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Nerezové sklopné madlo DuBaSafe 5120 

292512532 (délka 60 cm) 
292512522 (délka 85 cm) 
 
 

Praktické bezpečnostní koupelnové madlo určené pro podporu stability při sedání si, při vstávání ze sedu, během 

sezení nebo při chůzi. Madlo DuBaSafe 5120 má oválnou rukojeť s drážkami, které poskytují bezpečné a 

pohodlné uchopení. Madlo je vyrobené z ušlechtilé nerezové oceli. 

 
Technické parametry: 
- Průměr trubky (cm): 3,2  
- Průměr příruby (cm): 10 x 27,5 
- Délka (cm): 60/ 85 
 
Kotvení na zeď: 
1) Montáž na zeď by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník v oblasti sanity. Nebezpečí poškození 
neviditelných kabelů a potrubí! 
2) Používejte pouze takový připevňovací materiál, který je vhodný pro daný stavební materiál. 
3) Pokud kotvící materiál není součástí balení, je tak učiněno z důvodu neznalosti materiálu, na který má být 
madlo uchyceno (v případě pochybností je třeba se poradit s řemeslníkem). 
4) Výrobce/prodejce neodpovídá za rizika a škody způsobené nevhodným ukotvením. 
 
Bezpečností pokyny: 
1) Na madlo si nesedejte. 
2) Před použitím se přesvědčte, zda je produkt v bezvadném stavu. 
3) Mýdlo a sprchová kosmetika zvyšuje nebezpečí uklouznutí při úchopu. 
4) Poškozené madlo nijak neopravujte a nepoužívejte. Obraťte se na servisního technika prodejce. 
5) V případě použití pomůcky dětmi či osobami s omezenou silou/pohyblivostí je nutná přítomnost druhé asistující 
osoby. 
6) Výrobce/prodejce neodpovídá za rizika a škody způsobené nevhodným použitím. 
7) Max. zatížení 100 kg. 
 
Čištění a údržba: 
Čištění provádějte pravidelně za použití mýdlového vodného roztoku. Čisticí prostředek by vždy měl mít 

neutrální hodnotu pH. Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla. Po umytí madlo vždy řádně opláchněte 

čistou vodou. 

Jestliže pomůcku používá více osob (např. v pečovatelském zařízení), je doporučena aplikace běžných 

dezinfekčních prostředků. 

Údržbu zajistěte formou pravidelné kontroly madla řemeslníkem/odborníkem. Opravu nikdy neprovádějte sami.   

 

 

VÝROBCE     DISTRIBUCE A SERVIS 

Meyra GmbH     MEYRA ČR s.r.o. 

Meyra-Ring 2     Hrusická 2538/5 

D-32689 Kalletal-Kalldorf   141 00 Praha 4 – Spořilov 

Germany     Tel.: +420 272 761 102 

www.meyra.de     meyra@meyra.cz 

mailto:meyra@meyra.cz

