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Nya Scanpan Pro IQ – nonstick-pannor av återvunnet aluminium
Scanpans nya serie Pro IQ kombinerar miljövänligt återvunnet aluminium med den nya nonstickbeläggningen Stratanium som till och med tål stålredskap. Fem stekpannor, en
traktörpanna, en grillpanna och en wok är de nya slitvargarna i köket!
Aluminium brukar kallas ”den gröna metallen” eftersom den är förhållandevis enkel att återvinna samtidigt som den återvunna metallen
håller samma kvalitet som ny. Detta tas definitivt
tillvara i Scanpans nya serie Pro IQ där alla pannor är tillverkade av
100 % återvunnen aluminium.
I fabriken i Danmark där Scanpan har sin tillverkning, stöps alla
pannor i serien Pro IQ för hand. När de sedan har slipats, blästrats och
härdats får de den helt nya nonstickbeläggningen Stratanium. Ytskiktet är förstärkt med titan, vilket gör pannan betydligt mer slitstark
jämfört med en vanlig belagd panna – man kan till och med använda
stålredskap i pannan utan att det skadar. Skulle man mot all förmodan
ändå lyckas nöta bort beläggningen tar det stopp när du kommer till
titanet och det som ligger i pannan kommer aldrig att kunna komma i
kontakt med aluminiumet. Tack vare den höga kvalitet får man pannor
med väldigt lång livslängd och det är så långt ifrån slit och släng man
kan komma, vilket är av yttersta vikt ur hållbarhets- och miljöperspektiv.
Med denna typ av pannor blir stekytan perfekt även utan att du
tillsätter något fett och tillagas känsliga råvaror som t.ex. fisk, fågel
och grönsaker kommer Pro IQ:s egenskaper speciellt till sin rätt. När
det sedan är dags att diska pannan är det mycket enkelt eftersom
ingenting fastnar på pannans yta under matlagningen.
Den kända danska designkulturen ger sig till känna i den nya serien
och de korpsvarta pannorna med metallhandtag ger en exklusiv
känsla.
Stekpannorna finns i storlekar från 20 till 32 cm, grillpannan är
27x27 cm och traktörpannan med lock 28 cm. Den 32 cm stora woken med galler att placera ex. kött och fisk på, har ett extra handtag
för lättare hantering.
Prisexempel: stekpanna 20 cm 1 099 kr, grillpanna 1 799 kr, traktörpanna med lock 28 cm 2 299 kr och wokpanna 2 199 kr.
I Scanpans nya serie Pro IQ är alla pannor tillverkade av 100 % återvunnen
aluminium. I fabriken i Danmark där Scanpan tillverkas, stöps pannorna för hand.

För ev. samarbeten och ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna-Karin Boije, 031-38 22 912, anna-karin.boije@sundqvist.se eller
Maja Brogårdh, 08-400 255 29, maja@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på www.perpr.se.
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