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Zást�na je ur�ena k vytvo�ení soukromí p�i p�evlékání pacient�, k zamezení výhledu, k odd�lení dvou pracoviš� apod.. Svými 

technickými vlastnostmi je ur�ena výhradn� pro použití v interiéru!  
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Zást�na je ur�ena pouze k zamezení výhledu. Používání zást�ny k odkládání od�v�, opírání b�emen apod. je nep�ípustné a m�že 

zp�sobit jak poškození vlastní zást�ny, tak i jiného vybavení p�i jejím p�evrhnutí. 
�
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Rám zást�ny je vyroben z ocelových trubek s povrchovou úpravou práškovým lakem. Zást�ny jsou vyráb�ny ve vysokém a 
nízkém provedení s látkovou nebo plastovou výplní. Látková výpl� je pratelná a velmi snadno vyjímatelná. Zást�na je dodávána 
s bržd�nými plastovými kole�ky o pr�m�ru 50 mm. Na p�ání zákazníka je možno dodat v libovolné barv� látkové výpln� a 
barevného odstínu konstrukce. Dále lze dodat zást�nu i v celonerezovém provedení.   

Zást�na vysoká jednodílná 
látková – ZV1L 

�

ŠxHxV: 91 x 51 x 190, 
hmotnost 6 kg�

Zást�na nízká dvoudílná 
látková – ZN2L 

�

ŠxHxV(složené) : 75 x 51 x 110, 
ŠxHxV(rozložené) : 148 x 51 x 110, 

hmotnost 8 kg�

Zást�na vysoká t�ídílná plastová – 
ZV3P 

ŠxHxV(složené) : 75 x 51 x 190, 
ŠxHxV(rozložené) : 222 x 51 x 190, 

hmotnost 26 kg�
�
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Všechny typy zást�n jsou dodávány s demontovanými noži�kami. Zást�ny s látkovou výplní jsou narozdíl od zást�n s plastovou 
výplní dodávány i s demontovanou látkovou výplní. P�i montáži postupujte dle následujícího odstavce. 

Po odstran�ní veškerého balícího materiálu, kterým je zást�na p�i dodání opat�ena, se 
m�žete pustit do vlastní montáže. K rámu zást�ny je t�eba p�ipevnit chodidla s kole�ky. 
Položte rám zást�ny na podlahu a p�ipevn�te k jeho spodní �ásti s p�iva�enou p�írubou 
chodidla. V p�íbalu naleznete pot�ebný po�et imbusovýh šroub�, krytek jejich hlavi�ek a 
podložek. Dále p�íbal obsahuje imbusový klí�, pomocí n�jž d�kladn� dotáhn�t� všechny 
šrouby a následn� opat�ete jejich hlavi�ky plastovými krytkami.  

Zást�ny s plastovou výplní jsou po montáži chodidel s kole�ky p�ipraveny k použití. 
V p�ípad� zást�n s látkovou výplní pokra�ujte s montáží výpln�. Zást�nu postavte a 
navlékn�te jeden konec látkové výpln� na trubku, která je sou�ástí dodávky. Trubka má 
jeden konec rovn� zakon�ený naopak od druhého, který je v délce cca 1,5 cm frézovaný. 
Rovný konec trubky nasu�te na jazý�ek p�iva�ený z vnit�ní strany rámu zást�ny. Druhý 
konec nasu�te frézovanou drážkou na protilehlý jazý�ek a pooto�te s ní o 90° libovolným 
sm�rem. Obdobn� postupujte u druhého konce látkové výpln� zást�ny.  V p�ípad�
vícedílné zást�ny obdobným zp�sobem vypl�te i ostatní díly.  
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Zást�nu zabrzdíte sešlápnutím brzdné pá�ky vždy alespo� na dvou kole�kách, naopak odbržd�ní provedete nadzvednutím 

brzdné pá�ky každého zabržd�ného kole�ka.  
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P�ed prvním použitím doporu�ujeme zást�nu �ádn� vy�istit. Zást�ny �ist�te b�žnými tekutými saponátovými a dezinfek�ními 
prost�edky v koncentracích p�edepsaných pro zdravotnictví. �išt�ní provád�jte otíráním �ádn� vyždímaným hadrem. Je nezbytné 
vylou�it abrazivní �istící prost�edky a pom�cky, jako nap�. písky na nádobí �i drát�nky. Látkovou výpl� lze prát p�i teplotách do 
60°C. 

P�i použití nevhodného mycího nebo dezinfek�ního prost�edku, nedodržení p�edpis� výrobce ohledn� dávkování desinfek�ních 
prost�edk�, nebo nedostate�né �i chybné pé�i o zást�nu mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Zást�ny nejsou 
ur�eny do my�ek ani sterilizátor�! 
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Zást�na nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu.  
�
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Zást�na nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.  
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Na zást�ny je poskytována standardní záruka 24 m�síc�. Tato záruka se za�íná po�ítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná 
smlouva nestanoví jinak. Záru�ní a pozáru�ní opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní st�edisko, na základ� písemného 
osv�d�ení o zp�sobilosti tyto �innosti vykonávat. P�íslušné osv�d�ení autorizovanému servisnímu st�edisku vydává výrobce. 
�
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Výrobek je vyroben z materiál�, které jsou šetrné pro životní prost�edí. Neobsahuje žádné nebezpe�né látky a jeho provozní 
hlu�nost spl�uje všechny požadavky p�edpis� na ochranu ve�ejného zdraví p�ed nežádoucími ú�inky hluku a vibrací v chrán�ných 
vnit�ních prostorech staveb.  

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou ozna�eny v souladu s platnými p�edpisy o obalech. 
Rozt�i�te je dle uvedených grafických symbol� a p�edejte oprávn�né osob� k dalšímu využití.  

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové �i ocelové �ásti s povrchovou úpravou 
vypalovacími laky, chromem �i zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové �ásti. Pro 
likvidaci výrobku po ukon�ení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci 
specializovanou na tuto �innost, �i využijte služeb sb�rných �i recykla�ních dvor�.    
          

Výrobek není ur�en k odstran�ní jako sou�ást komunálního odpadu! V p�ípad� nesprávného postupu  p�i odstra�ování 
odpad� mohou být v souladu s národními p�edpisy ud�leny pokuty! 
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1 x Rám zást�ny dle specifikace výše 
1 x Sada noži�ek s kole�ky dle specifikace výše 
1 x Sada spojovacího materiálu (imbusový klí�, imbusové šrouby, podložky, plastové krytky hlavy)   
1 x Návod k použití 
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