
NÁVOD K POUŽITÍ 

ORGANIZÉR KUCHYŇSKÉHO DŘEZU 
 

OBSAH BALENÍ: 

• 1 x organizér 
kuchyňského dřezu   

 

 

 

SPECIFIKACE: 

• Název produktu: organizér kuchyňského dřezu 
• Materiál: PP 
• Oblast použití: kuchyň 
• Barva: modrá, bílá, růžová, šedá 
• Vlastnosti: rozšiřitelný, odvětrávaný a s odtokem 
• Rozměry držáku (Š x V x D): 9 cm x 29 cm x 36 cm 

(neroztažený) / 9 cm x 29 cm x 50 cm (roztažený) 
• Délka roztaženého držáku: 

 

 

 

 

PŘED 36 cm           PO 50 cm 

 
VLASTNOSTI: 

• Teleskopický držák hubek na nádobí y využívá ručně 
ovládané pohyblivé zasouvací zařízení a velikost můžete 
upravit sami. Nástroj má design věšáku na utěrky, který 
umožňuje sušení utěrek, úsporu kuchyňského prostoru a 
zbavuje vás špatného pocitu z nesprávného umístění utěrek. 
(Prodloužená délka: 36 cm - 50 cm) 

• Odtokové otvory jsou rovnoměrně rozloženy, konstrukce se 
spodními otvory zaručuje dobrý odtok. Držák houby na 
dřezu zajistí, že vaše nádobí nebude ve špinavé vodě a 
zabrání množení bakterií. 

• Do teleskopického odtokového koše na dřez lze snadno 
uložit kuchyňské náčiní, jako je houba, dezinfekční 
prostředek na ruce, kulový kartáč atd. Snadno a pohodlně 
se s ním manipuluje ve vhodné výšce a je vhodný pro 
každodenní čištění. 

• Uživatelsky přívětivý design odtokového koše zajišťuje 
snadné rozebírání a umytí. Stojan na dřez je vyroben z PP 
materiálu, který má dobrou únosnost a nedeformuje se. 



ZPŮSOB INSTALACE: 

• Nejprve nasaďte úchyt na sponu na boční straně police 
a pevně jej zatlačte, aby se držák zasekl. 

• Namontujte zbývající držáky, vložte oba. 
• Vložte pevný držák na konec stojanu na utěrky.  

 

 

 

 

• Krok 1: Zarovnejte tyč na ručníky s baterií na základně 
a zatlačte ji, aby se držák zasekl. 

• Krok 2: Vložte dvě tyče na ručníky do portu konektoru. 

 

 

 

 

 

• Krok 3: Namontujte kryt pevného držáku. 
• Krok 4: Získáte teleskopický úložný stojan na dřez. 

 

 

ZÁRUKA: 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne 
obdržení produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení 
peněz nebo žádost o výměnu nového zboží. V případě, že 
zmeškáte zákonem stanovenou lhůtu, není možná žádná 
náhrada ani výměna. 


