
Děkujeme Vám za nákup! 
 
 
Typy a rady k našemu zboží 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Údržba a čištění nerezových výrobků    
 
Před prvním použitím se musí omýt díly v horké vodě za použití vhodného 
mycího přípravku. Po omytí a okamžitém osušení se dosáhne požadovaného 
lesku, jelikož již při výrobě byla použita velmi kvalitní ocel 18/10 (chirurgická 
ocel) vhodná pro tento  účel. Nedoporučuje se používání drsných mycích 
prostředků na odstranění nečistot, jelikož by se mohl poškodit lesk a výrobky 
by zůstaly matné. Tzv. tepelné skvrny,které mohou vzniknout vlivem vysoké 
teploty na výrobcích je možné odstranit roztokem octa a vody.Pro 
dlouhodobé zachování dokonalého vzhledu se doporučuje používat 
speciálních čistících past na nerez (CLINOX nebo NEREZ FIX). 
Tyto výrobky  jsou vhodné k mytí v myčce  na nádobí. Vlivem chemického 
složení vody a obsahu minerálů a solí v potravinách se mohou také na nádobí 
vytvořit bílé skvrny, které však nijak neomezují funkčnost či zdravotní  
nezávadnost výrobků a proto nemohou být ani předmětem reklamace. 
Odstraní se octovým roztokem, nebo pomocí kyseliny citrónové rozpuštěné ve 
vodě s následným povařením v nádobě. 
 
 
 
 
Péče o příbory je dnes bez námahy, 
 
protože většinu příborů je možno mýt v myčce na nádobí. To platí 
neomezeně pro stříbrné příbory i pro příbory z nerezu. Abychom měli radost z 
příborů od firmy Paul Wirths, Solingen, je ale důležité, abychom věnovali 
pozornost: 
 
1. Správnému dávkování mycího prostředku  
Mělo by být dodržen návod na provoz myčky, především správné dávkování 
mycího prostředku a prostředku, používaného k oplachování nádobí,  jakož i 
pravidelné používání čistící soli. Ihned po ukončení mycího procesu otevřete 
myčku. 



2. Co nejdříve vysušit 
Umyjte příbory ihned po použití. Zbytky jídla, především kyseliny (ocet, ovoce 
atd.) mohou materiál poškodit. 
3. Nádobku na příbory nepřeplňovat 
Nože, vidličky a lžíce ukládat úchyty směrem dolů. Je dobré, aby příbory byly 
volně loženy, jenom tak je možno docílit řádné mytí a proplachování všech 
ploch. 
4. Co nejdříve příbory vyjmout z myčky  
Asi po 10 až 20 min. po ukočnčení celého procesu mytí,  vč. sušení, by měly 
být příbory vyjmuty z myčky. 
5. Pokud je ještě zapotřebí, je možno použít prostředek  na údržbu kovových 
předmětů 
Event. zbytek nečistot nebo skvrny, které mohou zůstat na příborech, je 
možno odstranit tekutým prostředkem na mytí kovů nebo roztokem kyseliny 
citronové. 
 
 
 
Mlýnky na pepř 
Myšlenka mletí přetrvává staletí  - technika se však neustále vylepšuje. 
Mlýnky od naších firem – jsou vyráběny z velice kvalitní nerez oceli, dřevem 
nebo acrylem a vybaveny kvalitním mechanizmem k docílení kvalitního mletí 
a jsou garancí dlouhodobé životnosti. 
Hrubost a jemnost mletí je dána regulací šroubu na vrchní části mlýnku.  
Abychom mohli mlýnek naplnit, je zapotřebí odšroubovat vrchní šroub, čímž 
se oddělí vrchní část mlýnku.  
20 letá záruka! Garantujeme bezporuchový systém mlýnku.  
Doporučujeme zakoupit 2 mlýnky na pepř, jeden na pepř bílý a jeden na 
pepř černý. Na mletí  soli doporučujeme rovněž mlýnky od firem 
KÜCHENPROFI , ZASSENHAUS nebo MAXWELL & WILLIAMS, které jsou vybaveny 
speciálním mlýnkem, určeným právě k mletí soli.  
Mlýnek je vyroben rovněž z vysoce kvalitní nerez oceli 18/10 nebo z kvalitního  
acrylu. To je zárukou odolnosti výrobku při běžném používání.  Ruční spínač je 
buď pochromovaný nebo z vysoce kvalitního acrylu.  
Tyto mlýnky jsou vhodným doplňkem do každé domácnosti. 
 
 
 
 
Mlýnky na sůl 
Myšlenka mletí přetrvává staletí  - technika se však neustále vylepšuje. 
Mlýnky od firem KÜCHENPROFI, ZASSENHAUS nebo MAXWELL & WILLIAMS 
odpovídají nejvyšší kvalitě výrobků této firmy. 
Použitý materiál – nylon – je garancí dlouhodobé životnosti a je zdravotně 
nezávadný. 
Hrubost a jemnost mletí je dána regulací šroubu na vrchní části mlýnku. 



Abychom mohli mlýnek naplnit, je zapotřebí odšroubovat vrchní šroub, čímž 
se oddělí vrchní část mlýnku.  
20 letá záruka! 
Garantujeme bezporuchovost tohoto výrobku.  
Doporučujeme zakoupit 2 mlýnky na pepř, jeden na pepř bílý a jeden na 
pepř černý.  Tyto mlýnky jsou rovněž z řady výrobků firmy KÜCHENPROFI a jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitní nerez oceli. 
Mlýnek je vyroben rovněž z vysoce kvalitní nerez oceli 18/10 nebo z kvalitního  
acrylu. To je zárukou odolnosti výrobku při běžném používání.  Ruční spínač je 
buď pochromovaný nebo z vysoce kvalitního acrylu.  
Tyto mlýnky jsou vhodným doplňkem do každé domácnosti.  
 
 
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408,  
email: welcome@mobax.cz 
 


