
סכו"ם  + SOUTH BEACH   חלקים דגם  18סועדים הכולל :סט צלחות קורנינג  6חלקים ל  42סט 

 TWISTחלקים דגם  24

 דגם

SOUTH BEAC  +TWIST 

 דגם סאות ביץ' )סדרת ליווינגוור( בהשראת חוף הים הפופולרי של מיאמי,

 וכייפים;מרעננים  -מעוטר בעיגולים בצבעי טורקיז וירוק 

 .וקיצידגם זה משדרג כל שולחן ומתאים הן לשימוש יומיומי והן לאירוח קליל 

 

 מורכב:  סאוט ביץהסט הצלחות מדגם 

 ס"מ 26צלחות עגולות מנה עיקרית בגודל  6* 

 ס"מ 21.5צלחות עגולות מנה ראשונה בגדול  6* 

 מ"ל 532קעריות מרק  6* 

 TWISTסלווינלי דגם חלקים יוקרתי! מבית  24* סט סכו"ם 

 עם קצה מעוגל   18/10עשוי נירוסטה 

 מתאים לשימוש יומיומי ולארוחות חגיגיות | תוצרת איטליה!

 אחריות על הסכו"ם:

 חודשים על ידי היבואן  12

 

מערכת כלי האוכל המקורית מתוצרת קורנינג  - LivingWareצלחות קורנינג בסדרה הקלאסית 

 . Corning USAשה לסדוק או לשבור אותה, מבית ארה"ב, שאינה נשרטת וק

 צלחות אוכל אלו עמידות בפני השימוש היומיומי ונראות חדשות למשך שנים רבות.

 ניתן להתאים מערכת צלחות אוכל לכל שולחן.  -צלחות קורנינג באות במגוון של דגמים 

 (Corning Wareמערכות האוכל קורל מבית היוצר של חברת קורנינג וויר )

 נחשבות למערכות האוכל הטובות בעולם לשימוש ביתי!

 

 תכונות המבדילות אותה מצלחות אחרות: 8לצלחות קורל 

 . החזקה ביותר בעולם.1

 . עמידות באופן מוחלט במדיחי כלים לסוגיהם.2

 . שומרות על ברק לאורך כל חייהם. 3

 ( מול כל מתחרה.1:2.5. הקלות ביותר )4

 ( מול כל מתחרה. 1:3. הדקות ביותר )5

 . אינם נשרטות.6

 . אחוזי שבר נמוכים בכל קנה מידה מוכר. 7



 . אין צ'יפים )שברים בדופן(.8

 אספקה :

 ימי עסקים  7עד 

 אחריות :

 שנות אחריות על שברים בצד הצלחת )צ'יפים( ופגמים בדקור 3

 ושנת אחריות אחת על שבר בשימוש ביתי סביר. 

 על היצרן:רקע 

 שנה.  160חברת קורנינג הינה תאגיד אמריקאי שנוסד לפני למעלה מ 

 החברה מתמחה בפיתוח חומרים ועוסקת בעיקר בזכוכית, קרמיקה ואופטיקה. 

החברה נמצאת בחזית הטכנולוגיה במספר תחומים וסביר להניח שיש ברשותך מוצרים המכילים 

 את הזכוכית המופלאה שלהם. 

 Gorilla glassלומר כל( מכשירי האנדרואיד המתקדמים מצוידים במסך מסוג  למשל רוב )שלא

 שפותח ע"י קורנינג. 

 גם רוב הסיכויים שמסך המחשב או הטאבלט שלכם יוצר ע"י קורנינג.


