
SLIPSTOP

Antivibrační podložky

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. 

Podložky jsou vyrobeny ze speciální gumy, která má protiskluzový a tlumicí účinek a jsou 
pevné, trvanlivé a odolné proti opotřebení. Tyto pohodlné a kompaktní vibrační podložky 

mohou účinně snížit hluk a poskytnout vám pohodlné prostředí.

Tato příručka se týká bezpečnostních a provozních pokynů. Před použitím produktu si 
prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Země původu: Čína
Distributor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



OBSAH BALENÍ:

4 x antivibrační podložky pro nohy

SPECIFIKACE

Materiál: guma, PVC
Velikost: 7 cm x 4 cm. 
Barva: šedá + černá 
Použitelné pro: pračky a jiné domácí spotřebiče nebo nábytek

Vhodné pro všechny druhy mokrého, nerovného nebo nakloněného podkladu. Mohou 
být použity k vyrovnání stroje na nerovném povrchu, zabránění sklouznutí, absorpci 
hluku a jsou odolné proti opotřebení.

Průměr vnitřního kruhu: 4,7 cm. Tloušťka PVC: 2,5 cm. 
Tloušťka gumy: 1,5 cm.

Tyto podložky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem 
možným stylům a modelům praček s horním a předním 
plněním.

Účel použití

① Podložky lze instalovat pouhým umístěním a lze je instalovat pod domácí spotřebiče 
a nábytek.

② Při používání domácích spotřebičů mohou podložky absorbovat vibrace a neobvyklé 
zvuky a chránit podlahu před poškrábáním.

③ Podložky lze použít ke nadzvednutí domácích spotřebičů a nábytku, aby byly 
chráněny před vlhkostí a aby byl úklid pohodlný.



INSTALACE 

Snadná instalace: jednoduše umístěte podložky pod 
každý roh, abyste stroj vyrovnali a je hotovo. Na 
tuto práci doporučujeme 2 osoby, protože je pračka 
těžká.

Podložky jsou vhodné pro pračky, sušičky 
a velké spotřebiče většiny značek. 
Mohou být použity na většině typů 
podlah, včetně tvrdého dřeva, laminátu, 
dlažby a koberců.

Pro různé upotřebení

∑ Nadzvedněte nábytek a domácí 
spotřebiče o několik centimetrů, 
abyste si usnadnili uklízení, 
snadno našli věci na podlaze a 
zároveň zabránili vzniku vlhkosti a 
plísní.

∑ Kromě umístění pod pračku je 
můžete umístit také pod jiné 
domácí spotřebiče nebo nábytek, 
jako jsou ledničky a pohovky 
odpovídající velikosti.



∑ Zvětšete výšku spotřebiče - ideální řešení, pokud podlaha 
často navlhne, což výrazně 
usnadňuje čištění pod 
strojem.


