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Posoda iz melamina
• Optično podobna porcelanu, vendar občutno lažja,
 saj tehta le ca. 1/3 teže porcelana
• Površina posode je zelo trda in odporna na praske
 in vreznine
• Je težje lomljiva in tako vzdrži večkratno dlje kot 
 steklo in porcelan
• Jedem odvzame manj temperature kot steklo ali
 porcelan in dobro zadržuje toploto
• Odporna na obarvanje
• Rokovanje je tiho
• Primerna za pranje v profesionalnih pomivalnih
 strojih
• Prijazna do okolja, saj je izdelana iz beljene celuloze 
 brez klora
• Ima zelo dolgo življenjsko dobo (potrebno je
 upoštevati navodila za uporabo in nego)
• NI primerna za uporabo v mikrovalovni pečici

Vzdrži brez težav velike in trajne obremenitve v
velikih kuhinjah kot npr. v bolnišnicah, menzah,
domovih za ostarele, šolah, vrtcih ipd. 

Posoda iz melamina ne vsebuje škodljivih snovi,
kot so: živilom neprimerni mehčalci, barvila na
osnovi težkih kovin, bisfenol A. Proizvodnja je 
budno nadzirana z rednim preverjanjem na
primernost uporabe z živili.

Na voljo: 
• Bela posoda
• Bela posoda z barvnim robom ali 
 z obrobnim dekorjem
• Notranja površina bela, zunanja površina 
 v barvi
• Barvna posoda
• Otroška posoda (tudi protizdrsna)
• Termo posoda
• Serija VITAL  za posebne potrebe
 (za lažje zajemanje in pitje): poševno dno
 + neopazen rob + protizdrsen obroč pri
 krožnikih (ali pri lončku: konična notranja
 oblika + ergonomsko oblikovan ročaj
 - material PP)

Z uporabo melaminske posode lahko v 5 letih
prihranite ca. 3.875 € ali še več. To dokazuje
izvedena anketa strokovnjakov iz trgovine.
Tako ima porcelan lomljivost od 15 – 50%,
pri melaminu je ta odstotek občutno nižji
in sicer do 5%.

  MELAMIN PORCELAN

 Prva investicija
 za 500 krožnikov 2.500 € 2.500 €

 Lom posode v 1 letu 50 €  825 € 
  (2%  (33%
  ali 10 krožnikov) ali 165 krožnikov)

 Stroški loma v 5 letih 250 € 4.125 €

 Skupni stroški v 5 letih 2.750 € 6.625 €

Seveda so vam na voljo različni
katalogi in prospekti priznanih

proizvajalcev posode:
• ORNAMIN- OKM GmbH, Nemčija

• WACA GmbH, Nemčija
• J. Blumer AG (Ornamin), Švica

V kolikor si želite predstavitve izdelkov,
nas kontaktirajte. Z veseljem se bomo

odzvali vašemu povabilu!

Več informacij najdete
na naši spletni strani:

www.emago.si pod rubriko:
»Posoda iz melamina«.


