
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

ORGANIZATOR PENTRU CHIUVETĂ 

 

PACHETUL INCLUDE: 

 1x organizator pentru 

chiuveta de bucătărie   

 

 

 

 

 

SPECIFICAȚII: 

 Denumirea produsului: raft pentru chiuvetă 

 Material: PP 

 Utilizare: bucătărie 

 Culoare: albastru, alb, roz, gri 

 Caracteristici: reglabil, ventilat și drenat 

 Dimensiuni suport (l x Î x L): 9 cm x 29 cm x 36 cm 

(pliat) / 9 cm x 29 cm x 50 cm (extins) 

 Lungimea suportului extins 

 

ÎNAINTE 36 cm 

DUPĂ 50 cm 

 

CARACTERISTICI: 

 Suportul telescopic de bucătărie pentru bureți dispune de un 

dispozitiv retractabil mobil acționat manual, iar dimensiunea 

poate fi ajustată după preferințe. Dispune de design-ul unui 

suport pentru prosoape care permite uscarea, economisind 

spațiu și contribuind la o mai bună organizare în bucătărie. 

(Lungime Extensibilă: 36 cm-50 cm) 

 Găurile din partea de jos sunt distribuite uniform, designul cu 

filtrare permițând o bună scurgere. Suportul de bureți pentru 

chiuvetă va menține ustensilele de bucătărie departe de apa 

murdară și va împiedica dezvoltarea bacteriilor. 

 Suportul telescopic de scurgere pentru chiuvetă permite 

depozitarea ușoară a instrumentelor de bucătărie, cum ar fi 

buretele, săpunul de mâini, peria etc. Este confortabil de 

manevrat la o înălțime adecvată și practic pentru curățarea 

zilnică. 

 Designul ușor de utilizat al suportului de scurgere facilitează 

demontarea și spălarea acestuia. Raftul de depozitare 

pentru chiuvetă este fabricat din material PP care rezistă 

bine la greutate și nu se deformează. 



 

METODA DE INSTALARE: 

 Mai întâi pune catarama pe clema de pe partea laterală 

a raftului și apasă ferm pentru blocare. 

 Montează si celelalte console, introducându-le pe 

ambele părți. 

 Introdu consola fixă în capătul suportului pentru 

prosoape.  

 

 PASUL 1: Aliniază bara pentru prosoape la partea de la 

bază și apasă pentru a fixa consola 

 PASUL 2: Introdu două bare în orificiul conectorului 

 

 

 

 PASUL 3: Montează capacul fix al consolei 

 PASUL 4: Ai obținut un raft de depozitare telescopic pentru 

chiuvetă 

 

GARANȚIE: 

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește 

produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii 

produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, 

sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor 

fi posibile dacă se depășește termenul legal. 

 

 

 


