
Držalo za metlo BroomHolder 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu držala za metle BroomHolder! 

V paketu boste prejeli:  

 4 kose držal v barvah: siva, bela, modra in marelična. 

 4 lepilne podloge na katere namestite držalo. 

Prednosti: 

 Izvrstna organiziranost, 
 stvari vedno na istem mestu, 
 boljši pregled nad prostorom, 
 kakovostno lepilo, 
 4 kosi: marelične, sive, bele in modre barve, 
 primerno za vse debeline ročajev, 
 možnost organiziranja vrtnega orodja ali gospodinjskih pripomočkov, 
 namestitev na ploščice, steno, les, … 
 namestitev metle le z enim klikom, 
 nosilnost do 5 kg, 
 velikost: 6 x 6 x 5 cm. 

Uporaba 

Z BroomHolder si lahko organizirate metle, kuhinjske pripomočke, orodja v vrtni uti ali stvari v garaži. Nanj lahko 

obesite tudi dežnik ali vrečko. Namestite ga brez vrtanja. Lepilno podlogo lahko zalepite na vse ravne površine: 

steklo, les, zid, keramiko, …  

1. Namestitev poteka brez vrtanja. 

2. Pred uporabo očistite površino kamor boste zalepili podlogo držala. 

3. Iz podloge odstranite zaščitno folijo in podlogo zalepite. Pazite, da jo 

zalepite na ravno površino.  

4. Ko je lepilo suho in močno zalepljeno na podlogo pritrdite držalo. 

5. Tako je BroomHolder pripravljen, da nanj obesite metlo ali orodje. 

 

Priporočamo, da počakate 24 ur preden nanj pritrdite držalo. 

 

Primerno za vse debeline ročajev  

Elastičen trak držalu omogoča, da se raztegne ne glede na debelino ročaja. Metlo pritisnite na držalo in zaslišali boste 

klik. Metla je pripeta. Če želite metlo sneti iz držala, jo primite za ročaj in potegnite proti sebi. Nosilnost držala je 5 

kg.  

 

 

 

 



Opozorila 

 Pred namestitvijo držala na podlogo, naj bo podloga zalepljena 24 ur.  

 Nosilnost držala je 5kg. 

 Shranjujte izven dosega otrok. 

 Namestitev naj bo le na ravno površino.  

 Ne uporabljajte sile.  

 Reciklirajte jih v ustrezno zbirno mesto.  
 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske 

odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in 

zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 

 

Želimo vam zadovoljno uporabo😊 
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