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SPOSÓB UŻYCIA SZTUĆCÓW Z POWŁOKĄ PVD 
 
Sztućce  dostępne są w różnych kolorach i są łatwe do utrzymania w czystości. Sztućce 
można myć w zmywarce. 
 

Powłoka PVD (Physical Vapour Deposition): PVD to technika w wyniku, której sztućce 
uzyskują różne kolory oraz różne odcienie przy użyciu technologii odparowywania cząstek 
metalu w komorze próżniowej. Ta specjalna powłoka łączy się na poziomie atomowym z 
podstawą sztućców ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nadaje materiałowi wyższą twardość 
oraz odporność na ścieranie i korozję. Zapobiega również tworzeniu się rdzy lub tlenków. 
Proces ten pozwala uzyskać ekskluzywne odcienie czerni, miedzi, złota i szampana. 

 
W celu ochrony i zapewnienia długiej żywotności obróbki powierzchniowej należy 
przestrzegać następujących zaleceń: 
 
 
Wcześniejsze przygotowanie  
• Sztućce przed włożeniem do zmywarki należy wcześniej opłukać. Dzięki temu zostaną 
usunięte resztki jedzenia, takie jak ocet, majonez lub owoce. Zawarte w nich kwasy mogą 
uszkodzić powierzchnię sztućców lub spowodować powstawanie odbarwień. 
• Nie pozostawiaj sztućców w wodzie na noc. 
• Do czyszczenia sztućców nie używaj drutek, gąbki ściernej ani ostrych środków 
czyszczących zawierających piasek. 
 
Dozowanie detergentów 
• Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania detergentów.  
• Jeśli jest to możliwe, zawsze używaj krótkiego programu zmywania oraz ustaw niską 
temperaturę wody. 
 
Kosz na sztućce 
• Sztućce umieść do kosza tak, aby  ich uchwyty skierowane były w dół.  Zapewni to lepszy 
przepływ strumienia wody. 
• Różne metale mogą powodować reakcje chemiczne i doprowadzić do powstawanie rdzy. 
 
 
Konserwacjia i przechowywanie 
• Aby zapobiec skraplaniu, które może spowodować odbarwienie sztuców należy po 
zakończeniu procesu zmywania natychmiast otworzyć zmywarkę. 
• Wyjmij i wysusz sztućce. 
• Sztućce powinny być przechowywane w suchym miejscu. 
• Sztućców nie wolno polerować, a kolorowych ostrzy nie można ostrzyć. 
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