
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 
 

POSODA ZA SHRANJEVANJE 
Navodilo za uporabo 

 

OPIS IN NAMEN 
Za vsakodnevno shranjevanje vseh vrst živil - od začimb, mesa, sira, sadja in zelenjave do kruha, peciva 
in ostankov jedi. Posode so primerne za shranjevanje živil tudi v hladilniku in v zamrzovalni skrinji.  
 
GLAVNE PREDNOSTI 
 priročno shranjevanje živil 
 transparentnost posode – točno vidimo kaj imamo shranjeno 
 kvalitetni materiali, posoda se ne navzame vonja in barve živil  
 maksimalen izkoristek prostora – prazne posode zložite eno v drugo 
 
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 
 
Posode so na voljo posamično in v setih: 

 6 različnih volumnov posod: 0.75 l, 1 l, 1.5 l, 2 
l, 3 l, 4 l 

 večji 3-delni set posod: 1 l, 2 l, 4 l 

 manjši 3-delni set posod: 0.75 l, 1.5 l, 3 l 
 
UPORABA 
 Pred uporabo posodo operite.  
 S pokrovom zaprite posodo. Spodnji del obeh ročk zataknite pod rob spodnjega dela posode, zgornji 

del ročke potisnite navzdol.  
 Posodo odprete tako, da s palcem sledite udrtini na sredini pokrova ter ročki na vrhu pokrova 

potisnete navzgor in navzven ter odmaknete pokrov.  
 Opozorilo: po posodi nikoli ne režite z nožem.  
 
IMATE CELOTNO SERIJO POSOD ZA SHRANJEVANJE? 
Izkoristite jih, saj imate veliko prostora za shranjevanje živil, malo pa ga potrebujete za shranjevanje 
praznih posod. 

 prazne – ena v drugo: 0.75 l v 1.5 l v 3 l in 1 l v 2 l v 4 l. 

 polne – ena na drugo: 0.75 l in 1.5 l na 3 l ter 1 l in 2 l na 4 l. 
 
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
Posode in pokrovi se lahko pomivajo ročno z običajnim 
pomivalnimi sredstvi ali v pomivalnem stroju. Ne uporabljajte 
agresivnih čistil ali ostrih gobic za pomivanje, da ne 
poškodujete posode in tesnil. Posode lahko uporabljate za 
shranjevanje v hladilniku in zamrzovalniku ter za 
pogrevanje v mikrovalovni pečici brez pokrova do 
maksimalno 2 minuti. 
 
MATERIALI 
Posode so izdelane iz kakovostnega SMMA materiala. Med najpomembnejšimi lastnostmi je ta, da je 
toplotni izolator ter nase ne prevzema vonjav in barv. Je tudi lahek in fleksibilen in se lahko obdela do 
transparence. Je brez BPA. Ročke so iz ABS plastike. Tesnila so silikonska. Vsi materiali so živilsko 
neoporečni. 
 
GARANCIJA 
Za posode za shranjevanje iz Statusa 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. 

https://www.status.si/shop/posode-za-shranjevanje/

