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Stav k 19. 2. 2019 

 
 

Návod k použití pro držák berlí a holí Toolflex 
Zboží 146P, 1461P, 1478P, 1481, 1479, 1482 

 
 
 Účel 
 

Držák berlí a holí Toolflex se používá k jednoduché a bezpečné fixaci pomůcek pro chůzi a pomáhá tak lidem se 
sníženou pohyblivostí v každodenním životě. Seznamte se rovněž pečlivě s bezpečnostními pokyny, které obsahují 
další podrobnosti!  
 

 1. Obecné informace o výrobku 
 

Držáky Toolflex se vyznačují následujícími vlastnostmi:  
• Elastická pryž EPDM na držáku drží berle bezpečně.  
• Jednoduché použití bez velkého úsilí. 
• Vysoce odolný a odolný proti vibracím. 
• Montážní lišta (č. 146) nebo samostatný držák Č. zboží 1461) pro připevnění ke zdi. 
 

 2. Bezpečnostní pokyny 
 

• Před každým použitím vždy zkontrolujte pevné upevnění držáků. 
• Při každém použití vždy zkontrolujte pevné uchycení berle v držáku! 
 

 3. Montáž a manipulace 
 

Montáž 
 

Číslo zboží 146 - Držák Toolflex na zeď 
 

Upevnění montážní lišty s několika držáky na zeď: 
• Nejprve odstraňte černé krytky na koncích montážní kolejnice a v případě potřeby sejměte držáky z montážní lišty 
(Obr. 1 + Obr. 2)  
• Najděte vhodné místo na zdi. Umístěte montážní lištu do požadované polohy na zeď a označte otvory. 
• Vyvrtejte otvory ve vyznačených bodech. Nejprve se ujistěte, že v místě vrtání nejsou žádná přívodní potrubí nebo 
elektrické vedení ! 
• Připevněte lištu na zeď. K tomu použijte vhodné kotvy a šrouby, které jsou vhodné pro danou zeď.  
• Vložte znovu držáky na montážní lištu (Obr.2).  
• Nasaďte zpět krytky na konce montážní lišty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo zboží 1461 - Držák Toolflex pro samostatnou montáž 
 

Upevnění samostatného držáku na zeď nebo na jinou rovinnou plochu: 
• Nejprve vyjměte zajišťovací šroub z držáku a vytáhněte držák  
 směrem dopředu (viz obrázek).  
• Najděte vhodné místo na zdi. Vložte držák berlí a holí na požadované  

místo na zdi a označte otvory. 
• Vyvrtejte otvory ve vyznačených bodech. Nejprve se ujistěte, že v místě vrtání  

nejsou žádná přívodní potrubí nebo elektrické vedení! 
• Připevněte držák na zeď. K tomu použijte vhodné kotvy a šrouby, které jsou vhodné  

pro danou zeď. 
• Otočte držák znovu zpět do normální polohy a nasaďte zajišťovací šroub zpět do otvoru. 

Obr. 1 Obr. 2 



Stránka 2 
 

  
Zacházení: 
 
Berle můžete jednoduchým pohybem zasunout  
a vložit do držáku a znovu je pak z držáku vyjmout bez velkého  
vynaloženého úsilí. 
 
 
 

 4. Čištění a péče 
 

Čištění a dezinfekci lze provádět pomocí komerčně dostupných produktů. 
 

 5. Údržba 
 

Držáky Toolflex jsou bezúdržbové. 
 

 6. Likvidace 
 

S dotazy ohledně místní likvidace odpadů se obracejte na svého specializovaného prodejce. 
 

 7. Záruka a odpovědnost 
 

Zakoupili jste si vysoce kvalitní produkt. Pokud chcete uplatnit oprávněnou reklamaci, navzdory standardům vysoké 
kvality naší výroby, jsme oprávněni dle našeho vlastního uvážení během 12 měsíční záruční doby vadný výrobek buď 
opravit nebo vyměnit za bezvadný kus. 
Neneseme odpovědnost za škody vyplývající ze změn provedených na našich výrobcích. 
Záruka se nikdy nevztahuje na škody související s běžným opotřebením nebo nevhodným používáním.  
Díly podléhající opotřebení jsou ze záruky vyloučeny. 
 

 8. Technické údaje 
 
Výrobek: Držák Toolflexu  
 

Zboží 146P 1461P 1478P 
Popis Držák na zeď Držák pro samostatnou montáž Držák pro samostatnou montáž 
Trubka-Ø od 20 mm do cca 30 mm od 20 mm do ca. 30 mm od 30 mm do ca. 40 mm 
Ostatní včetně montážní lišty - -  
Montážní lišta pro držák Toolflex (bez držáku) 
Zboží 1481 1479 1482 
Délka 20 cm 50 cm 90 cm 
Ostatní včetně upevnění 

 
 
 


