
SLIPSTOP

Podkładki antywibracyjne

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Nakładki wykonane są ze specjalnej gumy o właściwościach antypoślizgowych i 
amortyzujących – mocnej, trwałej i odpornej na zużycie. Te wygodne i niewielkie 

podkładki antywibracyjne pomogą skutecznie zmniejszyć hałas i poprawią komfort 
przebywania w pomieszczeniu.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed 
użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

Kraj pochodzenia: Chiny
Dystrybutor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

4 × antywibracyjne podkładki pod nóżki

SPECYFIKACJA

Materiał: guma, PVC
Wymiary: 7 cm × 4 cm 
Kolor: szary + czarny 
Zastosowanie: pralki i inne urządzenia gospodarstwa domowego oraz meble

Można stosować na wszystkich rodzajach mokrego, nierównego, a nawet nachylonego 
podłoża. Mogą być używane do poziomowania urządzenia na nierównym podłożu, aby 
zapobiec jego ślizganiu i wyciszać pracę. Podkładki są odporne na zużycie.

Średnica wewnętrzna: 4,7 cm. Grubość warstwy PVC: 
2,5 cm. Grubość podkładki: 1,5 cm.

Podkładki zostały zaprojektowane tak, by pasowały do 
każdego typu pralek ładowanych z góry i z przodu.

Cel użycia

① Podkładki montuje się, po prostu umieszczając je pod urządzeniami gospodarstwa 
domowego i pod meblami.

② Podkładki pochłaniają drgania i wyciszają nietypowe dźwięki, gdy urządzenia pracują. 
Chronią też podłogę przed zarysowaniem.

③ Podkładki można wykorzystać do podniesienia sprzętu AGD i mebli, aby chronić je 
przed wilgocią i ułatwić sprzątanie.



MONTAŻ 

Łatwy montaż: wystarczy umieścić podkładki pod 
każdym z rogów, by wypoziomować urządzenie. 
Zadanie to należy wykonywać w 2 osoby, ponieważ 
pralki są ciężkie.

Podkładki sprawdzą się w przypadku 
większości pralek, suszarek i dużego 
sprzętu AGD. Można je stosować na 
większości rodzajów podłóg, w tym na 
parkietach, laminatach, terakocie i 
dywanach.

Zależnie od potrzeb

∑ Podkładki pozwalają podnieść 
meble i urządzenia gospodarstwa 
domowego o kilka centymetrów, 
co ułatwia utrzymanie czystości, 
odnajdowanie upuszczonych 
przedmiotów i jednocześnie 
zapobiega powstawaniu pleśni.

∑ Podkładki można umieścić także 
pod innymi niż pralka 
urządzeniami AGD lub pod 
meblami, na przykład pod lodówkami czy sofami, jeśli ich nóżki mają 
odpowiedni rozmiar.



∑ Podkładki umożliwiają podniesienie urządzenia, co 
doskonale sprawdza się w 
pomieszczeniach, gdzie 
podłoga ulega często 
zamoczeniu, ponieważ 
ułatwiają sprzątanie pod 
sprzętem.


