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Informační list výrobku - verze 2 (revize 2020)  
Kód výrobku: 4806, 4807 & 4007(H) 
Výrobek: Vanová deska Cosby/Derby 
 
 
SPECIFIKACE 

Zobrazený model: 4806/4807 
 
Hloubka: 28 cm 
Tloušťka: 3 cm 

4806 Šířka: 67 cm 

4807 Šířka: 71 cm 
 
Hmotnost výrobku: 2,6 kg 
Max. hmotnost uživatele: 190 kg 
 

Zobrazený model: 4007H 
 
Hloubka: 31 cm 
Tloušťka: 7 cm 
Šířka: 71 cm 
 
Hmotnost výrobku: 2,2 kg  
Max. hmotnost uživatele: 190 kg 
 
 

POPIS 
Lisované plastové vanové desky dostupné ve dvou 
provedeních. 
Jeden design (4806/4807) má varianty ve dvou 
šířkách. Druhý design (4007 / 4007H) má volitelně 
madlo. 
Deska bude bezpečně spočívat na horní části vany, 
což uživateli umožní pohodlně sedět nad vanou při 
koupání nebo sprchování. Nastavitelné podložky 
jsou umístěny pod deskou, takže je možné provést 
úpravy tak, aby vyhovovaly jemným odchylkám v 
šířce vany. Kromě toho tyto podložky zabraňují 
sklouznutí desky z vany. 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Uživatelé mohou sedět na desce s nohama 
umístěnými ve vaně, díky čemuž není nutné sedět 
nízko ve vaně a usnadní se tím následné zvedání. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ A NASTAVENÍ 
Zapřete se pažemi i nohami a posuňte se dolů na 
vanovou desku. Posaďte se na desku a umyjte se. 
Po ukončení mytí, než vylezete z vany, nechte z ní 
vytéct vodu. 
Chcete-li nastavit podložku na správnou šířku dle 
vany, povolte knoflík, upravte podložky na 
požadovanou šířku, aby se sedátko vešlo do vany, 
a znovu knoflík utáhněte. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Na desce nestůjte! 
Při použití buďte velmi opatrní, protože některé 
koupelnové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými. 
V případě potřeby používejte protiskluzové rohože. 
Při vstupu nebo výstupu z vany dbejte opatrnosti – v 
případě potřeby vyhledejte pomoc. 
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Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, uveďte prosím sériové 
číslo, které naleznete na desce. 

ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani 
drátěnky. Před použitím vždy desku očistěte od 
zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným 
kluzkým povrchem. 

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Výrobek je dodáván s 12 měsíční zárukou. Jeho 
životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se 
může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a 
řádně udržujete. Životnost se také může značně 
zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. 
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud 
již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, 
který vám poskytne informace o tom, jak výrobek 
zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady 
vrátí společnosti Roma k recyklaci. 

PROBLÉMY/OTÁZKY 
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v 
souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším 
dodavatelem. 
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