
 

 
 

Bedienungsanleitung 
GN-Behälter, 2er-Set 

 

Instruction manual 
GN container, set of 2 

 

Mode d’emploi 
Bac GN, jeu de 2 

 

Manuale di utilizzo 

Contenitore GN, set da 2 pezzi 

 

Instrucciones de uso 

Cubeta GN, juego de 2 piezas 

 

Manual de instruções 
Recipiente GN, conjunto de 2 

 

Gebruiksaanwijzing 
Container GN, set van 2 

 

Bedieningshandleiding 
GN-beholder, sæt med 2 stk. 

 

Инструкция по эксплуатации 
Гастроемкость, набор из 2 предметов 

 

Kullanma kılavuzu 
GN kabı, 2 parçalı takım 

 

Instrukcja obsługi 
Pojemnik GN, zestaw 2-częściowy 

 

Návod k obsłużę 
GN nádoba, sada 2 kusů 

 

Upute za upotrebu 
GN posuda, komplet od 2-posude 

 

Használati útmutató 
GN edény, 2 db-os készlet 

 

Οδηγίες χρήσης 
Δοχείο GN, σετ των 2 
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BESCHRIJVING PRODUCT: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: • Container 1/2 GN „Melamin“, set van 2 

Art.-Nr: • A122300 

Materiaal: • melamine, wit 

Inhoud: • elk 2,9 liter 

Temperatuurbereik: • 0 °C tot 70 °C 

Afmetingen: • B 325 x D 265 x H 65 mm 

Gewicht: • 0,95 kg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Eigenschappen 
 

 Representatieve en robuuste container in porseleinlook met uitstekende 
materiaaleigenschappen: 

sterk, hygiënisch, geur- en smaakneutraal 

 De combinatie van gebruiksvriendelijkheid en elegant design maakt deze container 
bij uitstek geschikt voor toepassing in koelvitrines of direct bij het buffet 

 Toegelaten voor contact met voedingsmiddelen 

 Stapelbaar 

Attentie! Niet geschikt voor magnetrons, ovens of chafing dish 
 
Aanwijzingen voor gebruik en onderhoud: 
 

 Verwarm geen gerechten in deze GN-container. 

 Plaats deze container niet in de magnetron, oven of chafing dish.  

 Zet de container niet op een grill of open vuur. 

 Gebruik geen scherpe messen die de oppervlakte kunnen beschadigen. 

 Maak de container na gebruik altijd schoon in warm water met een mild schoonmaak-
middel. Gebruik een zacht doekje of afwassponsje. Spoel hem zorgvuldig om met 
schoon water om de restjes schoonmaakmiddel te verwijderen. Droog vervolgens de 
container goed af.  

 Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen, staalwol of 
schuursponsjes voor het schoonmaken van de container. 

 Gebruik voor het schoonmaken geen chloorbleekmiddelen of producten op basis van 
chloor. 
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