
DRŽÁK KOLA NA ZEĎ

Jste nadšeným cyklistou, ale především mimo sezónu si kladete klasickou otázku 
„Kam s ním?" Nechcete kolem zabírat půlku sklepa ani garáže, ale jinde zkrátka 
nemáte místo? Vyřešte problém s uskladněním naším praktickým závěsným 
držákem.
Držák jednoduše připevníte na zeď pomocí hmoždinek a máte po starostech. 

Kolo můžete zavěsit na jakoukoliv zeď ve vaší domácnosti, aniž by vám zbytečně 

zabíralo místo. Držák je vyroben z pevného a odolného materiálu, nemusíte mít 

tedy strach, že by z něj kolo vypadlo.

Pozor! Držák je maximálně na horské kolo s tloušťkou pláště do 2.35. Širší kola v 

tomto držáku bohužel nebudou pasovat.

V balení najdete: 4x vrut, 4x hmoždinka a 1x ocelový držák

S těmito vruty a hmoždinkami je maximální zatížení držáku 25 kg. Samozřejmě 
můžete použít vlastní vruty a hmoždinky, které budou silnější a odolnější proti 
zatížení.

Jak držák přimontovat ke zdi?

Nejdříve si změřte délku kola.
Následně si vezměte do ruky obyčejnou tužku a držák na kolo.
Držák kola přiložte ke zdi o něco výš od podlahy než je délka Vašeho kola. Kolo 
totiž musí na držáku viset, jinak nesplní účel.
Pokud máte držák kola přiložený ke zdi, kdy pohyblivý hák je na horní straně 
držáku, tak můžete na zeď tužkou vyznačit 4 dírky, které jsou přímo uprostřed 
držáku vyvrtány.
Držák na chvíli odložte a nyní budete potřebovat vrtačku. Do zdi vyvrtejte 4 dírky 
dle předchozího vyznačení tužkou.
Do těchto vyvrtaných dírek zasuneme hmoždinky.
Přiložíme držák kola zpět ke stěně tak, abychom přes dírky viděli připravené 
hmoždinky.
Teď už jen stačí vzít vruty a postupně je přes všechny otvory v držáku přišroubovat 
do hmoždinek ve zdi.

Kolo se nejlépe zavěsí za přední kolo do pohyblivého háku na držáku.

TIP: Pro zavěšení dětských kol doporučujeme umístit držák tak, aby mohli se svým 
kolem případně manipulovat i děti a dosáhly na něj.
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