
NÁVOD K POUŽITÍ - 100 CT5 Držák berlí a holí
Použití: Při zhoršené mobilitě
Popis: Držák výrazně zjednoduší odkládání berle nebo hole. Držák nacvakněte co nejvýše  na 
trubku berle nebo hole, tu pak můžete pohodlně zavěsit na zvolené místo. Držák můžete také 
pevně přilepit k podkladu, kam budete berli nebo hůl odkládat, nálepka však není součástí 
balení.
Technické parametry: rozměry 53x47x20 mm, hmotnost: 19 g, materiál: PP/EVA
Záruka: 24 měsíců a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného  použití.                                      
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