
Corkcicle kulacsok, termoszpoharak, termosz boros poharak

Hogyan tartják az italokat ilyen sokáig
hideg/meleg állapotban?

A kulacsok, termosz- és boros poharak első
osztályú szigetelési réteggel vannak
bevonva. A vákuumzárt 18/8 élelmiszeripari
rozsdamentes acél két fala között található
egy harmadik réteg, amely akár 20 %-kal
hosszabb ideig tartja hidegen az italokat,
mint a hagyományos termoszok. Minden
kulacs, termosz- és boros pohár
BPA-mentes.

Rakhatom mosogatógépbe a kulacsokat?

Az összes rozsdamentes acélból készült kulacsot csak kézzel lehet mosni. A hibrid kulacs
üvegteste mosogatógépben mosható, de az acél talpat
kézzel kell elmosni.

Szivárgásmentesek a termoszpoharak?

A pohár fedelét úgy tervezték, hogy szivárgás álló legyen, így
nem kell aggódnod, hogy könnyen kiömlik a pohár tartalma.
Azonban nem 100%-ban szivárgásmentes, ezért próbáld
függőleges állapotban tartani a poharat, amikor útközben
viszed magaddal.

Mi a különbség a boros pohár és a pezsgős pohár
között?

Mindkét Stemless termékünket a borra gondolták (bár más
italokhoz is kiválóak)
A termosz boros pohárba jobb, ha szénsavmentes italokat
töltesz, mint a vörös vagy fehérbor, a pezsgős pohárból
szénsavas italokat is fogyaszthatsz, mint a pezsgő vagy
Prosecco.
A pezsgős poharakhoz jár tető?

A szénsavas italok optimális fogyasztása érdekében nincs
teteje a pezsgős pohárnak. De ne aggódj - így is órákig hideg
marad az italod.
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Milyen hosszú ideig tartja hidegen az italokat a hibrid kulacs?

A hibrid kulacs a tiszta üveg és a szigetelt rozsdamentes acél kombinációja, így italod 2x
hosszabb ideig marad hideg, mint a hagyományos üvegben.

Törékenyek a hibrid kulacsok?

Míg a kulacsokhoz használt üveg vastagabb, mint a
hagyományos üveg, így is törékeny termékről beszélünk, így
javasoljuk, hogy légy óvatos ezekkel a kulacsokkal.

Berakhatom a kulacsokat a mikróba?

Nem! A kulacsok többsége rozsdamentes acélból készült, és
nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni.

Hogyan tisztítsam a termosz pohár tetejét?
A termosz pohár direkt úgy lett kialakítva, hogy átlátszó legyen a teteje, így mindig tudni
fogod, hogy tiszta-e vagy sem. Mind a gumi tömítés, mind a műanyag csúszka könnyen
eltávolítható, de javasoljuk, hogy óvatosan távolítsd el és helyezd vissza azokat. A tömítés
lecsúsztatható és visszahelyezhető. A műanyag csúszkát úgy lehet eltávolítani, hogy
teljesen kinyitod, és a csúszka alsó oldalán lévő kis műanyag fülre nyomod. Javasoljuk,
hogy használjon szódabikarbónát és citromlevet, vagy háztartási ecetet a tető tisztításához.

Milyen anyagok kerülnek felhasználásra a Corkcicle gyártásánál?

A kulacsok, termosz poharak háromszorosan szigetelt 18/8, prémium minőségű
rozsdamentes acélból készülnek, és megfelelnek az FDA összes szabványának. A poharak
teteje Tritan műanyagból készül, amely BPA-mentes, átlátszó, tartós és biztonságos.

Hol készítik a Corkcicle termékeket?

A kulacsokat Orlandóban, Floridában tervezték, és Kína-szerte található gyárakban alkották
meg. Valamennyi gyáruk ellenőrzött etika, általános biztonság és a környezetvédelmi
előírások tekintetében.
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