
HAILO EASYCLIX
Výměnný SYStém pAtEk

Od sklepa po podkroví - jeden žebřík pro nejrůznější činnosti v celém domě - čištění oken, věšení záclon nebo 
ukládání prádla. použít jej můžete na různých podkladech, jako např. na bezespáré podlaze, dlaždičkách, 
parketách nebo mramoru. problémem tradičních žebříků pro domácnost je, že nejsou stejně dobře vhodné pro 
všechny podlahové krytiny a nenabízejí tak optimální stabilitu na každé podlaze.
tento problém jsme vyřešili tím, že jsme vyvinuli inovační výměnný systém patek EasyClix, který z každých 
schůdků (od roku výroby 01/2015) udělá v mžiku pomocníka pro všestranné použití. pro každou podlahu 
vhodnou patku, kterou vyměníte snadno a rychle!

RYCHLá VýměnA V pOuHýCH třECH kROCíCH
 
Díky novému výměnnému systému EasyClix je hračkou vyměnit patky u každých schůdků značky Hailo v 
pouhých třech krocích, i bez řemeslné zručnosti:
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Pro každou Podlahu  
sPrávné žebříkové Patky!

GARDENLIVING

1

  přiložit červenou montážní 
svorku na konec nosníku 

2

uvolnit a sejmout  
starou patku

nasadit požadovanou 
novou patku a hotovo!

3



LIVING

EasyClix LIVInG

nová patka EasyClix LIVInG chrání citlivé 
podlahové krytiny jako parkety, laminát, 
vinyl a mramor před poškrábáním a dalším 
mechanickým poškozením a je absolutně 
protiskluzová.

GARDEN

EasyClix GARDEn

Velké, talířovité patky EasyClix GARDEn
jsou zárukou optimální stability zejména na 
měkkých podkladech. Díky nim nic nebrání 
použití žebříku pro domácnost i ve venkovní 
oblasti.

VčEtně SCHRánkY pRO 
pRAktICké uLOžEní pOD 
pLAtfORmOu SCHůDků

Sadu náhradních patek a montážní svorku 
můžete do dalšího použití skladně uložit ve 
schránce pod platformou schůdku, která je 
součástí dodávky.Lze I zavěsit na stěnu např. 
v dílně.



přEHLED pRODuktu EASYCLIX

ktERá VELIkOSt EASYCLIX jE VHODná pRO mé SCHůDkY?

HAILO CHAmpIOnSLInE XXR 225

HAILO XXL GARDEn & HOmE

HAILO COmfORtLInE XXR 

HAILO XXL  

HAILO L60

HAILO L50

HAILO L40

HAILO L20

*počet stupňů vč. platformy

3 — 6 StupŃů

4 — 6 StupŃů

3 — 8 StupŃů

3 — 8 StupŃů

5 — 8 StupŃů

5 — 8 StupŃů

5 — 8 StupŃů

5 — 8 StupŃů
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L
−

−

− 

−

3 — 4 StupŃů

3 — 4 StupŃů

3 — 4 StupŃů

3 — 4 StupŃů

SIZE

M

SIZE

L
SIZE

M
SIZE

L
SIZE
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EasyClix 
LIVInG

Obsah sady 
4 patky EasyClix LIVInG 
1 montážní svorka 
1 schránka  
 
č.9947-101

EasyClix 
LIVInG

Obsah sady 
4 patky EasyClix LIVInG 
2 montážní svorky 
1 schránka  
 
č. 9947-001 

EasyClix 
GARDEn

Obsah sady 
4 patky EasyClix GARDEn 
2 montážní svorky 
2 schránky 
 
č. 9948-001

EasyClix 
GARDEn

Obsah sady 
4 patky EasyClix GARDEn 
1 montážní svorka 
2 schránky 
 
č. 9948-101                            


