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Držák nápojů pro vozidla - Cup Holder

Některé automobily mají nedostatečně vyřešeno odkládání nápojů a drobných předmětů. 

Přihrádka je buď malá nebo není optimálně umístěná či úplně chybí. Potřebujete si v autě odložit 

kelímek s nápojem / kávou, láhev s vodou, telefon, klíče nebo sluneční brýle tak, abyste je měli 

v optimálním dosahu řidiče nebo spolujezdců? Držák nápojů Cup Holder pomůže tento problém 

vyřešit.

Cup holder je vyroben z pružné polyuretanové pěny, 
pohledové strany jsou dokončeny tzv. �ockováním 
(„semišová“ povrchová úprava). Použitý materiál 
má výtečné tepelně izolační vlastnosti, proto nápoje 
umístěné v držáku udrží déle svoji původní teplotu.
Držák nápojů je možno u vozidel Mercedes Benz 
Vito, class V, apod. pevně umístit ve vozidle – 
„vmáčknout“ mezi přední sedadla vozidla.
U ostatních vozidel se pak pokládá na podlahu např. 
mezi přední sedadla (VW Multivan, Transportér, 
apod.). Pro instalaci držáku není tedy třeba žádná 
montáž ani úprava interiéru vozidla. Lze jej snadno vyjmout a přemístit jinam případně i do jiného 
vozidla. Držák je zcela bezpečný – nemá tvrdé plochy ani žádné ostré hrany a ve vozidle je zcela tichý 

a bez vibrací.

Návod na instalaci a použití:

Po vybalení z přepravního obalu se držák pro nápoje 
„vmáčkne“ mezi přední sedadla vozu před upínače 
bezpečnostních pásů.
Kelímek s nápojem se volně zasune do prázdného 
otvoru, kde je zajištěn vnitřní pro�lací. Navržená 
velikost otvoru, tvar pro�lace i použitý pružný 
materiál poskytuje optimální �xaci pro různé velikosti 
nápojových obalů a umožňuje např. řidiči bezpečné 
otevření / zavření běžné 0,5 l PET jednou rukou. 
Před posunem sedadel řidiče nebo spolujezdce se při 
instalaci vmáčknutím mezi sedadla doporučuje držák 
nápojů vyjmout.
Držák nápojů lze použít i volně postavený např. na 
podlaze vozu. Při dlouhodobém stlačení se pružný
materiál boxu tvarově přizpůsobí. Narovnání do původního 
tvaru pak proběhne během několika hodin.

Průmyslově chráněno UV, číslo zápisu 29286. Materiál splňuje požadavky požární normy pro 
automobily MVSS302. Rozměry: 365 x 240 x 220 mm.

Výrobce: JMP, s.r.o., Ohradní 14, 140 00 Praha 4, www.cupholder.eu


