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NA ÚVOD 

Tyto žebřiny jsou vhodné pro efektivní procvičení celého těla z pohodlí vašeho domova. Cvičení na 
žebřinách vede ke zlepšení fyzické kondice, koordinace a posílení svalového systému.   

UPOZORNĚNÍ: Díky naší snaze o neustálou inovaci výrobků může dojít k drobným změnám 
v designu – aniž by byla dotčena kvalita – a zakoupený model výrobku se tak může mírně lišit od 
ilustračních obrázků. 

TECHNICKÉ INFORMACE 

Maximální nosnost:      80kg 

Šířka:       60cm 

Způsob montáže:     do stěny 

Výška:       215cm 

Výška stropu:      230cm min 

Hmotnost balení (včetně balícího materiálu):  30kg 

Barevné provedení:      žlutá barva 

Materiál:      dřevo, kov 

SEZNAM DÍLŮ 

Název dílu Počet kusů 

Kovový rám 2 

Dřevěná příčka 8 

Kovová tyč 2 

Provazový žebřík 1 

Lano 1 

Gymnastické kruhy 2 

Úchyt do stěny 4 

Šroub M10 4 



4 

 

NÁKRES 

 

MONTÁŽ

1. Zavěste lano na hrazdu (2).

2. Připevněte k bočnicím (3, 4) dřevěné příčky (8ks) a kovové tyče (1, 2): spojovací materiál je
zašroubován v jednotlivých dílech.

3. Připevněte k bočnicím (3, 4) úchyty (5) pomocí šroubů (6).

4. Vztyčte žebřiny do vertikální polohy a připevněte úchyty (5) ke stěně.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Na žebřinách nesmí najednou cvičit více než 1 osoba.

 Před každým cvičením zkontrolujte stav žebřin, spojovacího materiálů, lan a uzlů.



FITHAM s.r.o.
Kubelíkova 679/80, Liebrec 8

Tel.: 485103249, mob.: 602 119 550

www.fitham.cz, mail: info@fitham.cz

                                         
                      ZÁRUČNÍ  LIST

              Název výrobku:..............................................
                 
                   Typové číslo: …..............................................
              
                    Zákazník:           ……………………………….

                                               ……………………………….

                                               ……………………………….

                                               ……………………………….

Na výše uvedený výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce trvání  .....  měsíců ode dne převzetí zařízení.

- fy. Fitham s.r.o. garantuje, že výrobek neobsahuje materiálové ani výrobní vady.
- záruka se vztahuje na díly, které vykazují závady v důsledku materiálových a výrobních vad, které zhoršují funkce zařízení.
- zásahy do zařízení, které nebyly odsouhlaseny zákaznickým servisem fy Fitham s.r.o. nároku na reklamaci nepodléhají.
- v případě oprávněného garančního nároku je třeba se obrátit výhradně na zákaznickou linku fy.Fitham s.r.o.. Pokud není

           smluveno jinak, platí zákonná záruční ustanovení.
- po uplynutí záruční lhůty mohou být některé výrobky opraveny, případně prováděna jejich údržba. Záleží na charakteru

           zařízení případně  samotné závady. Na přání obdržíte předem cenovou kalkulaci.

Za účelem bezproblémového vyřízení Vaší reklamace je nutné dodržet následující pokyny:

- reklamaci lze uplatnit  na našich stránkách www.fitham.cz vyplněním servisního formuláře, doporučeným dopisem, nebo
elektronicky na e.mail reklamace@fitham.cz, poštou, případně osobně na
            shora uvedené adrese.

- prosíme dbejte na přesný popis vad a poruch funkcí
 - pokud budete zasílat poškozený díl dbejte prosím na jeho řádné zaalení a zašlete jej spolu s průvodní informací, k čemu se

            vztahuje na adresu firmy Fitham s.r.o.. Za škody způsobené dopravou defektního výrobku zpět k zákaznickému servisu v
            důsledku nedostatečného balení fa Fitham neručí.

- pro správné a rychlé vyřízení reklamce a provedení servisu jsou nezbytné úplné údaje.

Záruka se nevztahuje na:

- normální opotřebení v důsledku používání zařízení, pokud je zachováno funkční použití výrobku
- škody způsobené používáním, jež není v souladu s povahou zařízení
- škody způsobené nedostatečnou údržbou – viz. návod k použití
- škody způsobené používáním výrobku k jinému účelu

 - výměnu baterií
   - škody vzniklé špatnou montáží

Datum prodeje:                                                Podpis, razítko:

…....................................................................                               …....................................................

FITHAM  s.r.o.,  IČ: 27338053, DIČ: CZ27338053, banky ČSOB Lbc č. ú. 217604681/0300, KB Lbc, č. ú.: 43-7237570257/0100 
Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24947.
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