
STATUS - IZVIRNI PRIPOMOČKI    SI 

V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja in prodaje do 
servisnega centra. Uporabniki ste prva in zadnja kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi vašim željam. Trudimo se, da 
so pripomočki z blagovno znamko Status – izvirni hišni pripomočki kakovostni, učinkoviti in enostavni za uporabo. V ponudbi 
najdete izdelke za shranjevanje živil v vakuumu in brez vakuuma, pripomočke za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke 
za dom. Ponudbo nenehno dopolnjujemo. Vabljeni tudi v Statusovo prodajalno v Metliki,  
Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika. 
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si 
 

ODCEJALNI PODSTAVKI IN VLOŽNE POSODICE 

ZA VAKUUMSKE POSODE 
Navodila za uporabo

OPIS 

Odcejalni podstavki in razdelilniki ter vložne 

posodice so namenjeni organiziranju in 

boljšemu shranjevanju hrane v vakuumskih 

posodah. 

 

Odcejalni podstavek je namenjen 

shranjevanju vlažnih in pravkar opranih 

živil (solata, paradižnik ...). Z odcejalniki 

se vsa voda iz živil odcedi, živila ostanejo 

na suhem in so veliko dlje časa 

kakovostna in okusna (brez počrnelih 

delov na živilu). 

 

Pregrade na odcejalnih podstavkih so 

namenjene ločevanju živil med seboj (sir, 

salama, kruh in ostalo). Vsa živila tako 

shranite v eno posodo ali jo vzamete na 

izlet in sendvič si vsak naredi po svoje. 

 

Vložne posodice so namenjene 

ločevanju čvrste in mehke ter tudi tekoče 

hrane znotraj ene posode. Delci hrane, 

vonjave in okusi se ne mešajo, zato si 

lahko pripravite v eni posodi celotno 

kosilo: testenine s tuno in posebej solato. 

 

RAZPOLOŽLJIVE VELIKOSTI 

Odcejalniki so na voljo za vse velikosti 

vakuumskih posod, pregrade pa samo za 3- 

in 4,5-litrski posodi. Vložne posodice so na 

voljo samo za kvadratno vakuumsko 

posodo in sicer sta v kompletu dve 

polovični vložni posodici. 

 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE  

Odcejalniki, pregrade in vložne posodice se 

lahko pomivajo z običajnimi sredstvi za 

ročno pomivanje ali v pomivalnem stroju.  

 

MATERIALI 

Odcejalni podstavki, pregrade in vložne 

posodice so iz PP (polipropilena), ki je 

živilsko neoporečen material in brez BPA. 

 

GARANCIJA 

Za Statusove odcejalne podstavke, 

pregrade in vložne posodice zagotavljamo 

garancijo tri leta. Obveza velja od dneva 

nakupa in ne pokriva pravice do 

uveljavljanja garancije, če pride do okvar 

zaradi neupoštevanja navodil uporabe, 

nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne 

uporabe ali uporabe za druge namene kot 

je predvideno. Za uveljavljanje garancije je 

potrebno obvezno priložiti račun. Zato 

prosimo, da račun shranite. 

 


