
 
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ KLOZETOVÉHO KŘESLA 
 

STACY 
 

 
 
 
POUŽITÍ :  
Klozetová křesla tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se 
sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňují pacientům 
běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem 
usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost. 
 

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ : 
Rám křesla je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn plastovým 
toaletním sedátkem a plastovou toaletní nádobou s víkem.  Opěrné nohy jsou s nastavitelnou výškou 
opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci a umožňují výškové nastavení křesla v sedmi polohách.  
 
Po odklopení plastového toaletního sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je křeslo připraveno k 
běžnému užívání. Toaletní nádoby po použití lze vyjmout po odklopení plastového toaletního sedátka. 
Klozetová křesla STACY je ve svém standardním provedení vybaveno odklopnými madly. Přímým tahem 
pojistného čepu směrem do bohu lze tato madla jednotlivě sklopit směrem dolů tak, aby žádným  
způsobem nebránila při přesunu uživatele. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí po zatlačení 
pérové blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se 
prostřednictvím této pojistky opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze. 
 
 
ÚDRŽBA : Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které 
neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. 
Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, 
popř.stav pryžových nástavců. V případě opotřebení proveďte výměnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZÁRUKA: Vermeiren Polska  odpovídá za případné vady materiálu  nebo technologické chyby vzniklé při 
výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.   

 
Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu. 

 
Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu s uvedenými 
zásadami  a v souladu se svým určením.  
 
Záruka se nevztahuje na:  
- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,  
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,  
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,  
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,  
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,  
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly. 
 
Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje výrobku nebo 
s našimi distributory.   
 

 
VÝROBCE: 

 
VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Fax 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 

 
 

ZASTOUPENÍ: 
 

VERMEIREN ČR s.r.o.      
Nádražní 1387/132      
702 00 Ostrava 1       
e-mail: info@vermeiren.cz     
www.vermeiren.cz       

         


