
SLIPSTOP

Protihrupni in protizdrsni podstavki za pralni stroj

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. 

Podstavki so narejeni iz posebne protizdrsne gume, ki blaži udarce, ter so močni, trpežni 
in odporni proti obrabi. So priročni, kompaktni in bodo učinkovito zmanjšali hrup ter vam 

tako zagotovili mir in udobje.

V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo 
izdelka natančno preberite priročnik.

Država izvora: Kitajska
Distrubuter: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



PAKET VKLJUČUJE:

4 x protihrupni in portizdrsni podstavki za pralni stroj

SPECIFIKACIJE

Material: guma, PVC
Velikost: 7 cm x 4 cm. 
Barva: siva, črna 
Primerno za: pralne stroje in druge gospodinjske aparate ali pohištvo

Podstavki se dobro obnesejo na mokrih, neravnih ali nagnjenih tleh. So protizdrsni, 
odporni proti obrabi, zmanjšujejo hrup in so kot nalašč za poravnavo stroja na neravnih 
tleh.

Notranji premer: 4,7 cm. Debelina PVC: 2,5 cm. Debelina 
gume: 1,5 cm.

Podstavki so zasnovani tako, da ustrezajo različnim 
modelom pralnih strojev.

Namen uporabe

① Podstavke zgolj postavite pod pralni stroj, gospodinjske aparate ali pohištvo.

② Podstavki absorbirajo vibracije in hrup delujočih naprav ter ščitijo pred praskami.

③ Uporabite jih lahko za dvig gospodinjskih aparatov ali pohištva, da jih zaščitite pred 
vlago in omogočite lažje čiščenje.



NAMESTITEV 

Enostavna namestitev: podstavke preprosto 
postavite pod vsak kot pralnega stroja in že ste 
nared. Ker je pralni stroj težak, priporočamo, da 
postavke nameščata 2 osebi.

Podstavki so primerni za večino pralnih 
strojev, sušilnih strojev in ostalih večjih 
naprav. Ustrezajo večini talnih oblog, kot 
so les, laminat, ploščice in preproge.

Za različne potrebe

∑ Z namestitvijo podstavkov bodo 
vaši stroji in kosi pohištva za 
nekaj centimetrov višji, zato 
boste lažje našli predmete na tleh 
in preprečili nastajanje vlage in 
plesni.

∑ Lahko jih uporabite tudi za ostale 
gospodinjske aparate ali 
pohištvo, kot so hladilniki in večje 
sedežne garniture.

∑ Zvišajte stroj - idealna rešitev za mokra tla in bolj 
enostavno čiščenje.


