
Kúpelňový program – madlá               
MADLO ROVNÉ 
300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm 
MADLO K UMÝVADLU 
pravé, levé 
MADLO K WC pravé, ľavé 
MADLO SKLOPNÉ 
MADLO “L” pravé, ľavé  
MADLO ROHOVÉ 
MADLO PODLAHOVÉ 
 

Návod k použitiu: 
Madlá Vám zabezpečia pohodlie a väčšiu bezpečnosť 
pri umývaní, sprchovaní a použití WC. 
Madlá sú kovové, protišmykové. Povrchová úprava - 
biely lak. 
Madlá sú vyrobené ako jeden kus.  
Montáž na stenu je veľmi ľahká. Madlo priskrutkujete 
ku stene pomocou hmoždiniek (č.8-10) a skrutiek, ktoré 
nie sú súčasťou dodávky. 
Neinštalujte na sadrokartónové steny, iba na tehlovú 
stenu ! 

Revize c.180807 

Čistenie: 
Madlá utrite handričkou navlhčenou vo vlažnej vode s prídavkom umývacieho prostriedku.  
Pri čistení nepoužívajte prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch (chemické prostriedky). 
 
Madlá nie sú hradené poisťovňou. 

Výrobce:  
PATRON Bohemia a.s. 
Českolipská 3419,  276 01 Mělník 
tel.: 315 630 111, 315 630 120 fax: 315 630 199 
reha.cz@patron.eu, http:// www.patron.eu 

Koupelnový program - madla              
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MADLO K WC pravé, levé 
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MADLO “L” pravé, levé  
MADLO ROHOVÉ 
MADLO PODLAHOVÉ 
 

Čištění: 
Madla otřete hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě s přídavkem mycího prostředku.  
Při čištění nepoužívejte prostředky, které mohou poškodit povrch (drhnoucí a chemické prostředky). 
 
Madla nejsou hrazena VZP. 
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Madla jsou kovová, vyrobena jako jeden kus, bíle lako-
vaná, s protiskluzovou úpravou. 
Montáž na stěnu je velice snadná. Madlo přišroubujte 
ke stěně pomocí hmoždinek (č.8-10) a šroubů.  Montáž-
ní materiál není součástí balení.  
Neinstalujte na sádrokartonové stěny, pouze na cih-
lovou zeď! 
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Podmínky užití: 
  
1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.  
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návo-

du k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrob-
ce  neodpovídá. 

3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití. 
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání 

výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel. 
5. Reklamace musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakou-

pen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR. 
6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil.  Pro urych-

lení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu 
podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží. 

7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, 
může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.  

8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. 
Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zasílání 
výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných 
hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provede-
na základní údržba nebo čištění výrobku. 

9. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správ-
ném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci 
řádně užívat 
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