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FLORIA Držák truhlíku na parapetu Nastavitelná délka: 55 - 105 cm
Počet kusů v balení: 2          
Výrobce / Výrobca: AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice 

FLORIA Držiak truhlíka na parapete
Nastaviteľná šírka: 55 – 105 cm
Počet kusov v balení: 2
Dodávateľ pre SR: AGRO CS Slovakia, a.s., 
Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec
www.floria.cz

Nastavitelná délka držáku  55 - 105 cm

100% bez vrtání a šroubování

bez poškození omítek a okenních rámů

účinně zabraňuje pádu truhlíku na zem 

použitelný pro jakýkoliv tvar 
a velikost truhlíku

2 ks



cz   Floria držák truhlíku na parapetu 
• Unikátně jednoduchý a účinný systém, jak zajistit rozkvetlé květiny 

společně s truhlíkem před možným pádem.  Bohaté závěsy květů často 
převracejí nakvetlé truhlíky z parapetu na zem, a tím dochází k jejich 
poškození. Držák udrží truhlík na parapetu za každého počasí a zabrá-
ní možným škodám na rostlinách i na majetku.

• Nevyžaduje žádné vrtání a šroubování do okenních rámů nebo zdí. 
• Použitelný pro každý typ a velikost truhlíku.
návod k použití: 
1. Zašroubujte šrouby s plastovými patkami do tyče minimálně do poloviny 
závitu.
2. Vnější tyč roztáhněte na délku podle šíře okna (ostění). Nastavte tak, aby 
délka držáku byla kratší o cca 2 - 3 cm než je skutečná šíře okenního ostění 
a zajistěte ji dotažením 2 imbusových šroubu na tyči. (viz obrázek)
3.  Na parapet postavte osázený truhlík. Držák položte na truhlík v 1/3 šíře 
truhlíku (blíže k oknu). Opřete jednu patku do ostění a točte tyčí tak dlou-
ho, dokud nebude rozepřená. Pro zabezpečení dotáhněte šrouby na obou 
koncích klíčem. POZOR! Utažení proveďte tak, abyste nepoškodili okenní 
ostění.  

upozornění: 
1. Upevněte držák vodorovně s truhlíkem (ne šikmo). Jinak hrozí jeho 
uvolnění.
2. Vnitřní tyč musí být zasunuta ve vnější tyči tak, aby se mohla dotáhnout 
imbus šrouby.
3. U zateplených budov a okenních ostění utáhněte klíčem tak, abyste 
nepromáčkli izolaci. 
4. Nepoužívejte držák u výškových staveb. Při jeho náhodném uvolnění by 
hrozil pád truhlíku a držáku a mohl by ohrozit osoby pohybující se pod 
oknem. 
5. Výrobce neručí za škody způsobené nedokonalým a neodborným připev-
něním.

SK   FLORIA Držiak truhlíka na parapete

• 100% bez vŕtania a skrutkovania 
• Účinne zabraňuje pádu truhlíka na zem
• Použiteľný na akýkoľvek tvar a veľkosť truhlíka 
• Unikátny, jednoduchý a účinný systém, ako zaistiť rozkvitnuté kvetiny 

spoločne s truhlíkom pred možným pádom. Bohaté závesy kvetov čas-
to prevracajú rozkvitnuté truhlíky z parapetu na zem, a tým dochádza 
k ich poškodeniu. Držiak udrží truhlík na parapete za každého počasia 
a zabráni možným škodám na rastlinách aj na majetku. 

• Nevyžaduje žiadne vŕtanie a skrutkovanie do okenných rámov alebo 
múrov.

• Použiteľný na každý typ a veľkosť truhlíka.

Návod na použitie: 
1. Zaskrutkujte skrutky s plastovými pätkami do tyče.
2. Tyč roztiahnite na dĺžku podľa šírky okna (ostenie). Nastavte tak, aby 
bola dĺžka držiaka kratšia o cca 2 – 3 cm ako je skutočná šírka okenného 
ostenia a zaistite ju dotiahnutím 2 imbusových skrutiek na tyči (viď. obrá-
zok). 
3. Na parapet postavte truhlík so zasadenými rastlinami. Držiak položte 
na truhlík v 1/3 šírky truhlíka (na strane od okna). Oprite jednu pätku do 
ostenia a točte tyčou tak dlho, pokiaľ nebude roztiahnutá. Na zabezpeče-
nie dotiahnite kľúčom. POZOR! Dotiahnite tak, aby ste nepoškodili okenné 
ostenie.

Upozornenie: 
1. Upevnite držiak vodorovne s truhlíkom (nie šikmo). Inak hrozí jeho 
uvoľnenie.
2. Vnútorná tyč musí byť zasunutá vo vonkajšej tyči tak, aby sa mohla 
dotiahnuť imbusovými skrutkami.
3. Na zateplených budovách a okenných osteniach utiahnite kľúčom tak, 
aby ste nepretlačili izoláciu.
4. Nepoužívajte držiak na výškových stavbách. Pri jeho náhodnom uvoľnení 
by hrozil pád truhlíka a držiaka a mohol by ohroziť osoby pohybujúce sa 
pod oknom. 
5. Výrobca neručí za škody spôsobené nedokonalým a neodborným pripev-
nením.


