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Karakteristike 18/10 Cr-Ni posode iz nerjavečega jekla 

Proizvod ki ste ga kupili je narejen iz vrhunskih surovin svetovnih standardov 
kot rezultat kombinacije prvorazredne moderne tehnologije in natančne 
izdelave. 18/10 Cr-Ni nerjaveče jeklo je najbolj znana in  najbolj higienska 
surovina na svetu. Če se pri uporabi držimo vseh pravil, dobimo maksimalo 
učinkovitost loncev Korkmaz. 

Pomembna dejstva ki se jih je potrebno držati pri uporabi: 

Pred uporabo: Posodo iz nerjavečega jekla pomijte z vročo vodo z dodatkom 
sredstva za pomivanje posode, ročno ali v stroju za pomivanje posode . 
Temeljito osušite.  

Med kuhanjem: Dno posode mora odgovarjati premeru kuhalne plošče. 
Vkolikor je premer plošče manjši od dna posode, se čas kuhanja se podaljša. Če 
pa je premer kuhalne plošče večji od dna posode, prihaja zaradi vročine oziroma 
plamena, ki se dviga mimo dna, do temnenja zunanje površine posode. 
Pokrovko je potrebno  čim manj odpirati, saj pri odpiranju prihaja do  toplotne 
izgube in do izgube sopare/tekočine. Izgubo tekočine zaradi odpiranja 
pokrovke je pri kuhanju sočnih jedi možno nadomestiti z dodajanjem vode z 
zajemalko. Kadar posodo iz nerjavečega jekla med kuhanjem pustite prazno in 
brez tekočine, bo posoda imela bistveno krajši rok trajanja. 

Za maksimalno dober okus in zdravo hrano: 

1. Naravni sok jedi: Zaradi vitaminov in prehranskih vrednosti so 
sokovi vseh prehranskih proizvodov izrednega pomena. Vse jedi, katerim med 
kuhanem niso dodana olja ali voda, v celoti ohranijo vse svoje maksimalne 
naravne prehranske vrednosti. Hrana pripravljena brez dodajanja olja ali vode 
je mnogo okusnejša, če jo pri serviranju prelijete z ostankom soka z dna lonca. 
2. Uskladitev kapacitet: Pred kuhanjem je potrebno prilagoditi 
oziroma uskladiti velikost posode ter količino jedi, ki jo kuhate v posodi, tako 
da hrana ne zavzema več od 2/3 skupne višine posode. 

3. Čas kuhanja: Kadar opazite, da hrana vre, je potrebno zmanjšati 
temperaturo kuhanja -  s čim redkejšim odpiranjem/dviganjem pokrovke zaradi 
predhodno omenjenega zadrževanja naravnih sokov jedi ter dejstva, da je tak 
način priprave hrane  najbolj zdrav. 

Za doseganje maksimalnega prihranka energije: 

1. Usklajenost premera kuhalne plošče z dnom posode: 

Premer dna vaše posode mora odgovarjati premeru vaše kuhalne plošče. 
Vkolikor je premer vaše kuhalne plošče večji od dna vaše posode, preide vročina 
oziroma plamen preko dna posode kar privede do nekoristne izgube toplote, 
kar ponovno pripelje do neracionalne potrošnje električne energije. 
2. Čas znižanja temperature in izključevanja kuhalne plošče: 

Ko jed zavre, je potrebno temperaturo znižati. Nekaj minut pred koncem 
kuhanja kuhalno ploščo izključite. Na ta način bo jed dokuhalo samo 
aluminijsko dno vaše posode, ki še nekaj časa absorbira toploto. 



Pravilno vzdrževanje posode: 

Po svvsakiake uporabi vašo posodo pomijte ročno ali v pomivalnem stroju . Za 
pomivanje ne uporabljajte kovinske krtačke ali grobih predmetov. Ne 
uporabljajte agresivnih sredstev za pomivanje, saj bo vaša posoda zato 
opraskana. Po vsakem ročnem pomivanju posode posodo obrišite z mokro in 
suho krpo. Tako posoda dobi visok sijaj. Kuhinjsko posodo ki ima ročice s 
pozlato lahko brez skrbi pomivate v pomivalnem stroju, saj ne prihaja do 
poškodb. Šele po daljšem času utegne priti do spremembe barve same 
surovine. 

Pomembno opozorilo: 

Poškodovane kuhinjske posode je nevarno uporabljati. Kontaktirajte 
pooblaščeno osebo za posvetovanje o morebitnem popravilu posode, vkolikor 
je popravilo mogoče. 

Pozor: Zaradi ohranjanja čim višjega sijaja posode po vsakem ročnem 

pomivanju posodo obrišite s suho krpo. 



  

Brza i homogena raspodjela topline kroz bazu, dok je okus  
hrane, energije i ušteda vremena vrlo  zahvalna. 

Zahvaljujoč integrirani skali za mjerenje je možno  
meriti količino tekočine omak in vseh drugih tekočih vsebin . 

Posebno dizajnirane silikonske ručke blokiraju,  
tijekom kuhanja, zagrijavanje kuhinje. 

Posebno oblikovana pokrovka iz kaljenega stekla, 
odpornega na lom, z držajem iz nerjavečega jekla.  
Omogoča varno in zdravo kuhanje . Nerjaveče jeklo (Inox) 

N erjaveče jeklo ali rostfrei ali inox je zlitina  
železa in najmanj 10,5 % kroma (moderni  
Inoxi vsebujejo tudi do 30% kroma).  
Običajno jeklo na zraku hitro oksidira  
 (oksid je rdečkaste barve) če ni na nek  
zaščiteno pred rjo. Legiranje z najmanj  
10 ,5% kroma da jeklu antikorozijsko obstojnot  
( pasivno). Izpolnjen mora biti še pogoj  
 obstojne homogene monofazne feritne,  
austenitne ali martenzitne mikrostrukture, v  
izogib nevarnosti nastanka področij  
z elektropotencijalom drugačnim od potenciala  
osnovne mase. 

 Obstojnost proti koroziji se poleg  kroma veča z dodatkom niklja. S kombinacijo legiranja  
s kromom in nikljem so razvita jekla tipa 18/8 (18% Cr i 8% Ni), z austenitno mikrostrukturo  
 odporna na delovanje kislin. Legiranje z molibdenom omogoča enostavno pasiviziranje ter  
izboljšuje antikorozijsko obstojnost in odpornost na luknjasto korozijo Cr-Ni jekla. Legiranje  
npr. s titanom ali niobijem omogoča preprečevanje pojave interkristalne  
korozije. Splošno velja, da mora skupina nerjavečih jekel vsebovati: 
• feritotvorce: krom, silicij, aluminij, molibden, niobij, titan, vanadij; 
• austenitotvorce: nikelj, mangan, baker, kobalt, dušik. 



 

 NAVODILA ZA UPORABI IN GARANCIJA 

Cenjeni kupci, 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, izkazano z nakupom posode Korkmaz. 

Preprosta navodila za vzdrževanje Vam bodo pomagala podaljšati rok trajanja Vaše posode. Pred prvo uporabo preberite 

navodila za vzdrževanje. 

NAVODILA 

Posodo pred prvo uporabo pomijte s toplo vodo in detergentom za pomivanje posode. Ne uporabljajte agresivnih in  

abrazivnih detergentov ki vsebujejo kisline. Ne uporabljajte kovinskih gobic ali ostrih krp, saj utegnejo povzročiti poškodbe. 

Nikdar ne postavljajte na toplotni izvor posode brez vode, saj utegne pregrevanje na posodi povzročiti poškodbe. Pazite 

da izvor toplote ne presega širine lonca. Tako boste prihranili na energiji in preprečili  poškodbe lonca in pregrevanje 

držajev. 

GARANCIJA 

Odobravamo enoletno  garancijo.  izključno ob predložitvi računa. 

Garancija pokriva vse morebitne skrite pomanjkljivosti, ki niso bile vidne ob nakupu. Garancija ne pokriva mehaničnih 

poškodb nastalih zaradi nemarnega ravnanja s posodo. 

Za vse dodatne informacije se obrnite na pooblaščenega zastopnika ni distributerja. 

Pro-Trade d.o.o., Frankopanska 22, 10000 Zagreb, tel.: 01/4849-155 ili 01/4849-158, fax.: 01/4849-156 


