
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 pripomočki kakovostni, učinkoviti in enostavni za uporabo. V 
ponudbi najdete široko paleto izdelkov za vakuumsko shranjevanje in pripravo hrane ter izdelkov za dom. Ponudbo nenehno 
dopolnjujemo. Obiščite Statusovo prodajalno na sedežu podjetja v Metliki, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 
Metlika. 
 
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si 
 

LUŠČILEC ČESNA 
Navodilo za uporabo 

OPIS 
Luščilec česna poenostavlja in bistveno skrajša čas lupljenja česna. Naj bodo stroki veliki ali majhni, v 
luščilec jih lahko damo tudi več naenkrat. 
 
Lupljenje česna je z luščilcem česna: 

 hitro opravljeno, 

 vonj česna se ne prenese na roke, 

 primerno za luščenje večjih količin česna, npr. pri pripravi klobas. 
 
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Luščilec česna.      Slika 2: Uporaba luščilca. 
 
UPORABA 

 Stroku česna odrežite koreninski del. 

 En ali več strokov položite v luščilec. 

 Z rahlim pritiskom z roko povaljajte luščilec po delovnem pultu ali med dlanmi. 

 Lupina česna se bo prijela na notranjost luščilca, strok česna pa bo oluščen. 
 
PRIPOROČILO 
Luščite samo česen, ki je bil shranjen v suhem prostoru (lahko se namreč zgodi, da se vlažna lupina 
česna ne oprime luščilca). 
 
VZDRŢEVANJE 
Luščilec česna operemo pod mlačno tekočo vodo ali v pomivalnem stroju. 
 
MATERIALI 
Luščilec je iz neoprena. Je ravno prav lepljiv, da nase prilepi lupino stroka česna. 
 
GARANCIJA 
Za Statusov luščilec česna zagotavljamo garancijo za 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. 


