
NÁVOD NA POUŽITIE 

ORGANIZÉR NA KUCHYNSKÝ DREZ 
 

OBSAH BALENIA: 

• 1x organizér na 
kuchynský drez   

 

 

 

VLASTNOSTI: 

• Názov produktu: organizér na kuchynský drez 
• Materiál: PP 
• Využitie: kuchyňa 
• Farba: modrá, biela, ružová, šedá 
• Vlastnosti: nastaviteľná veľkosť, vetracie a 

odkvapkávacie otvory 
• Rozmery (Š x V x D): 9 cm x 29 cm x 36 cm 

(minimálne) / 9 cm x 29 cm x 50 cm (maximálne) 
• Dĺžka roztiahnutého organizéra: 

 

 

 

PRED 36 cm    PO 50 CM 

 
VLASTNOSTI: 

• Teleskopický držiak na hubky a špongie má manuálne 
ovládané pohyblivé zaťahovacie zariadenie a jeho veľkosť si 
môžete nastaviť sami. Špeciálne prevedenie vstavaného 
stojanu umožňuje sušenie utierok s úsporou kuchynského 
priestoru a zároveň vyrieši problém s nesprávnym 
uskladnením umývacích pomôcok. (Nastaviteľná veľkosť: 36 
cm-50 cm) 

• Rovnomerne rozložené odtokové otvory umožňujú efektívne 
odtekanie vody. Organizér na kuchynský drez udrží vaše 
špongie a umývacie hubky mimo kontaktu s vodou, čím 
zabráni množeniu baktérií. 

• Teleskopický odtokový kôš na kuchynský drez ľahko 
uskladní všetky čistiace kuchynské pomôcky, ako napríklad 
špongia, dezinfekcia rúk, okrúhla kefa atď. Vďaka optimálnej 
veľkosti a výške je jeho každodenné použitie mimoriadne 
jednoduché. 

• Celý odtokový kôš sa dá ľahko rozobrať a umyť. Organizér 
na kuchynský drez je vyrobený z polypropylénu (PP), ktorý 
má dobrú nosnosť a nedeformuje sa. 



NÁVOD NA INŠTALÁCIU: 

• Najskôr vložte základňu držiaka na utierky do otvorov na 
bočnej strane organizéra a pre zaistenie pevne zatlačte. 

• Nainštalujte zostávajúce dve ramená držiaka na utierky. 
• Kryt držiaka na utierky nasaďte na jeho konce.  

 
• Krok č. 1: Základňu držiaka na utierky priložte k otvorom na 

bočnej strane organizéra a pre zaistenie pevne zatlačte 
• Krok č. 2: Obe ramená držiaka na utierky pripojte k základni 

držiaka. 

 
• Krok č. 3: Na konce držiaka na utierky nasaďte kryt. 
• Krok č. 4: Získate teleskopický úložný priestor na kuchynský 

drez. 

 

ZÁRUKA: 

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa 
prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie 
peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a 
výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. 


