
Paket za organiziranje 

AbsoluteTidy 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu paketa za organiziranje 

AbsoluteTidy! 

V paketu boste prejeli:  

• trak za organiziranje kablov,  

• obešalnik za avto in 

• samolepilni kljukici za kopalnico in kuhinjo (2 kosa). 

Prednosti 

• Za pisarno, kuhinjo, kopalnico in avto, 

• prihranite čas z vsakodnevnimi opravili in poskrbite za bolj organiziran izgled domače pisarne, 

• organizirajte kuhinjski prostor z uporabo samolepilnih kljukic, 

• preprosto urejeni kabli s trakom za organizacijo kablov, 

• samolepilne kljukice lahko uporabite v kopalnici, saj so odporne na vodo, 

• nov vzdržljiv obešalnik za avto, na katerega lahko obesite nakupovalno vrečko. 

Uporaba 

Trak za organiziranje kablov: 

Trak za organiziranje kablov je namenjen preprostemu organiziranju vseh 

vrst kablov. Naj gre za računalniške, napajalne ali kable gospodinjskih 

aparatov.  

Deluje podobno kot ježek – na eni strani je prekrit s kopreno drobnih niti, 

v katere se ujamejo ježki na drugi strani.  

Trak je širok 1,5 cm in dolg 100 cm. Dolžino lahko prilagodite svojim 

potrebam in željam tako, da trak odrežete s škarjami. 

 

 

Obešalnik za avto 

Obešalnik za avto boste namestili v le sekundi. Le namestite ga 

na naslon za glavo z vgrajeno kljukico in že je pripravljen za 

uporabo. 

Obešalnik lahko uporabljate na sprednji strani sedeža ali zadnji. 

Nanj obesite dežnik, torbico, nakupovalno vrečko in še več – vse 

do 20 kg teže. 

  



Samolepilni kljukici (2 kosa) 

Samolepilne kljukice lahko pritrdite na katerokoli ravno podlago: 

ploščice, les, steklo, kamen in še več in še več. Namenjene so uporabi v 

gospodinjstvu. Odporne so na vodo in prah. 

Namestitev je preprosta: 

- Dobro očistite površino, na katero želite namestiti kljukico. 

- Odstranite zaščitni sloj na zadnji strani in kljukico namestite na 

želeno mesto. 

- Kljukica je pripravljena za uporabo.  

 

 

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 

 

 


