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Almofadas antivibração

MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,
Agradecemos a compra deste produto. 

As almofadas são feitas de borracha especial, que tem efeito antiderrapante e de 
absorção de choque, sendo fortes, duráveis e resistentes ao desgaste. Essas almofadas 
de vibração, convenientes e compactas, podem efetivamente reduzir o ruído e fornecer 

um ambiente confortável.

Este manual inclui as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento. Leia 
atentamente este manual antes de utilizar o seu produto.

País de origem: China
Distribuidor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

4 x almofadas anti-vibração para os pés

ESPECIFICAÇÕES

Material: borracha, PVC
Dimensões: 7 cm x 4 cm 
Cor: cinzento + preto 
Aplicável para: máquinas de lavar e outros eletrodomésticos ou móveis

Adequado para todo o tipo de piso molhado, irregular ou inclinado. Podem ser usados 
para nivelar a máquina num piso irregular, evitar deslizes, absorver o ruído e são 

resistentes ao desgaste.

Diâmetro do circulo interior: 4,7 cm Espessura do PVC: 
2,5 cm Espessura da borracha: 1,5 cm

Estas almofadas são concebidas para se adequar a todos 
os vários estilos e modelos de máquinas de lavar com 
carregamento frontal e superior.

Finalidade de uso

① As almofadas podem ser instaladas colocando-as simplesmente sob 
eletrodomésticos e móveis.

② As almofadas podem absorver vibrações e ruídos anormais quando os 
eletrodomésticos estão em funcionamento e protegem o chão de arranhões.

③ As almofadas podem ser usadas para levantar eletrodomésticos e móveis para 
protegê-los da humidade e facilitar a limpeza.



INSTALAÇÃO 

Fácil de instalar: basta colocar as almofadas sob 
cada canto para nivelar a máquina e pronto. 
Recomendamos 2 pessoas para esta tarefa, pois a 
máquina de lavar é pesada.

As almofadas são adequadas para a 
maioria das máquinas de lavar, máquinas 
de secar e marcas de grandes 
eletrodomésticos. Podem ser usadas na 
maioria dos tipos de piso, incluindo 
madeira, laminado, piso de cerâmica e 

carpete.

Para várias necessidades

∑ Aumente a altura dos seus 
móveis e eletrodomésticos em 
alguns centímetros para facilitar 
a limpeza e impedir a acumulação 
de objetos no chão, evitando 
eficazmente a formação de 
humidade e bolor.

∑ Além de colocar sob a máquina 
de lavar, também pode colocá-las 
sob outros eletrodomésticos ou 
móveis, como frigoríficos e sofás de tamanho adequado.



∑ Aumente a altura da máquina - uma solução ideal se o 
piso se molhar com 
frequência, tornando a 
limpeza sob a máquina muito 
mais fácil.


