
English Language  
 
New Healthy Non-stick Cooking Utensil 
Precise Die-cast Aluminum Non-stick Cookware 

• Precise die-cast aluminum non-stick cookware is made of special-formulated 
aluminum alloy and with advanced die-cast technology under traditional cast-idea. 

• The die-cast aluminum cookware is light and easy in operation to eliminate the 
demerits of iron cookware, which is heavy and liable to corrode, and eliminate the 
weakness of drawn iron cookware. 

• Owing to fast heat transmission, our cookware can fry, cook and roast foods with 
cast cookware and makes people healthier. 

• Both the external and internal layers of the cookware are sprayed with non-stick 
coat, which is sanitary and washable. The coat is international certified famous 
product, which is safe, reliable and durable rending a long service life. 

• The glass-lid is safe, transparent, heat-resistant, beautiful and able to be directly 
put into the stove. 

• The handle of the cookware is made of the top grade Manchurian Ash or Bakelite, 
witch is durable and reliable. The connecting location of the cookware is fixed 
with a thermal-insulating fire-resistant fitting to protect hands from being burnt. 

• Precise die-cast aluminum cookware keeps pace with international cooking 
utensil trend and our company strives to make perfect combination of the tradition 
and new technology and produce perfect cookware. 

 
Język Polski  
 
Nowe i przyjazne dla zdrowia akcesoria kuchenne pokryte powłoką 
nieprzywierającą. 
Precyzyjnie  tłoczone garnki z aluminium pokryte powłoką nieprzywierającą. 

• Precyzyjnie tłoczone garnki z aluminium pokryte warstwą nieprzywierającą non-
stick są wykonane ze specjalnie uformowanego stopu aluminum i wytłoczone 
przy użyciu zaawansowanej technologii.. 

• Tłoczone z aluminium garnki są lekkie i łatwe w operowaniu nimi w 
przeciwieństwie do garnków stalowych, które są ciężkie i podatne na korozję, 
oraz eliminują ich słabości. 

• Dzięki szybkiemu nagrzewaniu, w naszych garnkach można smażyć, gotować i 
piec żywność z korzyścią dla zdrowia użytkowników. 

• Z obu stron zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnię garnka jest pokryta powłoką 
nieprzywierającą non-stick, która jest higieniczna i łatwa do zmywania. Powłoka 
posiada międzynarodowy certyfikat jakości, który stwierdza że jest ona 
bezpieczna, niezawodna i odporna na uszkodzenie przez długi okres czasu. 

• Szklane pokrywki są bezpieczne, przeźroczyste, termoodporne, ładne i można je 
używać bezpośrednio w piecyku. 

• Uchwyty garnków są wykonane z najlepszego gatunku Manchurian Ash lub 
bakelitu, który jest odporny i trwały. Powierzchnie dotyku są wykonane z termo i 
ognioodpornego materiału a izolacja termiczna zabezpiecza ręce przed 
oparzeniem. 



• Precyzyjnie wytłoczone garnki z aluminium dotrzymują kroku 
międzynarodowym trendom w akcesoriach do gotowania a nasza firma stara się 
perfekcyjnie połączyć starą tradycję z nową technologią, aby wyprodukować 
najlepsze garnki do gotowania. 

 
Български Език  
 
Нов кухненски съд с незалепващо покритие 
Издържана тенджера от излят алуминий с незалепващо покритие 

• Тенджерата от излят алуминий с незалепващо покритие е направена  от 
алуминиева сплав по специална формула и с напредналата технология за 
отливане. 

• Тенджерата е лека и лесна за употреба, напълно елиминира недостатъка на 
желязната тенджера, която е тежка и уязвима към корозия, и изключва 
неустойчивоста на желязната тенджера към протичане. 

• Благодарение на трайното толинно предаване, нашата тенджера може да 
пържи, готви и пече хранителни продукти, което прави по здравословен 
начин. 

• Вътрешната и външната част на тенджерата са покрити с хигиеничен и 
миещ се незалепващ слой. Покритието е международно одобрен известен 
продукт, който е безопасен, надежден и с дълъг живот. 

• Стъкленият капак е прозрачен, здрав, термоустойчив, с добър дизайн и може 
да се постави директно във фурната. 

• Дръжката на тенджерата е изработена от висококачествен, дълготраен и 
недежден Manchurian Ash и бакелит. Свързващият участък е фиксиран с 
топлоизолиращ пожароустойчив материал, който предпазва ръцете от 
изгаряне. 

• Издържаната тенджера от излят алуминий е в съответствие с 
международната тенденция за кухненски пособия и нашата компания се 
стреми идеално да комбинира традиционната и новата технология и да 
създаде съвършения продукт. 

 
Русский Язык  
 
Новая экологически чистая кухонная посуда с антипригарным покрытием 
Идеально литая алюминиевая посуда с антипригарным покрытием 

• Идеально литая алюминиевая кухонная посуда с антипригарным покрытием 
сделана из алюминиевого сплава по новой технологии. 

• Литая алюминиевая кухонная посуда легче и удобнее в использовании, чем 
железная, которая более тяжелая и ржавеет. 

• Наша кухонная посуда быстро нагревается, в ней вы можете жарить, 
готовить любые блюда, делая людей здоровее. 

• Как наружные, так и внутренние стенки кухонной посуды покрыты не 
допускающим пригорание покрытием, которое соответствует санитарным 
требованиям и легко моется. Покрытие прошло международную 



сертификацию, оно безопасно, надежно и может находиться в длительном 
использовании. 

• Стеклянная крышка безопасна, прозрачна, термостойка, красива и ее можно 
помещать непосредственно в духовку. 

• Ручка кухонной посуды сделана из Маньчжурской Золы высшего сорта или 
бакелитовой Мастики, она долговечна и надежна. Места соединений на 
посуде изготовлены из не нагревающегося термостойкого материала, чтобы 
избежать ожога рук. 

• Идеально литая кухонная посуда идет в ногу с международными 
тенденциями посуды и наша компания постарался сделать совершенную 
комбинацию традиций и новых технологий и произвели безупречную 
кухонную посуду. 

 
Українська Мова 
 
Новий екологічно чистий кухонний посуд з антіпригарним покриттям 
Ідеально литий алюмінієвий посуд з антіпригарним покриттям 

• Ідеально литий алюмінієвий кухонний посуд з антіпригарним покриттям 
зроблений з алюмінієвого сплаву за новою технологією. 
• Литий алюмінієвий кухонний посуд легше й зручніше у використанні, чим 
залізна, котра більше важка й іржавіє. 
• Наш кухонний посуд швидко нагрівається, у ньому ви можете жарити, 
готовити будь-які блюда, роблячи людей здоровішими. 
• Як зовнішні, так і внутрішні стінки кухонного посуду покриті покриттям яке 
не допускає пригоряння, що відповідає санітарним вимогам і легко миється. 
Покриття пройшло міжнародну сертифікацію, воно безпечно, надійно й може 
перебувати в тривалому використанні.Скляна кришка безпечна, прозора, 
термостійка, гарна і її можна поміщати безпосередньо в духовку. 
• Ручка кухонного посуду зроблена з Маньчжурської Золи вищого сорту 
абобакелітової Мастики, вона довговічна й надійна. Місця з'єднань на посуді 
виготовлені з не  термостійкого матеріалу, що нагрівається, щоб уникнути опіку 
рук. 
• Ідеально литий кухонний посуд іде в ногу з міжнародними тенденціями 
посуду й наша компанія постаралась зробити комбінацію традицій і нових 
технологій і зробили бездоганний кухонний посуд. 


