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Antivibračné podložky

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

Podložky sú vyrobené zo špeciálnej gumy, ktorá má protišmykový účinok a tlmí vibrácie, 
a sú pevné, trvácne a odolné proti opotrebovaniu. Tieto pohodlné a kompaktné vibračné 

podložky môžu účinne znížiť hluk a poskytnúť vám tak príjemné prostredie.

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred 
použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte túto príručku.

Krajina pôvodu: Čína
Distribútor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



BALENIE OBSAHUJE:

4 x antivibračná podložka

ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: guma, PVC
Veľkosť: 7 cm x 4 cm. 
Farba: sivá + čierna 
Používajú sa na: práčky a iné domáce spotrebiče alebo nábytok

Vhodné na všetky druhy mokrých, nerovných alebo šikmých povrchov. Môžu byť použité 
na vyrovnanie spotrebiča na nerovnom podklade, proti pošmyknutiu či na tlmenie hluku 
a sú odolné proti opotrebovaniu.

Priemer vnútorného kruhu: 4,7 cm. Hrúbka PVC: 2,5 cm. 
Hrúbka obruče: 1,5 cm.

Tieto podložky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým 
rôznym štýlom a modelom práčok s horným aj predným 
plnením.

Účel použitia

① Podložky je možné nainštalovať iba ich položením a dajú sa umiestniť pod domáce 
spotrebiče a nábytok.

② Podložky pri používaní domácich spotrebičov absorbujú vibrácie a neobvyklý hluk a 
chránia podlahu pred poškriabaním.

③ Podložky sa dajú použiť na zdvihnutie domácich spotrebičov a nábytku, aby boli 
chránené pred vlhkosťou a umožnilo sa tak pohodlné upratovanie.



INŠTALÁCIA 

Ľahká inštalácia: jednoducho položte podložky pod 
každý roh, aby ste spotrebič vyrovnali, a je to. 
Odporúčame, aby túto úlohu vykonávali 2 osoby, 
pretože práčka je ťažká.

Podložky sú vhodné na väčšinu práčok, 
sušičiek a veľkých spotrebičov. Môžu byť 
použité na väčšine typov podláh vrátane 
dreva, laminátu, dlažby a koberca.

Na rôzne účely

∑ Zodvihnite nábytok a domáce 
spotrebiče o niekoľko 
centimetrov, aby ste si uľahčili 
upratovanie, ľahko našli veci na 
podlahe, a aby ste účinne 
zabránili vlhkosti a plesniam.

∑ Okrem umiestnenia pod práčku 
ich môžete umiestniť aj pod 
ďalšie domáce spotrebiče alebo 
nábytok, ako sú chladničky a 
pohovky vhodnej veľkosti.

∑ Zvýšte výšku spotrebiča – ideálne riešenie v prípade, že 
podlaha často vlhne, keďže to 
výrazne uľahčuje čistenie pod 
spotrebičom.


