
 

Vår non-stick stekpanna är del av en cirkulär ekonomi – skapad för fler än ett liv. När beläggningen på din stekpanna blivit 
sliten beställer du en annan nymålad stekpanna och returnerar den du har till oss. Din gamla återställs i nyskick och tas i 
bruk igen. Om och om igen. 

Join the movement – Köp världens första cirkulära stekpanna idag. 

• Återvunnet aluminium  
• Cirkulärt retursystem 
• Win-win ekonomi  

Premiumkvalité. Handgjord. Produktion i Sverige. 

Specifikation och skötselråd: 
  
För alla värmekällor. Ej micro.  
Ugnssäker upp till 300c/575f  
Undvik snabb nedkylning av din varma stekpanna – låt den alltid svalna innan du tillför kall vätska. 
eller spolar av den och börjar diska. Du riskerar annars att stekpannan slår sig på grund av de snabba 
temperaturskiftningarna. 
  
Rengöring 
ONEPan är enkel att rengöra tack vare dess belagda yta som skyddar maten från att brännas fast. Likt en stekpanna i 
rostfritt stål, tål en belagd stekpanna att diskas i diskmaskin men bästa resultatet får du genom handdisk med hett vatten 
och vanligt diskmedel. ONEPan tål alla typer av köksredskap men redskap i trä, silikon eller plast när du steker och rengör är 
snällare mot  beläggningen. Torka gärna ur den direkt efter rengöring. 
  
Allmänna råd 
Råkade du bränna fast maten i stekpannan? Det är lätt hänt och även lätt att rengöra. När stekpannan svalnat, häll vatten i 
den så det täcker det inbrända och värm sedan på spisen så kommer det inbrända släppa. 
  
Har du tillagat en råvara som lämnat ifrån sig en hel del fett? Skrapa ur det ur stekpannan med hushållspapper innan du 
diskar den, så blir det enklare att rengöra och mer skonsamt mot miljön. 
  
Storlek 
Diameter: 28 cm 
Höjd: 6 cm 
  
Material panna 
Återvunnen aluminium. Rostfritt stål 
  
Exceptionell prestanda och funktionalitet. Ergonomisk design 
  
Beläggning 
Non-stick coating med keramisk beläggning. Producerad utan plast som PTFE, PFAS, PFOA, BPA. Testad och följer FDA och 
EUs regler för livsmedelskontakt. 

Har din stekpanna blivit sliten?  

Vi byter beläggning när du behöver och du får en stekpanna i perfekt skick till dig  
Alla köksredskap med beläggning blir slitna förr eller senare. Du beställer enkelt en om-coating/målning genom att klicka i 
och köpa produkt ”Recycle ONEPan” här. Då får du en stekpanna i nyskick skickad till dig. Din slitna stekpanna lägger du 
ned i kartongen och returnerar till oss. 

Aluminium används för tillverkning ONEPan28 (stekpanna) och samtliga tray (plåtar). 
Aluminium är ett fantastiskt material. Det har många användningsområden och går att återvinna om och om igen – med 
minimal miljöpåverkan. 
Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet och ett mångsidigt material som lämpar sig mycket väl för återvinning ett 
oändligt antal gånger med bibehållen hög kvalitet. 



Att återvinna aluminium minskar den totala miljöbelastningen och kräver endast omkring 5 procent av den energi som 
behövs för att tillverka ny aluminium från den jungfruliga råvaran bauxit. 
 
Några egenskaper som gör aluminium till ett material med ett brett användningsområde: 
• Låg vikt 
• Lätt att forma 
• Värmeledande 
• Tätt och ogiftigt material 

Rostfritt stål används för tillverkning av ONEPan och Knives. Stålet är en metallblandning som bildats av olika 
legeringsämnen och har otaliga fördelar. Det är slitstarkt och håller från generation till generation. Materialet är 100 % 
återvinningsbart, resistent mot bakterier och ger inte ifrån sig eller tar upp smaker. Detta gör materialet perfekt för 
tillverkning av köksredskap 

 


