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GOTT, HÄLSOSAMT 

OCH HÅLLBART.

Zepter är världskänt för sina hållbara köksredskap 

med innovativa och patenterade lösningar 

för en god och hälsosam matlagning.

• Tillverkat i det rostfria stålet 316L, samma material som

i Rolexklockor och kirurgiska instrument.

• Patenterad 3-lagersbotten som kan spara upp till 70%

energi jämfört med sedvanliga matlagningsmetoder.

• Ny patenterad non-stick yta, URA, i rostfritt stål. Inga

kemikalier är applicerade och non-stick ytan är en del

av stekpannans- och grytans övriga material.

• Unikt lock med termokontroller. Möjliggör genom

ångkokning att man bibehåller upp till 30% mer av

näringsvärden och vitaminer än traditionell matlagning.

• 30-års garanti.



• Patenterad botten som är tillverkad av tre skikt

metall (induktiv, ackumulativ, ledande).

• De tre skikten pressas med mer än 2000 ton och

är kompakt, oförstörbart och går ej att ta isär.

• Botten bibehåller värme och kan spara upp till

70% energi vid matlagning.

Ackuthermal Botten



Material

• Zepters köksutrustning tillverkad av det förstklassiga

materialet rostfritt stål 316L.

• Materialet är oförstörbart och används i bl.a. kirurgiska

verktyg och Rolexklockor.

• Denna enastående metall är Miljövänlig, oförstörbar

och resistent mot fysiska och kemiska effekter och helt

rostfri.

• Passar alla typer av värmekällor



• Locket kan även användas som bordsunderlägg eller

som skål.

• Locket kan vilas på det patenterande handtagen för

en fri arbetsyta.

• Lockets utformning gör att man med fördel kan

ångkoka.

Locket



• Temperaturindikator integrerad med locket.

• Används bl.a. i en ångprocess där vätskan som

släpps ut av maten, stiger till toppen och kondenserar

vid kontakt med locket. Den Näringsmässiga vätskan

droppar tillbaka ner i maten i en sluten cirkel.

• Med temperaturindikatorn behöver man inte lyfta på

locket och maten behåller näring, vitaminer och

smaker.

Closed Circle



• Non-stick teknik, där ingen skadlig beläggning appliceras och

är fri från teflon som är bevisat cancerframkallande.

• Non-stick ytan är skapad av en unik patenterad metod och är

en integrerad del av befintlig metall. Ytan kan inte lossna och

det går bra att använda kniv eller mixer direkt i pannan.

• Non-stickytan lämpar sig bra för att laga mat utan tillsatta

fetter.

URA Non-stick



Alexandra Zazzi

Jag väljer Zepter för god, hälsosam
och hållbar matlagning.


