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Dvoustupňový dřevěný schůdek Weelko Proxi 

Model: ST-01 

 
Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před 
používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo 
nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody. 
 
Technické parametry: 
Barva: wenge 
Materiál: dřevo 
Rozměry: 52,5 x 40x 37,5 cm 
Hmotnost: 6,1 kg 
 
Všeobecné upozornění a montáž: 
Před sestavení schodku si pečlivě pročtěte následující instrukce. 
Produkt opatrně vyjměte z obalu a rozložte ho na rovné zemi. Zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud 
ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude schodek sestaven z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku. 
 
Obsah balení: 

 
 

Montáž: 
1. Sešroubujte schodek podle nákresu níže. 

 
 
Upozornění: 
Schodek je navržen tak, aby plnil svůj úkol, nepoužívat k nevyhovujícím účelům. 
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Dvojstupňový drevený schodík Weelko Proxi  

Model: ST-01 

 
Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred 
používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutiu. V prípade zlej alebo 
nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody. 
 
Technické parametre: 
Farba: wenge 
Materiál: drevo 
Rozmery: 52,5 x 40x 37,5 cm 
Hmotnosť: 6,1 kg 
 
Všeobecné upozornenie a montáž: 

Pred sestavením schodíku pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. 
Výrobok opatrne vyberte z obalu a rozložte ho rovnomerne na zem. Uistite sa, že žiadna časť nechýba alebo nie je poškodená, ak 
áno, okamžite nás kontaktujte, ak je schodík zostavený z chybných častí, hrozí nebezpečenstvo poškodenia, na ktoré nie je možno 
použiť záruku. 
 
Obsah balenia: 

 
Montáž: 
1. Zoskrutkujte schodík podľa nižšie uvedeného nákresu. 

 
 
 
Upozornenie: 

Schodík je navrhnutý tak, aby plnil svoju úlohu, nepoužívať k nevyhovujúcimu  účelu. 
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Two-step wooden stair Weelko Proxi 
Model: ST-01 

 
Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read 
this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for 
any damage caused. 
 
Technical parameters: 
Color: wenge 
Material: wood 
Dimensions: 52.5 x 40 x 37.5 cm 
Weight: 6.1 kg 

 
General warning and assembly: 

Before storing the stair, read the following instructions carefully. 
Carefully remove the product from the packaging and distribute it evenly to the ground. Make sure that no part is missing or 
damaged, if so, immediately contact us if the stair is made up of faulty parts, there is a risk of damage to which the warranty can not 
be used. 
 
Package contents: 

 
 
Assembly: 
1. Screw the stair as described below. 

. 

 
 
Warning: 
The stair is designed to perform its task, not to use for unsuitable purposes. 
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