
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 
 

POWER SEAL 
SISTEM ZA NEPREPUSTNO ZAPIRANJE VSEH VRST VREČK, 6-DELNI SET  

Navodila za uporabo 
 
OPIS IN NAMEN 
Power Seal zapirala so namenjena neprepustnemu zapiranju vseh vrst vrečk z ţivili. Kosmiči, slano-
sladki prigrizki, polenta ali kokosova moka bodo neprepustno zaprti v originalni embalaţi. Še posebej 
priporočamo za shranjevanje suhega sadja, kave, ţitaric, začimb in čipsa. Uporabno tudi za 
zapiranje večjih embalaţ kot recimo hrane za hišne ljubljenčke. 

kanal tulec 
Najpomembnejše prednosti:          

 Ţivila ostanejo sveţa, aromatična ali hrustljava.  

 Ţivila, ki morajo biti shranjena v tekočinah npr. mozzarella ostanejo 
neprepustno zaprta. 

 Enostaven za uporabo. 

 Za večkratno uporabo. Ima dolgo ţivljenjsko dobo, uporabljali ga 
boste več let.  

 
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 
 
Komplet vključuje:           kanal  tulec  
• 2 Power Seal zapirala, dolţina 170 mm  
•   2 Power Seal zapirala, dolţina 220 mm 
•   2 Power Seal zapirala, dolţina 330 mm 
 
UPORABA 

 Bel tulec je ob nakupu nameščen v rdeč kanal. Tulec na eni strani 
privzdignite in ga odstranite iz kanala.  

 Čez bel tulec poloţite odprti del embalaţe in jo poravnajte, da bo 

brez gub. 

 Pazite, da tam, kjer je embalaţa nameščena čez tulec, ni ostankov 
hrane. 

 Čez embalaţo in tulec pritisnite rdeč kanal. 

 Vsebina embalaţe je zdaj neprepustno zaprta in pripravljena za 
skladiščenje, zamrzovanje ali transport.  

 
MATERIALI 
Zapiralo je narejeno iz polietilena, ki je ţivilsko neoporečen material.  
 
VZDRŢEVANJE IN ČIŠČENJE 
Čistite lahko ročno ali v pomivalnem stroju. Ne uporabljajte ostrih gobic ali 
agresivnih čistil. 
 
GARANCIJA 
Za zapirala Power Seal iz Statusa 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 priloţiti račun. Zato prosimo, da račun 
shranite. 


