


2

APIE MUS 

UAB „FIDUM“ yra oficialus „Victoria“ prekės ženklo gaminių platintojas ir importuotojas Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Skandinavijos šalyse. Visi indai gaminami tik iš maistui tinkamo 
aliuminio lydinio. Nepridegančios dangos tiekiamos iš garsiausių pasaulio lyderių Greblono ir Deko 
yra visiškai saugios ir pagamintos iš politetrafluoretileno vandens pagrindu, kuriame nėra PFOA-
perfluoroktaninės rūgšties.

Išorinė dekoratyvinė danga išplečia indų naudojimo galimybes gaminant ant įvairių tipų viryklių: 
dujinių, elektrinių, keramikinių ir indukcinių, taip pat suteikia galimybe indus plauti indaplovėje!

Nepridegančios indų dangos nesilupa, nesideformuoja, atsparios nusidėvėjimui, yra tvirtos ir 
saugios žmonių sveikatai. Sudėtiniai komponentai ir polimerai atitinka tarptautinius maisto saugos 
reikalavimus.

„Victoria“ prekės ženklo indus galite įsigyti mūsų www.pan.lt internetinėje parduotuvėje ir iš oficialių 
atstovų!

25 metų garantija
lieto aliuminio korpusui



Universali 
keptuvė Skersmuo Aukštis

DE0028 280 mm 69 mm

Keptuvė vok Skersmuo Aukštis
DE0628 280 mm 86 mm

KEPTUVĖS

Blynų keptuvė Skersmuo Aukštis
DE0222 220 mm 15 mm
DE0224 240 mm 15 mm

Keptuvė Skersmuo Aukštis
DE0424 240 mm 50 mm
DE0426 260 mm 50 mm
DE0428 280 mm 50 mm

PRODUKTO PAGRINDAS: 
lieto aliuminio korpusas.

PRODUKTO STORIS: 
sienelės 3,0–4,0 mm;
dugnas 5,0–6,0 mm,
su indukciniu disku, dažytos.

PRIEDAI: 
ergonomiškos bakelito rankenos 
su Soft-Touch danga; 
yra gaminių su nuimamomis 
rankenomis.

VISŲ TIPŲ VIRYKLĖMS, 
ĮSKAITANT INDUKCINES

LINIJA INDUCTION

Kvadratinė 
keptuvė su 
nuimama 
rankena

Skersmuo Aukštis

DE0500 26 260*260 mm 61 mm
DE0500 28 280*280 mm 61 mm
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Prikaistuvas 
su stikliniu 

dangčiu
Tūris Aukštis

DE09 2.0G 2.0 l 118 mm

LINIJA INDUCTION
PRIKAISTUVAI / PUODAI / TROŠKINTUVAI 

Apvalus 
troškintuvas 
su stikliniu 

dangčiu Sk
er

sm
uo

Au
kš

tis

Tū
ris

DЕ1026G 260 
mm

92 
mm 3.5 l

Kvadratinis 
troškintuvas 
su stikliniu 

dangčiu Sk
er

sm
uo

Au
kš

tis

Tū
ris

DЕ1126G 260*260 
mm

61 
mm 2.5 l

DЕ1128G 280*280 
mm

61 
mm 3.5 l

PRODUKTO PAGRINDAS:
lieto aliuminio korpusas.

PRODUKTO STORIS:
sienelės 3,0–4,0 mm;
dugnas 5,0–6,0 mm,
su indukciniu disku, dažytos.

PRIEDAI:
ergonomiškos bakelito rankenos 
su Soft-Touch danga.

VISŲ TIPŲ VIRYKLĖMS, 
ĮSKAITANT INDUKCINES

Puodas 
su stikliniu 

dangčiu
Tūris Aukštis

DЕ07 2.0G 2.0 l 91 mm
DЕ07 3.0G 3.0 l 108 mm
DЕ07 4.0G 4.0 l 119 mm

1. Didelio atsparumo nepridegantis sluoksnis su 
deimantų ir granito dalelėmis.
2. Gruntas, sutvirtintas armavimo dalelėmis.
3. Sluoksnis su šiurkščiu paviršiumi, sukibimui pagerinti.
4. Lieto aliuminio korpusas.
5. Indukcinis diskas.
6. Sluoksnis su šiurkščiu paviršiumi sukibimui pagerinti.
7. Gruntas, sutvirtintas armavimo dalelėmis.
8. Išorinė karščiui atspari danga.    
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1. Didelio atsparumo nepridegantis sluoksnis su deimantų 
ir granito dalelėmis.
2. Gruntas, sutvirtintas armavimo dalelėmis.
3. Sluoksnis su šiurkščiu paviršiumi, sukibimui pagerinti.
4. Lieto aliuminio korpusas.
5. Indukcinis diskas.
6. Sluoksnis su šiurkščiu paviršiumi sukibimui pagerinti.
7. Gruntas, sutvirtintas armavimo dalelėmis.
8. Išorinis nepridegantis sluoksnis.    

LINIJA DISCOVERY

LINIJA CLASSIC
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KEPTUVĖS 
PRODUKTO PAGRINDAS:
lieto aliuminio korpusas.

PRODUKTO STORIS:
sienelės 3,0 mm;
dugnas 5,0 mm,
nutekintas, su indukciniu disku.

PRIEDAI:
ergonomiškos bakelito rankenos 
su Soft-Touch danga.

Keptuvė Skersmuo Aukštis
DS0424 240 mm 50 mm
DS0426 260 mm 50 mm
DS0428 280 mm 50 mm

VISŲ TIPŲ VIRYKLĖMS, 
ĮSKAITANT INDUKCINES

KEPTUVĖS

Keptuvė Skersmuo Aukštis
PE0424 240 mm 50 mm
PE0426 260 mm 50 mm
PE0428 280 mm 50 mm

1. Didelio atsparumo nepridegantis sluoksnis.
2. Gruntas.
3. Sluoksnis su šiurkščiu paviršiumi, sukibimui pagerinti.
4. Lieto aliuminio korpusas.
5. Sluoksnis su šiurkščiu paviršiumi, sukibimui.
6. Gruntas.
7. Išorinis nepridegantis sluoksnis.    

PRODUKTO PAGRINDAS:
lieto aliuminio korpusas.

PRODUKTO STORIS:
sienelės 3,0 mm;
dugnas 5,0 mm,
nutekintas.

PRIEDAI:
ergonomiškos bakelito rankenos 
su Soft-Touch danga.

VISŲ TIPŲ VIRYKLĖMS, 
IŠSKYRUS INDUKCINES



DANGČIAI IR PRIEDAI
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Stiklinis dangtis 
su bakelito rankena Skersmuo

Кс240 240 mm
Кс260 260 mm
Кс280 280 mm

Stiklinis dangtis 
su metaline rankena Skersmuo

Ксm240 240 mm
Ксm260 260 mm
Кcm280 280 mm

DANGČIAI:
karščiui atsparus
borosilikatinis stiklas.

PRIEDAI:
ergonomiškos bakelito
ar metalinės rankenos.

MEDŽIAGA:
nailonas PA66

MAKSIMALI 
NAUDOJIMO 
TEMPERATŪRA:
iki 220

STIKLINIAI DANGČIAI / PRIEDAI

Kvadratinis stiklinis 
 dangtis su metaline 

rankena
Skersmuo

Кс260*260 260*260 mm
Кс280*280 280*280 mm

Serviravimo šaukštas
ME204

Klasikinė mentelė
ME201

Samtis
ME206

Mentelė
ME203

Žnyplės
ME208

Mentelė žuvims
ME 218

Mentelė blyninė 
ME209

Mentelė tortui
ME210

Mentelė mėsainiams
ME 202



REKOMENDACIJOS
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Prieš pirmą naudojimą:
„Classic“, „Induction“ ir „Discovery“ linijų indus reikia plauti karštu vandeniu su minkšta kempinėle ir plovikliu, sausai nušluostyti ir sutepti 
vidaus paviršių aliejumi.

Naudojimo metu:
• rinkitės degiklio skersmenį, mažesnį už naudojamo indo dugno skersmenį. Naudojant indus ant dujinės viryklės įsitikinkite, kad liepsna neiš-
plistų už gaminio dugno;
• rekomenduojama gaminti žemu ir vidutiniu kaitinimo laipsniu: perkaitimas gali sugadinti nepridegančią dangą;
• nekaitinkite indų be aliejaus ar drėgmės suteikiančių produktų;
• nedėkite šaldyto maisto į įkaitusią keptuvę, kad nepažeistumėte dangos;
• nepjaustykite maisto keptuvėje su nepridegančia danga: peiliai palieka gilius įbrėžimus;
• patamsėjimai ir įbrėžimai atsiradę dėl ilgo indų naudojimo, netrukdo tolesniam jų naudojimui, nes gaminio pagrindas yra maistinis aliuminio 
lydinys.

Po naudojimo:
• leiskite indui atvėsti, tada išplaukite plovikliu iš vidaus ir išorės nenaudodami metalinių šepetėlių ar šlifavimo priemonių. Naudokite specialias 
kempines skirtas plauti indams su nepridegančia danga. Šie veiksmai padės išvengti suodžių atsiradimo ant gaminio paviršiaus;
• plaunant indus “Induction” ir “Discovery” serijų indaplovėje patartina naudoti ploviklius, kurių PH yra arčiausiai neutralaus (t.y. 6-8). Taip pat 
patartina pasirinkti tokius plovimo rėžimus, kuriuose vyrauja žema plovimo temperatūra (iki 50 C) arba nustatyti ekonomišką indaplovės rėžimą;
• nevėsinkite karštų indų šalto vandens srove, kad nepažeistumėte dangos.

Tinka naudoti ant 
indukcinių viryklių

Tinka naudoti ant 
dujinių viryklių

Leidžiama naudoti 
orkaitėje

Tinka naudoti ant 
elektrinių viryklių

Tinka naudoti ant stiklo 
keramikos viryklių

Nenaudokite stiprių 
rūgščių ar šarmų

Galima plauti 
indaplovėje

Indų veikimas ne 
aukštesnis nei nurodyta 
temperatūra

Naudokite skystus 
ploviklius



UAB FIDUM
Skroblų g. 19, LT-03141 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 600 26 733
E-mail: info@fidum.lt

Elektroninė parduotuvė
www.pan.lt


