
Allergénmentes?
Az OXO tárolók BPA mentes műanyagból készülnek, így élelmiszer tárolására is
alkalmasak.

Összeszerelés szükséges hozzá?
Nem, a tárolók mindegyikéhez méretben megfelelő tető tartozik. A tárolókat összeszerelve,
csomagolva küldjük. A tető eltávolítható a tartályokról a tetőt, középen elhelyezkedő gomb
lenyomásával.

Milyen márkájú?
Az OXO egy amerikai márka.

Hogyan tisztítsam?
Bár a gyártó szerint kompatibilis a mosogatógéppel, a magas hőfok eldeformálhatja a
műanyag alkatrészeket, így mi inkább a kézi mosogatást ajánljuk. A tartályt kézzel,
mosogatószeres ronggyal vagy puha szivaccsal töröld át, majd öblítsd ki alaposan. A
fedélről óvatosan, kézzel válaszd le a szilikon tömítőgyűrűt, majd mosogatószeres vízben
áztasd. A fedlapot és a nyomógombot szintén kézzel tisztítsd, majd minden részt alaposan
száríts ki használatbavétel előtt!

Milyen színű?
Az átlátszó tartályok fedele és nyomógombja fehér, a szilikon tömítés pedig sötétkék színű.

Milyen méretű?
G család: 0.75 l vagy 2.3 l
P család: 8 cm széles és 0.4 l vagy 1 l
Q család: 11 cm széles és 0.6 l vagy 1.6 l vagy 2.6 l
X család: 16 cm széles és 5.7 l vagy 4.2 l vagy 2.6 l
Y család: 11 cm széles és 0.4 l vagy 0.9 l vagy 1.6 l vagy 2.1 l
Z család: 8 cm széles és 0.2 l vagy 0.5 l vagy 0.8 l
Sütis dobozok: 1.9 l és 2.8 l

Környezetbarát?
Az OXO gyártója vállata, hogy profitjuk 1%-ával környezetvédelmi nonprofit szervezeteket
támogatnak.

Milyen előnyei vannak a hagyományos tárolókkal szemben?
A légmentes záródásnak köszönhetően megakadályozza, hogy az élelmiszerek kártevőkkel
szennyeződjenek. A zárt dobozban tovább frissek maradnak majd ételeid. A nyomógombos
nyitásnak köszönhetően akár egy kézzel is könnyedén nyithatóak a tárolók. A moduláris
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rendszer segítségével könnyedén eligazodsz majd a kamrádban vagy konyhádban és
bármikor bővítheted a rendszered.

Milyen anyagú?
BPA mentes műanyag és szilikon.

Újrahasznosítható?
Sajnos a konténer nem, azonban a csomagolásmentes vásárlással hozzájárul a
környezetbarát megoldásokhoz.

Milyen tippeitek vannak a használathoz?
Első használat előtt érdemes átöblíteni. Az OXO címkék segítségével könnyedén
feliratozható, így átlatható rendszert tudsz kialakítani.

Család Űrtartalom Méretek Tárolási
lehetőségek

G család: müzli
és gabonapehely
tárolók

Müzli tároló, mini –
0.75 liter

H16 x Sz16 x M33
cm

Müzli,
gabonapehely,
aszalt gyümölcsök

Gabonapehely
tároló doboz – 2.3
liter

25.91 x 8.99 x 21.21
cm

Müzli, gabonapehely

P család: 8 cm
széles étel tároló
doboz

Alacsony – 0.4 liter H16 x Sz8 x M8 cm Quinoa – kb. 0,5 kg,
pisztácia

Közepes – 1 liter H16 x Sz8 x M17
cm

Rizs, tészta, cukor,
só – 0,5 kg

Q család: 11×16
cm széles étel
tároló doboz

Téglalap - 1,6 liter H16 x Sz10.5 x M16
cm

Kávé, kesudió, 250g
- müzli, 800g -
nesquik kakaópor

Téglalap – 2,6 liter H16 x Sz10,5 x M24
cm

Lencse, rizs

X család: 16 cm
széles étel tároló
doboz

Mini – 1 l H16 x Sz16 x M9
cm

Aszalt gyümölcsök,
magvak

Alacsony – 2.6l H16 x Sz16 x M16
cm

Rizs, cukor – 2 kg,
csavart tészta – 1 kg

Közepes – 4.2l H16 x Sz16 x M24
cm

Liszt, zabpehely,

Ez a dokumentum a Kívül Belül Boldogság© tulajdona.

https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/muzli-tarolo-mini-meret-075l
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/muzli-tarolo-mini-meret-075l
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-gabonapehely-tarolo-doboz-2-3-liter-g
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-gabonapehely-tarolo-doboz-2-3-liter-g
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-gabonapehely-tarolo-doboz-2-3-liter-g
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-teglalap-0-4-l-8x16-cm-p
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-teglalap-1-l-8x16-cm-p
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-teglalap-1-6-l-11x16-cm-szeles-q
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-teglalap-2-6-l-11x16-cm-szeles-q
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-mini-1-l-16-cm-szeles-x
http://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-alacsony-2-6l-16-cm-szeles-x/
http://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-kozepes-4-2l-16-cm-szeles-x/


Magas – 5.7l H16 x Sz16 x M33
cm

Chips, perec – kb.
0,5 kg

Y család: 11 cm
széles étel tároló
doboz

Mini – 0.4l H10,5 x Sz10,5 x
M8 cm

Chili, gumicukor –
125 g

Alacsony – 0.9l H10,5 x Sz10,5 x
M16 cm

Barnacukor, liszt

Közepes – 1.6l H10,5 x Sz10,5 x
M24 cm

Tészta, granola,
zabpehely

Magas – 2.1 l H10,5 x Sz10,5 x
M32 cm

Spagetti tészta – 2
csomag

Z család: 8 cm
széles étel tároló
doboz

Mini – 0.2 liter H8 x Sz8 x M8 cm Gumicukor,
szódabikarbóna

Közepes – 0.5 liter H8 x Sz8 x M16 cm Sütőpor, étkezési
keményítő

Magas – 0.8 liter H8 x Sz8 x M24 cm Bab, spagetti tészta,
szívószál

Sütis dobozok Sütis doboz 1.9 liter H19 x Sz13 x M21
cm

Süti, keksz

Sütis doboz 2.8 liter 20,5 cm magas, 13
cm széles, 18 cm
mély

Süti, keksz,
mosogatógép/mosó
gép kapszula

Ha szeretnél még többet megtudni az OXO márkáról, akkor ajánlom figyelmedbe az OXO
tároló című blogbejegyzésünket.
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http://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-magas-5-7l-16-cm-szeles-x/
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-eteltarolo-doboz-mini-0-4l-11-cm-szeles-y
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-eteltarolo-doboz-alacsony-0-9l-11-cm-szeles-y
http://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-kozepes-1-6l-11-cm-szeles-y/
http://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-magas-2-1-l-11-cm-szeles-y/
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-eteltarolo-doboz-fuszertarto-0-2-liter-8x8-cm-z
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-0-5-l-8-cm-szeles-z
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/oxo-etel-tarolo-doboz-magas-0-8-l-8-cm-szeles-z
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/eteltarolo-sutis-doboz-legmentesen-zarodo-oxo-19-liter
https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/termek/eteltarolo-sutis-doboz-legmentesen-zarodo-oxo-28-liter
https://kivulbelulboldogsag.hu/oxo-tarolo-legmentes-utmutato
https://kivulbelulboldogsag.hu/oxo-tarolo-legmentes-utmutato

