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PŘÍBORY

Návody a rady k použití příborů Tipy pro údržbu příborů
•	 Po použití příbory umyjte co nejdříve, aby zbytky jídla 

zůstávaly na příborech co nejkratší dobu.
•	 Ujistěte se, zda vaše myčka funguje opravdu tak, jak má. 

Především s ohledem na dávkování mycího a oplachovacího 
prostředku.

•	 Nezanedbávejte kontrolu tvrdosti vody, použití změkčovače,  
jeho správné nastavení a především funkčnost.

•	 Příbory vždy umisťujte do myčky v košíku k tomu 
určenému. Braňte otlučení a volnému pohybu příborů v 
myčce.

•	 Nenechávejte příbory po umytí v myčce, vlhké prostředí jim 
škodí.

•	 Po vyjmutí z myčky příbory vyleštěte a uložte na příslušné 
místo.

•	 Na ošetření příborů nikdy nepoužívejte příliš agresivní 
prostředky.

•	 Pro odstranění odolných skvrn na příborech použijte čistič 
nerezové oceli ET-9999.

•	 Nezapomeňte příbory důkladně umýt čistou vodou!
•	 Rozřízněte cibuli napůl, posypte ji krystalovým cukrem a 

tímto příbory vyčistěte.
•	 Příbory leštěte pomocí hadříku namočeného v octu.

www.pribory-eternum.cz

Pierre Collard
Rubis

“..osobní odpověď na danou otázku..”

Belgický návrhář, jehož návrhy určuje neustálý 
výzkum chytré a hravé interakce mezi příborem a 
konečným uživatelem.

Santiago Sevillano
Mahé

“Know-How, kreativita, empatie a trpělivost.”

V rychle měnícím se světě, pod neustálým tlakem 
konkurence, vytváří produkty s velmi dlouhým 
poločasem rozpadu. Design odolávající a bojující 
s prchavostí módních trendů s dlouhodobým, 
pozitivním vlivem.

Luis De Limburg
Alaska, X15

Když pracuje průmyslový návrhář, hledá něco 
nového a neotřelého, ale musí mít na paměti také 
cenu a technologická omezení... nejdůležitějším 
však zůstává: stimulovat emoce.

Stefan Schöning
Slow

“..energie tvořivosti, rozmanitost..”

Kuchyňské nádobí, spotřební zboží či veřejný 
prostor. Všechny tyto obory vyžadují odlišný 
přístup a univerzální znalosti.

Adrien Ciejak a Pierre Duthoit
Petale

“..shared thinking, pragmatická vize..”

Dva mladí francouzští návrháři, kteří svou 
společnou vizi zaměřují na nalezení jasné, jed-
noduché cesty v designu věcí každodenní potřeby.

.. cílíme na koncového uživatele. Snažíme se, aby 
se zkušenost z užívání stala nezapomenutelnou ..

Kód Objem 
ml Cena bez DPH

ET-9999 250 300,-

Kapalina pro čištění a leštění příborů z 
nerezové oceli.  
100% biologický produkt.


