
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 
 

OBEŠALNIK VARIO 
Navodila za uporabo 

 
 

OPIS IN NAMEN 

Obešalnik Vario je namenjen za uporabo v omarah, garderobah, predvsem pa je 
uporaben za obešanje in prenašanje več kosov oblačil, uniform, kostumov ali 
drugih oblačilnih kompletov, ki vsebujejo veliko delov. 
 
Večnamenski obešalnik je sestavljen iz: 

 ramenskega dela, ki ga lahko razširite za 4 centimetre, 

 prečne palice za obešanje hlač, 

 dveh ščipalk za obešanje kril, ki ju lahko premikate po želji, in 

 dveh kavljev, na katera lahko obesite oblačila z zankami ali zataknete šale in 
rute. 

 
UPORABA 

Na obešalnik lahko obesite vsaj 4 različne kose oblačil. Ženske si bodo na enem 
obešalniku pripravile oblačila od glave do pete: blazer, majico ali bluzo, krilo ali 
hlače, ogrlico ali šal in najlonke. Moškim pa bo prišel prav za shranjevanje 
svečane obleke, ki je ne potrebujejo pogosto – nanj bodo obesili suknjič, 
brezrokavnik, srajco, hlače in pas. 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŢEVANJE 

Če se obešalnik umaže, ga 
obrišite z vlažno krpo. 
 
MATERIALI 

Obešalnik je narejen iz ABS 
plastike, ki je vzdržljiv in trpežen 
material. Modri regulacijski del je 
narejen iz neoprena. 
 
GARANCIJA 
Za Statusov obešalnik Vario zagotavljamo tri leta garancije. 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. 


