (no że itp.) – zo bacz in for ma cje
o pro duk cie. Nie ma po wo dów do re -
kla ma cji. 

Za bru dzo ne dno

nie wpły wa w ża den spo sób na funk -
cjo no wa nie na czy nia.
Nie ma po wo dów do re kla ma cji.
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ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z DNIA.......................... Nr...............................

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE TOWARU - NAZWA................................................................................................................................................................................
MODEL........................................................................................................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO REKLAMUJĄCEGO ......................................................................................................................................................................................................
TELEFON .................................... EMAIL ...................................................................................................................................................................................................
ADRES KORESPONDENCYJNY ...............................................................................................................................................................................................................
UWAGI DOTYCZĄCE STANU TOWARU - DOKŁADNY OPIS WIDOCZNYCH USZKODZEŃ I ZARYSOWAŃ,  ŚLADÓW PO UPADKU, UDERZENIU, ITP.
(WYPEŁNIA SPRZEDAWCA LUB SERWISANT) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
DOKŁADNY OPIS USTERKI (WYPEŁNIA OSOBA SKŁADAJĄCA REKLAMACJĘ)*:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
RODZAJ REKLAMACJI (PODSTAWA PRAWNA):
• GWARANCYJNA (NA PODSTAWIE  KARTY GWARANCYJNEJ)
• Z POWODU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ ( NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAŻY)
OKOLICZNOŚCI STWIERDZENIA WADY (WYPEŁNIA OSOBA SKŁADAJĄCA REKLAMACJĘ)**
• PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKU .........................................................................................................................................................................................
• PODCZAS MYCIA W ZLEWOZMYWAKU ................................................................................................................................................................................................
• PODCZAS MYCIA W ZMYWARCE ..........................................................................................................................................................................................................
• INNE (JAKIE?) ..........................................................................................................................................................................................................................................
• KIEDY STWIERDZONO WADĘ? (JEŚLI JEST TO MOŻLIWE PROSIMY PODAĆ  DOKŁADNĄ DATĘ) ................................................................................................
ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:
• UMOWA SPRZEDAŻY I JEJ  NUMER .................................. MIEJSCE SPRZEDAŻY............................................................................................................................
• KARTA GWARANCYJNA .........................................................................................................................................................................................................................
ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: ................................................................................................................................................................................................................
TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI: ZGODNIE Z PODSTAWĄ PRAWNĄ .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE SPOSOBU ROZPATRZENIANIA REKLAMACJI ZNAJDUJE SIĘ  W DOKUMENTACJI DO NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA 

POTWIERDZENIE ODBIORU  TOWARU PRZEZ REKLAMUJĄCEGO 

TOWAR .............................................................................NUMER  LISTU NADANIA ..............................................................................................................................

Informacja  dla osoby składającej reklamację:  
* Kie ru jąc się in te re sem na szych Klien tów pro si my o wy peł nie nie tej czę ści zgło sze nia re kla ma cyj ne go:

– do kład nie tj. szcze gó ło wo opi su jąc za uwa żo ną uster kę oraz w ja ki spo sób utrud nia ona ko rzy sta nie z za ku pio ne go to wa ru,
– pi smem czy tel nym,
W przy pad ku trud no ści w od czy ta niu tej czę ści zgło sze nia re kla ma cyj ne go, re kla ma cja mo że po zo stać nie roz pa trzo na, z po wo du nie moż li wo ści stwier dze nia czy wa da ist nie je czy nie. 

** Oso ba skła da ją ca re kla ma cję po win na wska zać do kład ny prze bieg oko licz no ści po wsta nia wa dy.
W przy pad ku bra ku opi su ww. oko licz no ści, sprze daw ca za strze ga so bie pra wo nie uzna nia re kla ma cji, ja ko za sad nej z po wo du nie moż no ści usta le nia, czy za ku pio ny ar ty kuł (to war) był uży wa ny w spo sób pra wi dło wy i zgod ny z prze zna cze niem
i in struk cją ob słu gi. 
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