


Caurspīdīga krūze 
1,7 l
Demonstrācija
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Šī, bez šaubām, būs jūsu mīļākā krūze!

Šis vienkārši elegantais produkts, Caurspīdīgā krūze 1,7 l, apvieno stikla dzidrumu

un Tupperware vienkāršību. Vienkāršais un klasiskais dizains izskatīsies labi gandrīz uz jebkura

galda klājuma.

Tā ir gandrīz nesasitama, ar ergonomisku rokturi, kas atvieglo tās pacelšanu un liešanu pat

ar mazām rociņām.

Šajā daudzfunkcionālajā krūzē iestrādāts sietiņš, lai jūs varētu pagatavot

un pasniegt svaigas sulas, aromatizētu ūdeni, kokteiļus un mokteiļus

Kāpēc jums vajag mani iegādāties?
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Produkta apraksts

Iestrādāts sietiņš:
Palīdz liet aromatizētu ūdeni,
noturot augļus vai ledus gabaliņus
krūzē.

Silikona starplika:
Lai nodrošinātu 
ūdensnecaurlaidīgu
slēgumu starp rokturi
un krūzi.

Tilpums: 1,7 l 
Izmērs: A 27,5 cm ; Ø 10 cm 
Augstums: 27,5 cm
Korpuss: Tritāns
Vāks: Polipropilēns

Vāciņš:
Saglabā dzērienus svaigus, 
nosegtus un
pasargātus.

Ergonomisks rokturis:
Padara nešanu, turēšanu un 
liešanu
vieglāku un ērtāku.

Ledusskapja durvīm piemērots 
dizains:
Pateicoties apaļam taisnstūra
korpusam, tas viegli ietilpst
ledusskapja durvīs.
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Produkta apraksts 

Dāsnais snīpis:
Ir īpaši veidots, lai lietu
vienmērīgi un bez 
nopilēšanas.

Atvēršana un aizvēršana ar 
vienu roku:
Nospiediet stūri uz leju, lai 
paceltu vāciņu un lietu, to 
nenoņemot.

Priekšējais izcilnis:
Uztver pēdējo pilienu, 
kas varētu iekļūt snīpī 
un jūsu glāzē.

Pozicionējošais izvirzījums:
Atrodas vāka aizmugurē. Tas
palīdz uzlikt vāciņu tā,
lai tas vienmēr būtu pareizā pozīcijā.
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1. Elegantais un slaikais profils piestāvēs jebkuram galda klājumam un derēs ledusskapja durvīs.

2. Bez grūtībām noturiet ledus gabaliņus vai aromatizētā ūdens augļu gabaliņus krūzē,

pateicoties vākā iestrādātajam Sietiņam.

3. Lejiet ar vienu roku bez vāciņa noņemšanas ar “Tip-Top”

atvēršanas/aizvēršanas sistēmu.

4. Pateicoties Ergonomiskajam rokturim, krūzi būs viegli izmantot pat jūsu bērniem.

5. Ar Bezpilienu snīpi jūsu pudele un galdauts paliks tīri un nenošļakstīti.

Pateicoties Priekšējam izcilnim, pat pēdējā pilīte nonāks jūsu glāzē.

6. Viegli uzpildīt un tīrīt caur plato atvērumu. 

Priekšrocības & īpašības
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Parādiet Caurspīdīgās krūzes daudzfunkcionalitāti!

1) Sagatavojiet mazas Tupperware bļodiņas ar dažādiem

augļiem, garšaugiem un dārzeņiem. Ļaujiet viesiem pagatavot un 
pagaršot pašu

radītus ballīšu uzlējumus, lai parādītu, ka Caurspīdīgā 1,7 l krūze liek

pat vienkāršai ūdens krūzei izskatīties apetītelīgai.

2) Neuztraucieties, ja kāds no viesiem vēlas savā dzērienā

kādus augļu gabaliņus, vienkārši noņemiet vāciņu un parādiet, cik

viegli ar uzlējumiem var izdekorēt katru glāzi.

Demonstrēšanas idejas & ieteikumi
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Salieciet

1. Uzskrūvējiet krūzes rokturi, turot 
krūzes korpusu, līdz to vairs nav 
iespējams pagriezt. 

2. Uzlieciet vāciņu uz roktura. 
Pārliecinieties, ka pozicionējošais 
izvirzījums ievietojas roktura 
gropē. 

Salikšana un izjaukšana

Izjauciet

1. Stingri turiet Krūzi vienā rokā; ar 
otru roku satveriet vāciņu snīpja 
pusē un velciet to uz augšu. 

2. Joprojām turot Krūzi vienā rokā, ar 
otru roku satveriet Krūzes rokturi 
un grieziet, līdz vāks ir noskrūvēts.
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1. Lai uzpildītu: Ievietojiet krūzē iecerētās sastāvdaļas. Lai 
uzpildītu, nav nepieciešams noskrūvēt Rokturi — vienkārši 
noņemiet Vāciņu Platais atvērums padara uzpildīšanu 
vienkāršu.

2. Lai atvērtu un lietu: Vienkārši nospiediet vāciņa aizmuguri ar 
īkšķi. Vāks paliek atvērts, pat ja netiek turēts nospiests. Šī vāka 
sistēma padara iespējamu atvēršanu un aizvēršanu ar vienu 
roku.

3. Lai aizvērtu: Vienkārši ar pirkstu nospiediet uz leju vāciņa 
priekšpusi.

4. Tā kā vāks ir vaļīgs, pārvadāšanas laikā turiet to vertikālā 
pozīcijā. Tam nav ūdens necaurlaidīgs blīvējums

Izmantošana 
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• Vienmēr nomazgājiet un noskalojiet produktu pirms pirmās lietošanas reizes.

• Šis produkts nav piemērots mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Lai mazinātu 
skrāpējumu vai bojājumu rašanos uz spīdīgā krūzes pārklājuma, to ieteicams mazgāt ar 
maigu mazgāšanas līdzekli un mīkstu lupatiņu. Nelietot beržamo sūkli. Lietot tikai 
neabrazīvus tīrāmos līdzekļus bez hlorīda kopā ar Tupperware mikrošķiedras dvieli. 
Pateicoties platajam atvērumam, jums būs viegli aizsniegt krūzes apakšu ar rokām.

Tīrīšana

• Glabājot skapītī tukšu Krūzi, atstājiet vāciņu atvērtā pozīcijā, lai nodrošinātu gaisa 
cirkulāciju.

• Pirms uzglabāšanas rūpīgi to izmazgājiet, lai novērstu baktēriju un smaku rašanos.

• Uzpildītu, uzglabājiet Caurspīdīgo krūzi 1,7 l, ledusskapī. Notīriet no vāciņa pilienus 
pirms atlikušā dzēriena uzglabāšanas ledusskapī. 

Glabāšana:
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1. Ievietojiet krūzē sacukurotus augļus un atstājiet ledusskapī uz nakti, lai radītu gardu augļu sīrupu, kas piešķirs 
jūsu mokteiļiem izcilu garšu. 

2. Pirms to ievietošanas krūzē garšaugus ieteicams nedaudz padauzīt, lai tie izdalītu aromātu. 

Recepšu & Produktu idejas

Ananāss, mellenes, piparmētra
• 150 g / 1 tase ananāsa gabaliņu 
• 75 g / ½ tases melleņu 
• 2-3 piparmētru zariņu 

Avenes, mellenes, gurķi
• 125 g / 1 tase aveņu 
• 75 g / ½ tases melleņu 
• ½ gurķa, sagriezta plānās šķēlītēs 

Gurķi, piparmētra, halapenjo
• ½ gurķa, sagriezta plānās šķēlītēs
• 2-3 piparmētru zariņu
• 1 halapenjo, bez sēklām un smalki 

sakapāts
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Piktogrammas

• Nav ieteicams ievietot krūzes Tritāna korpusā pārtikas produktus, kas satur citrusaugļus un ingveru, jo tie var 
izraisīt plaisu rašanos. 

• Ieteicamās temperatūras dzērienu pasniegšanai vai uzglabāšanai krūzē ir starp 1°C un 40°C
• Caurspīdīgā krūze nav piemērota lietošanai saldētavā, mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī. 

Apstiprināts 
lietošanai

Piemērots mazgāšanai ar 
rokām

NAV piemērots 
izmantošanai ar 
asiem virtuves 
piederumiem

NAV piemērots 
lietošanai uz plīts 
virsmām

NAV piemērots 
lietošanai 
cepeškrāsnī

NAV piemērots 
lietošanai uz grila

NAV piemērots 
lietošanai 
mikroviļņu krāsnī

NAV piemērots 
lietošanai 
saldētavā



PALDIES!


