Cooker

Termos

30 yıllık tecrübesi ile sektörde faaliyet
gösteren YILMAZKA GROUP’un
markasıdır ve gruba ait Avrupa ve
Türkiye’nin ilk ve tek Çelik Termos
fabrikası Termosan Çelik tesislerinde
üretilmektedir. Türkiye ile birlikte toplam
30 ülkede tüketicilere ulaşmaktadır.
Cooker Termos %100 Yerlidir, Millidir ve
İthal termoslardan hem daha ekonomik
hem de daha kalitelidir.

Hayatınızın Her Alanında

Tam Aradığınız Kalite
Cooker Termos ‘un iç haznesi gıda ile
temasa uygun 304 Kalite Paslanmaz
Çelik’ten üretilmektedir. İki çelik katman
arası güçlü vakumlaması ile içeceklerinizi
12 saat’e kadar sıcak 24 saate kadar
soğuk tutar. İçerisinde ki kullanım kılavuzu
size uzun yıllar boyunca sorunsuz bir
kullanım hakkında ipuçları verir. Tüm
ürünlerimizin kalitesi TSE standarlarına
uygun olup, TUV AVUSTRIA tarafından
test edilip onaylanmıştır.

Cooker Termos ‘un tüm ihtiyaçlarınıza
cevap verebilecek, hayatınızın her
alanında kullanabileceğiniz 300ML ‘den
5.00LT’ye kadar uzanan geniş ürün
yelpazesi vardır. İşyerinde, arabada, doğa
yürürüşlerinde, kalabalık pikniklerde,
bebek maması hazırlamada, caferestoranlarda, balıkta, kampta,
toplantılarda kısacası hayatınızın her
safhasında sıcak içecek ihtiyacınıza cevap
verebilecek bir Cooker Termos modeli
bulunmaktadır. Siz hangisini tercih
edersiniz ?

Kalitesi Güvenilirdir

Sağlıklı ve Çevreci ve Bütçe

Cooker Termos , %100 yerli imkanlar ile,
standartlarla belirlenmiş ve bilgi güvenliği
sağlanmış ortamda ve nitelikli insan
kaynağıyla üretilerek sizlerin beğenisine
sunulmaktadır. Ayrıca tüm Cooker
Termos ‘ların üretildiği tesisimiz ISO9001 ,
ISO14001 , ISO22000 , ISO45001 ,
OHSAS18001 sertifikalarına sahiptir. Aynı
zamanda ürünlerin kalite ve işletmenin
sosyal uygunluk açısından Avrupa
Standartlarında olduğunu belgeleyen
SEDEX ve BSCI sertifikalarına da sahiptir.

Dostudur.
Tüm Cooker Termos lar ‘ın üretiminde
ve ambalajında kullanılan hammaddeler
geri dönüştürülebilirdir. Ayrıca plastik
aksamlarında kullanılan hammadde BPA
FREE olup, Cam hazneli ürünlerin de iç
camı Asbestoss Free ‘dir .Ne insan
sağlığına ne de Çevreye asla zararlı
değildir, doğa dostudur. Hem kendiniz
hem de çocuklarınız için güvenle
kullanabilirsiniz. Üstelik Cooker Termos
‘lar mağazalarda ve ünlü kahve
zincirlerinde satılan ithal termoslardan
%30 daha uygun fiyatlıdır.

Kolayca sahip olabilirsiniz
Cooker Termos ‘u Türkiye geneli Tüm
Züccaciye Mağazalarında ve Online
Alışveriş Platformlarında kolayca
bulabilirsiniz. İster size en uygun olan
modeli alarak güvenle ve severek kullanın,
isterseniz sevdiklerinize hediye alın ve her
kahve içişinde sizi hatırlamasını sağlayın.

