
גוף הסיר - עבה, חזק ועמיד
הגוף עשוי פלדת אל-חלד עבה במיוחד, נירוסטה 18/10 משובחת 

- המומלצת ביותר לשימוש בכלי בישול ולאחסון המזון במקרר. 
הנירוסטה 18/10, בעובי 1.0 מ״מ, מקנה לכלי הבישול עמידות 

גבוהה, חוזק מכני רב ופיזור חום אחיד וקבוע המונע בזבוז אנרגיה.

מכסה חסין חום
לסירים ולסוטז מכסה חסין חום 

מזכוכית שקופה  - למעקב אחר 
התקדמות תהליך הבישול ללא צורך 

בהרמת המכסה.

?רדדסולתם ת ו נ ק ל ה  מ ל
QUATTRO סט סירי לחץ

www.soltam.co.il

Satisfaction
Guaranteed

QUATTRO  סיבות טובות לקנות את כלי הבישול בסדרת
8  רב שימושי בסט QUATTRO שני סירים בנפח שונה אך בקוטר זהה ושני מכסים: מכסה סיר לחץ ומכסה

   זכוכית מחוסמת. כל אחד מהמכסים מתאים לכל אחד מהסירים. כך מתקבלות 4 אפשרויות שימוש.
8  בטיחות מירבית המושגת באמצעות 3 שסתומי בטיחות לשחרור לחץ עודף ומנגנון מתקדם לנעילת המכסה.

8  הפעלה פשוטה וקלה על ידי בורר עוצמת לחץ ובורר פתיחה/סגירה.
IMPACT BONDING :8  התחתית עשויה 3 שכבות המוצמדות בטכנולוגיית הייצור המתקדמת ביותר בעולם

   טכנולוגיה זו מקנה לתחתית חוזק מרבי ומאפשרת העברה ופיזור חום אופטימליים ממקור החום, דרך הדפנות,
   אל התבשיל בכלי והתוצאה - טמפרטורה אחידה לכל אורך זמן הבישול, הטיגון והאידוי.

8  הגוף עשוי פלדת אל-חלד עבה במיוחד, נירוסטה 18/10 משובחת - המומלצת ביותר לשימוש בכלי
   בישול ולאחסון המזון במקרר. הנירוסטה 18/10, בעובי 1.0 מ״מ, מקנה לכלי הבישול עמידות גבוהה, חוזק

   מכני רב ופיזור חום אחיד וקבוע המונע בזבוז אנרגיה.
8  הידיות הארגונומיות מבקליט מתוכננות לנוחות מירבית בשימוש ובהעברה.

8  מכסה סיר הלחץ מיוצר אף הוא מנירוסטה איכותית 18/10.
8  מכסה הזכוכית חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים - למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול

   ללא צורך בהרמת המכסה.
8  מתאימים לשימוש בכל סוגי הכיריים, כולל אינדוקציה.

8  סימון פנימי לכמות הנוזלים )מינימום ומקסימום(.
8  הסיר מתאימים לאחסון מזון במקרר )עם מכסה הזכוכית בלבד(.

8  ניתנים לשטיפה במדיח כלים )ללא מכסה סיר הלחץ(.
8  קלים לניקוי בשטיפה ידנית.

נירוסטה איכותית 18/10

4 ליטר
+

7 ליטר

קלים לניקוי
ניתנים לשטיפה במדיח כלים 

)ללא מכסה סיר הלחץ( וקלים 
לניקוי גם בשטיפה ידנית.

מתאימים לכל סוגי הכיריים
כולל אינדוקציה

מכסה הזכוכית מתאים לתנור עד 1500.

אינדוקציההלוגןקרמיגזחשמלי

4 אפשרויות שימוש

סיר לחץ 7 ליטרסיר בישול 7 ליטר

סיר לחץ 4 ליטר סיר בישול 4 ליטר

חריץ הבטיחות
מנגנון בטיחות שלישי:

במידה ומנגנוני
הבטיחות, הראשון והשני,

לא יפעלו - אטם הגומי
יתרחב וייצא מתוך חריץ הבטיחות שבמכסה. זה 

יאפשר ללחץ שבסיר להשתחרר מתחת למערכת 
בטיחות פתיחת המכסה.

ידיות מכסה ארגונומית
מתוכננות לנוחות בשימוש ואחיזה קלה.

בורר פתיחה וסגירה
פתיחת התופסנים נעשית ביד אחת, בפשטות 

ובקלות.

מערכת בטיחות
פתיחת המכסה

מונעת לחלוטין אפשרות של פתיחת
המכסה כאשר קיים עדיין לחץ בפנים הסיר.

ידיות בקליט ארגונומיות
ידיות גוף הסיר מבודדות חום ומיועדות לנשיאה 

והעברה בטוחה וקלה של הסיר.

שסתום הפעלה
ממגנון הבטיחות הראשון: יפעל במהירות 

וישחרר את האדים מהסיר דרך הפתחים 
המיועדים לכך בחלקה העליון של הידית.

מכסה נירוסטה איכותית
בעל מראה מבריק, יוקרתי ומרשים. 

בורר הלחץ
שמאפשר בחירה

והפעלה קלה בין שתי
תוכניות, ע״פ סוג

התבשיל וזמן הבישול.

תופסנים
״מתלבשים״ בקלות על שפתי גוף הסיר וננעלים 

באמצעות  בורר פתיחה/סגירה.

אטם המכסה )פנימי(
מבטיח איטום מושלם לפעולה יעילה וחסכונית. שסתום בטיחות

מנגנון בטיחות שני: במקרה, הלא
סביר, שבו שסתום ההפעלה לא פעל - 

שסתום הבטיחות יכנס לפעולה וישחרר 
מהסיר את הלחץ העודף.

סימון פנימי
להשגת תוצאות בישול
מדוייקות, ניתן להעזר

בסימון המידות הפנימי
לכמות הנוזלים

)מינימום ומקסימום( 

DISHWASHER HAND WASH

קל לניקוי
במדיח )ללא המכסה(

וקל לניקוי גם בשטיפה ידנית


