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Masodeska
masodeska špalek na maso

Masivní d?ev?ný špalek na maso. Masodesku vyrábíme ve dvou rozm?rech: 35x35x8 cm (10 kg) nebo 44x44x8 cm (13 kg).

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Cena p?ed slevou1 750 K?
Cena v?. DPH1 750 K?

Dotaz na produkt

Špalek je vyroben z masivních bukových špalík? spojených lepením. Je vhodný k porcování ?i naklepávání masa, krájení zeleniny, sýr?, salám?,
pe?iva apod. Je ur?en pouze pro domácí použití.
Není ur?en k sekání masa.
Doporu?ujeme p?ed prvním použitím pot?ít potraviná?ským olejem. Neponechávejte na špalku zbytky masa, zeleniny, jídla apod. Po každém
použití vždy špalek o?ist?te nap?íklad plastovou špachtlí, ot?ete vlhkým had?íkem a poté d?kladn? vysušte nap?íklad papírovými ut?rkami.
Dbejte na to aby byl špalek položen na rovném, suchém podkladu a aby se pod n?j nedostala voda, š?áva z masa, ovoce ?i zeleniny apod.
D?ležité upozorn?ní - jakékoliv d?evo, které je vlhké ?i mokré je zárove? m?kké!
Z toho d?vodu je tedy t?eba udržovat celý špalek suchý a ?istý! Špalek však v žádném p?ípad? neumís?ujte v blízkosti sporáku, pe?ící trouby,
kotle, krbu, radiátoru a jakýchkoliv zdroj? tepla a to ze dvou d?vod?:
1. d?evo neustále pracuje a vlivem sálavého tepla m?že docházet ke vzniku spár a prasklin, v tomto p?ípad? výrobce nenese zodpov?dnost za
tuto reklamaci
2. d?evo je ho?lavý materiál a vlivem sálavého tepla m?že dojít ke vznícení

Špalek nikdy nepolívejte vodou, nenechávejte v mokru - vlivem vlhka d?evo nabobtná a m?že dojít ke vzniku spár a prasklin, v tomto
p?ípad? výrobce nenese zodpov?dnost za tuto reklamaci.
Špalek není ur?en pro mytí v my?ce nádobí.
Pokud špalek delší dobu nepoužíváte dororu?ujeme ho zabalit do folie aby nedošlo k jeho nadm?rnému vyschnutí ?i navlhnutí a následnému
znehodnocení. Balit se však musí špalek suchý, dob?e o?išt?ný aby nedošlo ke vzniku plísní.
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?išt?ní špalku
Špalek doporu?ujeme ?istit nap?íklad plastovou špachtlí a následn? ot?ít vlhkým had?íkem a ihned d?kladn? vysušit nap?íklad papírovými
ut?rkami.
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