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VJEŠALICA ZA VRATA
Upute za upotrebu
OPIS
Vješalicu pričvrstimo na vrata i na nju objesimo odijela, jakne, kape, pojaseve, vješalice
za odjeću, torbice i drugo. Na dva vješala pričvrstimo krpe ili ručnike bez trakice za
vješanje.
Vješalicu možemo koristiti u kupaoni, kuhinji, dnevnom boravku, hodniku. Još je
praktičnija u slučaju prostorne stiske. Načini u sobi prostor za vješalicu i ona je već
pospremljena.
Najvažnije prednosti vješalice su:
•
Praktičnost korištenja - zauzima malo prostora,
•
jednostavno pričvršćivanje bez vijaka i čavala,
•
nesmetano otvaranje i zatvaranje vrata,
•
prenosivost iz prostora na vrata u drugom prostoru.
Vješalica je sastavljena iz:
•
Dviju vanjskih kukica sa kojima noseću osovinu vješalice pričvrstimo na vrata,
•
pet kukica (na koje vješamo stvari)
•
i dviju vješala namijenjenih vješanju stvari bez trakice za vješanje.
Jedna kukica ima nosivost do 5 kilograma težine. Noseća osovina je drvena ili
aluminijska – u oba primjera materijal podupire vješalicu tako da se usprkos težini ne
savija.
UPOTREBA
•
Vješalicu objesite na vrata i već je spremna je za upotrebu.
•
Na vješalo objesimo sve stvari koje nisu posebno predviđene za vješanje –
krpe, ručnike, pojaseve, torbice.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Ukoliko se na vješalici nakupila prašina ili je jednostavno želite očistiti, prvo je rastavite.
Preporučujemo da sve sastavne dijelove obrišete vlažnom krpom. Kukice, i vješala
prema želji vratite nazad, dodajte vanjsku kuku i objesite nazad na vrata.
MATERIJALI
Noseća osovina je iz aluminija, kukice, kuke i vješala iz ABS plastike.
PREPORUKE
Kako se odjeća ne bi zgužvala, preporučujemo da na kukice objesite vješalicu za košulje
odnosno jakne i tek potom ostalu odjeću.

Status d.o.o. Metlika, Slovenija razvija i proizvodi izvorna kućna pomagala, robnih marki Status i Genius.
Proizvodi se prodaju po Evropi i SAD. Osnovna načela poslovanja poduzeća su inovativnost, kvaliteta i
upotrebljivost proizvoda. Izvorna kućna pomagala dijelimo na tri grupe: vakuumski program – program za
očuvanje svježine, program kuhanja i pripreme hrane i program vješalica i polica.
Garantiramo kvalitetu i dugotrajnost svakog proizvoda.
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