
ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ HERDMAR – ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЖА И УПОТРЕБА 
 

Съвети за обща поддръжка на приборите за хранене 
Приборите HERDMAR са произведени от висококачествена неръждаема стомана и според най-съвременния процес в 
областта на производството на прибори и под строг контрол на качеството. Всяка една стъпка, от избора на суровини 
до транспорта на приборите, е направена под стандартен и строг контрол с цел свеждане до минимум на грешки, за 
да може да се насладите на отлични и висококачествени продукти. Използвани при нормални условия, и ако се пазят 
добре, следвайки инструкциите, приборите остават блестящи, полирани и в добро състояние за дълго време.  
Приборите могат да се мият на ръка или в съдомиялна машина. Въпреки това е добре да вземете в предвид някои 
предпазни мерки, които да следвате при грижата за Вашите прибори HERDMAR.  
 
 

Грижа и почистване 
Ръчно почистване  
- След употреба, измийте приборите колкото е възможно по-скоро, за да избегнете продължителен контакт с 
остатъците от храна.  
- Използвайте топла вода, неутрален, мек почистващ препарат и мека гъба. Не използвайте абразивни или агресивни 
препарати, както и груби гъби, тъй като те ще наранят/надраскат приборите необратимо; 
- След измиване, изплакнете и подсушете приборите незабавно с мека кърпа. 
ВНИМАНИЕ: Препоръчително е прибори за хранене с кристали Swarovski да се почистват на ръка. 
Почистване в съдомиялна машина  
Почистването на приборите веднага след употреба е силно препоръчително, както и изплакването им преди пускането 
в съдомиялната машина; 
- Използвайте само висококачествени препарати; 
- Не зареждайте прекалено много прибори за хранене в кошницата, за да се избегне сблъсък между отделните 
прибори по време на цикъла на измиване; 
- Уверете се, че всички ножове са поставени в кошницата с остриетата нагоре и са отделени от останалите прибори за 
хранене; 
- Лъжиците и вилиците също трябва да се поставят в кошницата с дръжките надолу; 
- Не смесвайте прибори от неръждаема стомана с прибори от други метали като злато или сребро в един и същ цикъл 
на съдомиялната машина; 
- След като съдомиялната машина е приключила почистването, е препоръчително всички прибори за хранене да бъдат 
незабавно извадени, почистени и подсушени с мека кърпа, особено ножовете. 
Прибори за хранене с покритие от злато, сребро, PVD покритие, EPT или Glitter покритие е препоръчително да се 
почистват в съдомиялна машина. 

Съхранение 
Не съхранявайте приборите за хранене на влажни места, където могат да се образуват петна върху приборите. 
Неправилното почистване също може да доведе до поява на петна по приборите.  
Отстраняване на петна 
Петната могат да бъдат почистени от приборите, като ги потопите в разтвор от топла вода и лимонена киселина за 15 
минути (1 супена лъжица лимонена киселина на всеки литър вода). 
 

ПРИБОРИ С ПОКРИТИЕ 
Прибори с PVD покритие  
Технологията на декоративното PVD покритие (PVD -  Physical vapor deposition), се състои от тънък слой керамично 
покритие с висока адхезия, с контролирана дебелина между 0,5 и 1,5 микрона, депозирано от силно йонизирана 
плазма във високо-вакуумна камера. Може да се прилага върху всички модели прибори с матов или лъскав акцент. 
PVD покритието е тънко само няколко микрона, но е твърдо и устойчив на корозия. Молекулите  му така се свързват 
с тези на метала, че  веднага  след нанасянето му е много трудно (почти невъзможно) да бъде отстранено. Трябва 
да се избягва контакт с абразивни повърхности. 
- Всички прибори, покрити с PVD, е препоръчително да бъдат почиствани в съдомиялна машина и никога с абразивни 
или агресивни препарати, както и груби гъби. 



- Анти-алергични: PVD покритието осигурява защита от директен човешки контакт със субстрата, предотвратяване на 
алергични реакции от различни компоненти, като никел например; 
- PVD покритието е биосъвместимо - значително намалява бактериалната адхезия и пролиферация; 
- PVD покритието е устойчиво на износване и корозия, удължава живота на приборите; 
- Нанасянето на покритието не замърсява околната среда – то е екологично покритие; 
HERDMAR не гарантира замяна на прибори с PVD покритие, освен ако не се установи дефект, причинен при 
производство или от суровина. 
Прибори с EPT или GLITTER покритие 
EPT покритие - С помощта на традиционен метод се нанася цветна боя за пластмаса, която се третира 
предварително, което позволява покритие с всякакъв цвят по скалата Pantone. 
Glitter покритие - микро полиестерни частици се влагат в прозрачен EFA лак със специални функции, за декоративен 
ефект. 
- Всички прибори, покрити с EPT или Glitter, е препоръчително да бъдат почиствани в съдомиялна машина и никога с 
абразивни или агресивни препарати, както и груби гъби; 
- Покритието е биосъвместимо, тествано и одобрено за безопасно при контакт с храна; 
- По време на почистване, приборите не бива да влизат в контакт с бои от растителен произход (например лук, 
патладжан, цвекло, кафе и т.н.) или животински произход (например мастило от сепия); 
- Пазете приборите и ги поддържайте с внимание и грижа, за да се избегнат падания и/или удари върху твърди 
повърхности, тъй като това може да нарани покритието и да остави необратими следи.  
Приборите с ЕРТ или Glitter покритие не се препоръчват за ХоРеКа канала, заради горе посочените забележки. 
HERDMAR не гарантира замяна на прибори с ЕРТ или Glitter покритие, освен ако не се установи дефект, причинен при 
производство или от суровина. 
Прибори с кристали Swarovski 
Приборите имат кристал/и Swarovski, поставен/и върху дръжката. 
- Приборите за хранене с кристали Swarovski е препоръчително да се мият на ръка, тъй като високите температури в 
съдомиялната машина причиняват загуба на блясъка на кристала. 
- Да се избягва контакт с абразивни или агресивни препарати, както и груби гъби; 
HERDMAR не гарантира замяна на прибори кристали Swarovski, освен ако не се установи дефект, причинен при 
производство или от суровина. 
Посребрени прибори 
Приборите за хранене със сребърно покритие имат покритие с дебелина от 10 микрона чисто сребро.  
- Всички прибори със сребърно покритие е препоръчително да бъдат почиствани в съдомиялна машина и никога с 
абразивни или агресивни препарати, както и груби гъби; 
- Използвайте препарат на прах за почистване, тъй като течните препарати увреждат сребърното покритие, 
образувайки петна, поради хлора, съдържащ се в тях; 
- Не смесвайте прибори със сребърно покритие с прибори от други метали в един и същ цикъл на съдомиялната 
машина; 
- В случай, че се появят водни петна по приборите, използвайте препарат за отстраняване на петна от сребро. Нанесете 
препарата внимателно, използвайки мека кърпа.   
Позлатени прибори -  24 карата злато  
Приборите за хранене със златно покритие имат покритие с дебелина от 3 или 4 микрона 24 карата злато.  
- Всички прибори със златно покритие е препоръчително да бъдат почиствани в съдомиялна машина и никога с 
абразивни или агресивни препарати, както и груби гъби; 
- Покритието е биосъвместимо, тествано и одобрено за безопасно при контакт с храна; 
- Пазете приборите със златно покритие и ги поддържайте с внимание и грижа, за да запазите максимално дълго 
време добрия им външен вид. Плътността на цвета на златното покритие може леко да се промени, според начина на 
използване и от околната среда, където се съхраняват. Приборите трябва винаги да бъдат добре почистени и 
подсушени, за да се предотврати корозия и образуване на петна. 
HERDMAR не гарантира замяна на позлатени прибори -  24 карата злато, освен ако не се установи дефект, причинен 
при производство или от суровина. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: HERDMAR – Португалия 
ДИСТРИБУТОР: Ню Вижън Бутик ЕООД, Гр. София, Студентски град, ул. Иван Багрянов 19А, 02/962 86 86; 0888 705 116 
www.vip-giftshop.com        www.cookandhome.bg         www.nvb-bg.com 
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