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 Stolek přes postel 

  

 

  
Nový kód Starý kód Popis 

09 132 5653 751 Stolek přes postel bez koleček Days 

09 132 5745 751C Stolek přes postel s kolečky Days 
 

Úvod 
Days modely č. 751 a 751C jsou výškově nastavitelné stolky vyrobené z chromovaných a 

práškově lakovaných ocelových trubek a lze je použít také na křesle nebo invalidním vozíku. 

Snadno omývatelná laminovaná vrchní část z teakového dřeva má vyvýšené hrany s 

otevřenými rohy a lze ji pro čtení naklonit. 

Model 751C je vybaven kolečky, které lze zabrzdit, aby se zabránilo pohybu stolku, když je v 

požadované poloze. 

 

         Upozornění 
 
Stolky přes postel nejsou navrženy tak, aby unesly vysokou hmotnost.  
Uživatelé se o ně nesmí opírat ani je používat jako podporu při vstávání nebo sezení. 

 

Nastavení výšky 
Výšku stolku lze nastavit povolením dvou černých ručních knoflíků a nastavením desky 

stolku do požadované polohy a utažením ručních knoflíků. Před použitím se ujistěte, že jsou 

oba ruční knoflíky pevně utaženy. 

Údržba 
Stolky přes postel Days jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu. 

Při čištění je otírejte měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a 

teplou vodu. Nepoužívejte drsné abrazivní přípravky. 

Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně 

stolek otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte. 

Specifikace 
Velikost stolku: 60 x 40 cm 

Nastavení výšky: 62-98 cm 

Doporučená max. nosnost: 10 kg 

Informace o záruce 
Všechny stolky přes postel Days jsou kryté zárukou po dobu jednoho roku od data koupě, a 

to proti vadnému dílenskému zpracování a vadám materiálu. Pokud zjistíte závadu, obraťte 

se prosím na svého dodavatele / prodejce. 

Záruka se nevztahuje na následné náklady vzniklé v důsledku řešení reklamace, především 

ne na náklady na přepravu a cestovné, ušlý zisk a další výdaje. 

Výrobce nepřejímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše 

uvedených pokynů. 

 
 

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím 

na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk. 

Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.
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