
 Livingwareסועדים מסדרת  6חלקים ל  18סט ! הצלחות החזקות והדקות בעולם תוצרת ארה"ב 

  old town blueשל קורנינג דגם 

 דגם

old town blue - 518g 

 מערכת - LivingWareצלחות קורנינג בסדרה הקלאסית 

 כלי האוכל המקורית מתוצרת קורנינג ארה"ב, שאינה

 .Corning USAנשרטת וקשה לסדוק או לשבור אותה, מבית  

 צלחות אוכל אלו עמידות בפני השימוש היומיומי ונראות חדשות

 למשך שנים רבות.

 ניתן להתאים מערכת -צלחות קורנינג באות במגוון של דגמים 

 צלחות אוכל לכל שולחן. מערכות האוכל קורל מבית היוצר של חברת קורנינג וויר

(Corning Ware !נחשבות למערכות האוכל הטובות בעולם לשימוש ביתי) 

  

 תיאור המוצר:

סט הצלחות של קורל מדגם אולד טאון בלו )סדרת ליווינגוור( הינו אחד מהדגמים הקלאסיים 

והפופולריים של חברת קורל ומהדגמים הראשונים והמוכרים ביותר שייצרה חברת קורנינג 

פיין בסגנון וינטאג', עיטורי הפרחים הכחולים הנישאים בעדינות רבה האמריקאית. דגם זה מאו

 על גבי הרקע הלבן מקשטים כל שולחן ומתאימים הן לשימוש יומיומי והן לאירוח.

 תכונות המבדילות אותה מצלחות אחרות: 8לצלחות קורל 

 . החזקה ביותר בעולם.1

 . עמידות באופן מוחלט במדיחי כלים לסוגיהם.2

 ות על ברק לאורך כל חייהם. . שומר3

 ( 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

 

 

 

 

 

 



 הרכב הסט

 ס"מ 26צלחות עגולות מנה עיקרית בגודל  6

 ס"מ 21.5 בגודלעגולות מנה ראשונה   צלחות   6

 מ"ל 532קעריות מרק  6

 אחריות :

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

 ושנת אחריות אחת על שבר בשימוש ביתי סביר.

 אספקה:

 ימי עסקים  7

 איסוף עצמי:

a.  להקליד בוויז: "מרכז לוגיסטיBEE.)באר טוביה( " 
b. '09.00-17.00ה' -א 

 03-7517793ימי עסקים ובתיאום מראש בלבד, בטלפון  3תוך                        

 רקע על היצרן:

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

 החברה מתמחה בפיתוח חומרים ועוסקת בעיקר בזכוכית, קרמיקה ואופטיקה. 

 ים וסביר להניח שיש ברשותךהחברה נמצאת בחזית הטכנולוגיה במספר תחומ

 מוצרים המכילים את הזכוכית המופלאה שלהם.  למשל רוב )שלא לומר כל( מכשירי

 שפותח ע"י קורנינג.  Gorilla glassהאנדרואיד המתקדמים מצוידים במסך מסוג 

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

 


