NAVODILA ZA UPORABO

PREJ = 36 CM

POTEM = 50 CM

ORGANIZATOR ZA KUHINJSKO KORITO
PAKET VSEBUJE:
•

1 x organizator za
kuhinjsko korito

LASTNOSTI:
•

LASTNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•

Ime izdelka: organizator za kuhinjsko korito
Material: PP
Območje uporabe: kuhinja
Barva: modra, bela, roza, siva
Lastnosti: prilagodljiva velikost, z odprtinami, ki
zagotavljajo zračnost in odtekanje vode
Mere: (Š x V x D): 9 cm x 29 cm x 36 cm (neraztegnjen)
in 9 cm x 29 cm x 50 cm (raztegnjen)
Dolžina raztegnjenega organizatorja:

•

•

•

Teleskopska košarica za shranjevanje kuhinjskih gobic z
ročno nastavljivo dolžino. Zgornji del ima obliko stojala za
kuhinjske krpice, ki omogoča njihovo sušenje, s čimer
prihranite kuhinjski prostor in ga uredite. (Nastavljiva dolžina:
36–50 cm)
Odprtine za odtekanje vode so enakomerno porazdeljene,
tako da lahko voda popolnoma odteče s spodnje površine.
Košarica za shranjevanje kuhinjskih gobic prepreči stik med
kuhinjskimi pripomočki in umazano vodo ter s tem rast
bakterij.
Teleskopska košarica za kuhinjsko korito je priročna za
shranjevanje kuhinjskih pripomočkov, kot so gobice,
razkužila za roke, krtačke itd. Zaradi svoje lege je priročna
za uporabo in vsakodnevno čiščenje.
Zasnova košarice omogoča enostavno uporabo, prav tako jo
je enostavno razstaviti in očistiti. Narejena je iz polipropilena,
ki zagotavlja dobro nosilnost in ohranja svojo obliko.

NAVODILA ZA NAMESTITEV:
•
•
•

•
•

•
•

Najprej vstavite zaponki v odprtinici na spodnjem delu
stojala in ju trdno pritrdite, da se zaskočita.
Nato pritrdite ročki za obešanje krpic.
Na konec ročk za obešanje krpic pritrdite še zaključni
element.

Korak1: Pritrdite nosilec stojala za krpice v odprtini na robu
košarice.
Korak 2: Obe stojali za krpice vstavite v odprtini na nosilcu

Korak 3: Pritrdite končni element
Korak 4: Teleskopski organizator za kuhinjsko korito je
nameščen.

GARANCIJA:
V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od
prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo
in menjava nista možna po zakonsko določenem roku.

