
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 
 

VAKUUMSKA KLJUKICA 
Navodila za uporabo 

 

OPIS IN NAMEN 
Vakuumska kljukica je namenjena obešanju oblačil, brisač, kuhinjskih krp, kuhinjskega 
pribora, ključev in drugih stvari. Njene najpomembnejše prednosti so: 

 pritrjevanje brez lepljenja in vrtanja v zid,  

 nosilnost kljukice je 5 kilogramov,  

 prenosljivost iz prostora v prostor (mobilnost),  

 uporabnost v kuhinji, kopalnici, delavnici, avtu, ladji ... 
 
Kljukice so na voljo v dveh velikostih. Premer okroglega dela manjše kljukice je 5,5 cm, 
njena dolžina pa je 3 cm. Premer okroglega dela večje kljukice pa je 7 cm, njena dolžina pa 
je 3 cm. 
 
UPORABA 
Kljukico pritrdimo s pomočjo sesalne blazinice in sicer s preklopom obešalne kljukice 
navzdol (slika 2). Pritrdimo jo lahko na gladke površine, kot so steklo, ogledalo, keramične 
ploščice, marmor, plastika, visoko lakiran in poliran les. 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŢEVANJE 
Če so se kljukice umazale jih očistite z mehko krpo. 
 
PRIPOROČILA 
Priporočamo, da enkrat na mesec odstranite obešalo, očistite površino stene in sesalne 
blazinice, ter ponovno pritrdite. Pritrjevanje olajšate tako, da malo navlažite sesalno 
blazinico. 
 
MATERIALI 
Kljukica je narejena iz ABS plastike, za katero je značilna vzdržljivost, elastičnost in 
odpornost na udarce. Blazinica je iz mehkega PVC.  
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GARANCIJA 

Za Statusovo vakuumsko kljukico 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. 


