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Κωδ: ΧΑΝ0209 
HANGRITE (ΧΑΝΓΚΡΑΪΤ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ) 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ                    
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ "HANGRITE", Η ΚΟΥΡΤΙΝΑ Ή Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΖ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΗ ΣΕ 
ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ, ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ! ΕΑΝ Η ΜΠΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΖ ΣΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΕΒΑΙΩΘΗΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΦΙΓΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ 
ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΣΑΣ. ΤΑ ΒΡΕΓΜΕΝΑ, ΑΣΤΙΦΤΑ ΡΟΥΧΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ.  
 

Το µοναδικό σχέδιο της κρεµάστρας διευκολύνει στην χρησιµοποίησή της µε πολλούς τρόπους. Είναι εύκολο να εγκατασταθεί, εύκολο να 
µετακινηθεί κι εύκολο να αποθηκευτεί. Όπως βλέπετε στις εικόνες, η εγχάρακτη άκρη της κρεµάστρας βρίσκεται απέναντι από την µπάρα της 
κουρτίνας ή της πόρτας του ντουζ σας και το κυλινδρικό άκρο κείται απέναντι στον τοίχο ή τα πλακάκια, στην άλλη πλευρά της µπανιέρας. 
Εφαρµόζει σε όλες τις σταθερές µπανιέρες. Οι βαθειές χαρακιές στο πάνω µέρος της κρεµάστρας έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν 
περισσότερες από 13 πλαστικές κρεµάστρες, επειδή το πλαστικό δεν σκουριάζει πάνω στα βρεγµένα ρούχα. Τα µαλακά σφουγγαράκια που 
παρέχονται, είναι αυτοκόλλητα, και χρησιµεύουν για να εφαρµοστούν στο κυλινδρικό άκρο της κρεµάστρας, στο σηµείο που έρχεται σ' επαφή µε 
τον τοίχο ή την ταπετσαρία σας. Αυτά εξουδετερώνουν οποιαδήποτε πιθανή τριβή, γι' αυτό χρησιµοποιήστε τα επιπλέον σφουγγαράκια που σας 
παρέχουµε αν ποτέ χρειαστεί αντικατάσταση. Κρεµάστε την κανονικά, όπως θα κάνατε σε µια κρεµάστρα, ή χρησιµοποιήστε τα 12 
συµπεριλαµβανόµενα µανταλάκια. Αυτά περνούν µέσα από τις οπές της κρεµάστρας επιτρέποντάς σας να συνδυάζετε και να ταιριάζετε τα ρούχα 
που στεγνώνετε. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ Ή ΤΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ. Επειδή η 
κρεµάστρα εφαρµόζει πάνω στα χείλη της µπανιέρας σας, διευκολύνει τα ρούχα που είναι κρεµασµένα να στεγνώσουν, να στάζουν µέσα στην 
µπανιέρα, αντί να είναι τα µισά µέσα και τα µισά έξω, όπως θα ήταν αν τ' αφήνατε απλώς κρεµασµένα στην κουρτίνα του ντουζ  ή κρεµόντουσαν 
από την άκρη της µπανιέρας.  
 

Η "HANGRITE" λειτουργεί επίσης θαυµάσια αν την κρεµάσετε πίσω από την πλάτη µιας καρέκλας προς τον τοίχο ή από την σανίδα του 
σιδερώµατος µέχρι τον τοίχο, δίνοντας της την δυνατότητα πολλών διαφορετικών χρήσεων. Αν τα ρούχα είναι κρεµασµένα πάνω από έναν 
αεραγωγό, ή κάτω από έναν ανεµιστήρα, στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα.  
 


