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Ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod, aby ste sa 

oboznámili  s ovládaním a využitím . Zvýšenú pozornosť venujte hlavne zvýrazneným 
bezpečnostným upozorneniam a návod si ponechajte pre ďalšie použitie. 

Pozn.: Výrobca si vyhradzuje právo pozmeniť design a popis produktu bez ďalšieho varovania. 
Tieto informacie sa týkajú hlavne farebného prevedenia, materiálov a doplnkových funkcii.  
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Bezpečnosť a údržba 
 

1.) Dôležité bezpečnostné upozornenia 

 Nedovoľte deťom dotýkať sa pohyblivých častí tohto produktu.  

 K zapojeniu prístroja do elektriky používajte iba riadne uzemnený zdroj, ktorý zodpovedá 

požiadavkám produktu.  

 Po každom použití a pred každým čistením odpojte prístroj z elektriky, aby ste obmedzili riziko 

poškodenia prístroja či možných zranení.  

 Produkt používajte iba v  súlade s  inštrukciami uvedenými v  tomto manuále.  

 Nepoužívajte žiadne doplnky a pomôcky, ktoré nie sú k tomuto produktu priamo určené.  

 Tento produkt nie je určený k vonkajšiemu použitiu !!! 

 Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod.  

 Použitie prístroja iným spôsobom, než je uvedený v  tomto návode, je zakázané.  

 Doporučená doba použitia je 20 minút.  

 Nepoužívajte, pokiaľ je eko koža poškodená. 

 Nepoužívajte, pokiaľ je poškodený poťah. 

 Nepoužívajte, pokiaľ sú zadné vetracie otvory chladenia prikryté alebo zablokované.  

 Dbajte na to, aby sa do vnútra produktu nedostali cudzie predmety. 

 Pri používaní produktu nezaspávajte a nespite.  

 Nepoužívajte produkt pod vplyvom alkoholu, omamných látok a v prípade nevoľnosti . 

 Produkt používajte najskôr hodinu po jedle.  

 Nenastavujte masážne funkcie na príliš vysoké hodnoty – predídete tak  možnému zraneniu.  

 

2.) Prostredie vhodné na použitie 

 Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou teplotou,  s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad 

kúpeľňa, alebo v blízkosti krytého bazénu či sauny.   

 Nepoužívajte prístroj v prípade, že teplota v miestnosti sa prudko mení a kolíše. 

 Nepoužívajte v prašnom prostredí ani v blízkosti žieravín a agresívnych chemikálií.  

 Nepoužívajte v prostredí, kde nie je  dostatok priestoru alebo dobré odvetrávanie.  

 

3.) Tento prístroj by nemaly používať osoby, ktoré:  

 Trpia osteoporózou 

 Majú srdcové choroby  alebo elektronické stimulátory  

 Majú  horúčku a nevoľnosti 

 Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu 

 Boli zranené alebo trpia kožným ochorením  

 Ktoré majú menej ako 14 rokov alebo osoby mentálne neschopné ovládať produktu (tieto

osoby by mali prístroj používať iba pod dozorom zodpovednej osoby.) 

 Majú od doktora nariadený pokoj, prípadne zákaz používať takéto zariadenie 

 Tento produkt nepoužívajte ani v prípade, že je Vaše pokožka mokrá!  

4.) Bezpečnosť 



 Skontrolujte, či elektrické pripojenie zodpovedá požiadavkám prístroja 

 Prístroja pod prúdom sa nikdy nedotýkajte  mokrými rukami. 

 Zabráňte tomu, aby sa voda dostala dovnútra produktu. Mohlo by prísť ku skratu alebo 

k poškodeniu produktu.  

 Chráňte drôty v produkte pred poškodením a nemeňte elektrické zapojenie produktu.  

 K čisteniu elektrických častí produktu ako sú  vypínač alebo kábel nepoužívajte  vlhké 

handričky a útierky.  

 Pokiaľ príde k  výpadku elektriky, držte sa od produktu ďalej pre prípad, že by sa elektrika 

znovu zapla a prístroj by reagoval neočakávane. 

 Pokiaľ sa prístroj správa  nečakane, prestaňte ho okamžite používať a poraďte sa so svojim 

distribútorom.  

 Pokiaľ sa v  priebehu používania necítite dobre, prestaňte kreslo  používať a ďalšie použitie 

konzultujte so svojim lekárom.  

 Tento prístroj by nemali bez dozoru a pomoci používať osoby so zníženými mentálnymi či 

fyzickými schopnosťami, osoby s poruchou niektorého zo zmyslov, alebo osoby, ktoré nie sú 

o používaní prístroja a jeho ovládania poučené. Pod dohľadom by prístroj mali používať aj 

deti.  

 Dávajte pozor, aby sa deti s prístrojom nehrali .  

 Pokiaľ je elektrický kábel prístroja poškodený, musí byť vymenený výrobcom, distribútorom, 
alebo inou poverenou a kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.  

5.) Údržba 

 Údržbu a opravy tohto prístroja by mal prevádzať iba autorizovaný technik. Užívatelia 

nesmú z  bezpečnostných dôvodov prístroj rozoberať ani opravovať.  

 Nezabudnite prístroj vždy po použití odpojiť z elektriky.  

 Nepoužívajte produkt, pokiaľ máte akýkoľvek problém so zástrčkou.  

 Pokiaľ produkt plánujete dlhšiu dobu nepoužívať, stočte káble a skladujte ich v suchom a 

neprašnom prostredí.  

 Produkt neskladujte a nepoužívajte vo vysokých teplotách, blízko ohňa a nevystavujte produkt 

dlhodobému slnečnému žiareniu.  

 Pokiaľ je elektrický kábel prístroja poškodený, musí byť vymenený výrobcom, distribútorom, 

alebo inou poverenou a kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.  

 Prístroj čistite suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlo, benzény ani alkoholy.  

 Jednotlivé súčasti prístroja boli špeciálne navrhnuté a vyrobené – nepoužívajte preto žiadné iné. 

 

 Pri manipulácii s kreslom nepoužívajte ostré predmety, nenoste šperky, hodinky a podobne.  

 Tento produkt neposúvajte  po nerovnom povrchu. Pred presunem produkt podvihnite.  

 Kreslo používajte po doporučenú dobu. Nepoužívajte dlhodobo bez prerušenia. 

 

6.) Riešenie bežných problémov 

 Vydávanie zvukov v dôsledku pohybu častí prístroja je prirodzené.  

 Pokiaľ ovládanienefunguje normálne, skontrolujte, či je prístroj zapojený do elektriky 

riadne a či  je prístroj zapnutý na hlavnom vypínači. 



 Po uplynutí doporučenej doby použitia sa prístroj automaticky vypne. Pokiaľ je produkt 

používaný po dlhšiu dobu, kontrola prehriatia prístroj automaticky vypne. Prístroj môžete
znovu používať až po pol hodine!  

 

Názvy a funkcie jednotlivých komponentov 
 

 

 



1.) Vankúš pod hlavu 

2.) Vzduchové vaky pre vrchnú časť paží 

3.) Manuálny ovládač 

4.) Vzduchové vaky pre paže 

5.) Sedací vankúš 

6.) Podpera na nohy 

7.) Podpera na chodidla 

8.) Chrbtový vankúš 

9.) Podpera pre paže 

10.) Modrý LED efekt 

11.) Zadný kryt 

12.) Držiak ovládača  

13.) Koliesko 

14.) Elektrický kábel a zástrčka 

15.) Vstup elektrického káblu  

16.) Vypínač elektriky 

17.) Poistky  
 

Funkce a účinnost 
 

Funkcie 

 Masážní mechanizmus sa prevádza štyrmi pohyblivými hlavami, ktoré sa hýbu hore a dole.  

 Možnosť päť druhov masáži: shiatsu, hnetanie, poklepávanie  a kombinácie hnetenia a 

poklepávania a KNOCKING. 

 Automatické určenie pozície ramien 

 Funkcie uloženie dvoch vlastných masážnych programov 

 4 rôzne masážne funkcie (auto, celotelová masáž tlakom vzduchu, húpanie bokmi, preťahovanie

pásu). 

 Automatické možnosti masáže vrchnej časti tela: celý chrbát, ramená a krk, spodná časť  

 Manuálna možnosti nastavenia masáže vrchnej časti tela (tri možnosti nastavenia: celková, 

čiastočná, fixovaná. Pri  každej z možností výberu medzi 3 rýchlostnými stupňami. Vo  fixnom 

režime sa môžu masážne hlavice pohybovať hore a dole, pri poklepávaní, shiatsu a klepaní 

je na výber medzi 3 šírkami vzdialenosti medzi hlavicami: široká, stredná, úzká.  

 Masáž využívajúca tlak vzduchu: tri režimy pre paže, kríže a podpery nôh – 3 rôzne 

intenzity tlaku ( Keď je zapnutá tlaková masáž nôh a bokov, jedná sa o masáž 

tlakom vzduchu spodnej časti tela.) 

 Valčeky  pre masáž nôh: 3 nastaviteľné úrovne.  

 Podpera pre lýtka je nastaviteľná tak, aby bolo kreslo pohodlné pre ľudí rôznych výšiek. 

 Prevrátiteľná funkcia podpier pre paže, aby kreslo bolo použiteľné pre ľudí rôznych výšiek. 

 Vysoká polohovateľnosť pre Vaše maximálne pohodlie. 

 Obnovenie masážnych mechanizmov po vypnutí kresla. 

 VFD zobrazovanie.  

 Modré LED efekty na podperách pre paže.  

 
 



Účinky: 

 Úľava od únavy 

 Podpora krvného obehu  

 Uvoľňuje napäté svaly  

 Uvoľňuje bolesti nervového pôvodu 

 Uvoľňuje bolesti svalového pôvodu 
 

Zpôsoby použitia 
 

 

Poznámka: obrázek je iba ilustračný  

 

 



 

1.) Zapnite prívod energie do prístroja  

 

2.) Použitie manuálneho ovládača 

A) Zapnutie masážnej funkcie 

 

 Zapnutie masážnej funkcie 

 Vypnutie masážnej funkcie. Keď je vypnutá, VFD displej je vypnutý a všetky funkcie 
sú zastavené. Ozýva sa pípanie. Keď funkciu opäť zapnete, masáž rúk, lýtok a chrbta 
sa automaticky obnoví. 

 

 

B) Začiatok masáže  

 Pre štart masáže stlačte červené tlačítko. Masážne kreslo sa automaticky položí.  

 Nejskôr sa otestuje poloha masážnych bodov a ramien. Po testovaní sa ozve zvukové upozornenie. 

Potom môžete upraviť pozíciu ramien pomocou tlačidiel hore a dole podľa Vašej výšky. Keď úpravy 

nie sú potrebné, do 5 -10 sekúnd sa masáž automaticky odštartuje.  

Nastavenie pozície ramien

  

3.) Výber masážnej funkcie 

 Funkcie uloženia masáže do pamäti 

 V priebehu procesu masáže môžete medzi dvoma uloženými masážnymi programmi  ľubovoľne 
prepínať. Stačí, ak stlačíte jedno z  tlačítiek A alebo B  

Zapojte elektrický kábel  Zapnite vypínač  

  

 

Šipkou hore upravíte pozíciu ramenných hlavíc smerem hore.  

Šipkou dolu upravíte pozíciu ramenných hlavíc smerom dolu. 

 

Vhodná pozícia:

 



 

4.) Automatická masáž 

Tlačítko Popis Displej 

 

Uvoľňujúca masáž: uvoľňuje svaly a kosti 

 

 

Relaxačná masáž: podporuje krvný obeh 
 

 

Masáž pre úľavu od bolesti: masáž shiatsu bodov, ktorá uľavuje od bolesti 
 

 

Regenerácia, masáž proti únave: zlepšuje celkový stav, pomáha pri únave, 
obnovuje vitalitu  

Poznámka: Medzi týmito druhmi masáže prepínate opakovaným stiskom tlačidla MODE. Módy sa 
cyklicky prepínajú. 

 Charakteristika masáží 

Tlačítko Popis Displej 

 

Celotelová masáž tlakom vzduchu: ramená, pás, kríže, nohy – všetky tieto 
časti sú masírované tlakom vzduchu v rovnakom čase.   

 

Pohupovanie bokmi: Masáž sa sústredí na boky a kríže. Vzduchové vankúše 
pracujú tak, aby sa boky pohupovali doprava a doľava.   

 

Natiahnutie pásu: nohy sú masírované tlakom vzduchu, sú stláčané. Opierka 
na chrbát je sklopená. Podpera na lýtka je smerom dole, aby bol pás natiahnutý. 
Táto akcia sa opakuje. Sedací vankúš  a masáž rúk pracujú spoločne.  

 

 

 Masáže vrchnej časti tela 

Tlačítko Popis Displej 

 

Masáž celého chrbta: masáž sa sústredí na celú hornú oblasť tela 
 

 

Masáž krku a ramien: masáž sa sústredí na šiju a krk 
  

 

Chrbát a oblasť pásu: masáž sa sústredí na chrbát a pás 

 

 

 Valčeky na chodidlá 

Tlačítko Popis Displej 

 

Válček na chodidlá: zapínanie 

 

 

Ovládanie rýchlosti pohybu valčekov, k dispozícii sú tri rýchlosti. 

 



 

6.) Manuálne ovládané masáže 

Tlačítko Popis Displej 

 

Hnetanie: manipulačná masáž, nastaviteľná rýchlosť a intenzita 
 

 

Preklepávanie: manipulačná masáž, nastaviteľná rýchlosť a 
intenzita  

 

Hnetanie a preklepávanie: manipulačná masáž, nastaviteľná 
rýchlosť a intenzita  

 

Shiatsu: manipulačná masáž, nastaviteľná rýchlosť a intenzita 
 

 

Klepanie: manipulační masáž, nastaviteľná rýchlosť a intenzita 
 

 

Rýchlosť: 5 nastaviteľných úrovní 

 

 

Šírka: 3 nastaviteľné úrovne (pri preklepávaní a shiatsu) 

 

 

Tlačítko Popis Displej 

 

Masáž na stálom bode, fixovaná 

 

 

Čiastočná masáž menšia oblasť, pohyb tam a späť 

 

 

Masáž vrchnej časti tela (celý chrbát), pohyb tam a späť 

 

 

Tlačítko dole: pri fixovanej masáži a čiastočnej masáži môžete nastaviť masážne body. 
Tímto tlačítkom hlavice posúvate smerem dole.  

 

Tlačítko hore: pri fixovanej masáži a čiastočnej masáži môžete nastaviť masážne body
Tímto tlačítkom hlavice posúvate smerem hore.  

 

7.) Masáž tlakom vzduchu 

 

Tlačítko Popis 

 

Vzduchová masáž paží, zapnutie a nastavenie intenzity (v  jednom tlačítku)  

 

Vzduchová masáž sedacej časti – zapnutie/vypnutie 

 

Vzduchová masáž nôh  zapnutie/vypnutie 

 

Nastavenie intenzity vzduchovej masáže nôh a sedenia  3 stupne intenzity 

 

Natiahnutie lýtiek  - ak je zapnutá vzduchová masáž v tejto oblasti, stlačte pre 

zapnutie/vypnutie tejto funkcie. 



Pozn.: Pokiaľ je zapnutá masáž nôh a sedacej časti, jedná sa o masáž spodnej časti tela.  

 

8.) Nastavenie uhlu podpier  

Název Tlačidlo Popis 

Podpera 
na nohy  

Tlačidlo pre zdvíhanie podpery na nohy: po stlačení  sa 
podpera zdvíha a prestane, keď tlačidlo znovu pustíte. 

 
Tlačidlo pre spustenie podpery na nohy: po stlačení  sa 
podpera spustí a prestane, keď tlačidlo znovu pustíte.  

 

Podpera 
na chrbát  

Tlačidlo pre zdvíhanie podpery na chrbát: po stlačení sa 
podpera zdvíha a prestane, keď tlačidlo znovu pustíte.  

 
Tlačidlo pre spustenie podpery na chrbát: po stlačení  sa 
podpera spustí a prestane, keď tlačidlo znovu pustíte.  

 

Nastavenie 
polohy  

Tlačidlo pre prepojené vzpriamenie: stlačením sa opierka na chrbát
pomaly zdvíha a podpera na nohy klesá. 

 
Tlačidlo pre prepojené položenie: stlačením opierka na chrbát 
pomaly klesá a podpera na nohy sa zdvíha. 

 

Model 
položenia  

Model položenia: spolu 4 stupne. Každým stlačením sa polohy 
budú cyklicky  meniť.  

 

 

3. Ukončenie masáže a vypnutie 

 Pokiaľ masáž stále prebieha, stlačte červené tlačidlo. Všetky masážne funkcie sa zastavia. 

Podpera na nohy a operadlo  sa automaticky vrátia do pôvodného stavu. Pokiaľ ubehne 

nastavená doba masáže, zastaví sa masážna funkcia, ale poloha operadla a podpery sa nevráti 

do pôvodnej pozície.  

 Keď ubehne nastavená doba masáže, na displeji ovládania sa objaví správa „memory set on“ 

(uloženie do pamäti), ktorá Vám pripomenie možnosť uložiť aktuálne nastavenie ako režim A 

alebo B. Po stisku červeného tlačidla sa prístroj vypne a masážne hlavice sa vrátia do pôvodnej 

polohy. Pokiaľ s prístrojom nebudete 10 sekúnd nijako manipulovať, vypne sa po ubehnutí 
nastaveného času automaticky a masážne hlavice sa vrátia do východzej pozície.  

 

Správa o možnosti uloženia nastavení do pamäti 



Vypojenie z  elektriky: 

 
Pozíciavypínača

 
Odpojenie káblu

 

 

 

 

4. Inštrukcie k inštalácii sedáku 

 Nájdite vzduchovú trubicu na ľavej spodnej strane sedacieho rámu a riadne ju pripevnite 

podľa farby. Pozn.: tri vstupné trubice v sedáku musia prejsť cez oceľové trubičky 20*10 

v prostriedku rámu sedáku.  

 Zarovnajte dva kovové štuplepod sedadlom s  trubicou 20*10 uprostred sedacieho rámu. Sadací 

vankúš posuňte dozadu, aby ste sa uistili, že kovové gombíky  a 20*10 kovové trubice sú 

zapojené správne tak, aby kruhový otvor na pravom konci sedáku bol zarovnaný so závitovým 

otvorom na kovovej trubici na pravej strane sedacieho rámu. Pozn.: Než zatlačíte sedák dozadu, 

narovnajte prívodnú hadici v sedáku. Dávejte pozor, aby se nezasekol alebo nezapchala oceľovou 

trubicou 20*10. (Obr. 2) 

 

Inštalujte kĺbový prstenec a krížový kotúčový šrób na guľatý otvor v  pravej zadnej časti 

sedadla a utiahnite ich. (Obr. 3) 

Zapnite zips na spodnej zadnej časti chrbtového vankúša a zadnej časti sedáku a stiahnite spodnú 

časť chrbtového vankúša tak, aby bol narovnaný. (Obr. 4) 

 



 

 Spárujte vystúpené kolíky na podpere do otvorov v upevnenom pláte. Obrys kovového plátu by 

mal sedieť s konkávnym obrysom podpery. (obr. 5) 

 Držte podperu a zrovnajte dva výstupky na podpere s  otvormi na kovovom pláte. (Dajte pozor, 

aby spojovacie káble a trubice boli na spodku rámu, inak by sa mohli priškripnúť či 

zaseknúť.). Zasaďte celú podperu na pevný kovový plát.  

 Upravte vrchnú časť na držanie ramien a ukončite inštaláciu sedáku a vrchnej časti podpier na 

ruky. (Obr.5)  

 

5. Inštrukcie k inštalácii podpier na ruky 

 Nájdite zodpovedajúcu vzduchovú trubicu a konektor na spodnej strane sedacieho rámu a 

podpier na ruky, ktorý k nej patrí. Pretiahnite ho štvorcovým otvorom na pevnom kovovom 

pláte. (Obr. 1)  

 Po tom, čo konektor pretiahnete daným otvorom, zapojte ho. (obr. 2) 

 

 Vytiahnite priečny spoj zo spodnej časti sedacieho rámu a zapojte ho do konektoru na podpere

pre ruky. Rovnako do zodpovedajúceho konektoru zapojte tiež vzduchovú trubicu. (Obr. 3) 

 Potom, čo je zapojenie dokončené, vsuňte spoj do spodnej časti sedacieho rámu cez štvorcový 
otvor na upevnenom kovovom pláte. Dávajte pozor, aby sa vzduchová trubice neohla.   



 

 

 Po zasadení podpery na ruky do kovového plátu, pritlačte podperu smerom dole tak, aby do 

seba jednotlivé výstupky zapadli. Potom opatrne popotiahnite podperu smerom k sebe, 

aby ste zistili, či všetky spoje sedia.  

 Nájdite montážny otvor na prednej strane kovovej dosky a zaskrutkujte vnútorný 
osemuholníkový šraub a plochou podložku pomocou vnútorného  kľúča. (Obr. 8)  

 

 

Koniec  inštalácie 

– 

obrázok 10.

 

 

 

 

Obrázok 5

Pozn.: všetko musí byť zastrčené pod sedák, inak by 
mohlo prísť ku privretiu alebo k zaseknutiu. 

 Nájdite horný montážny otvor na konci kovovej dosky. Použite vnútorný hexagonálny šraub a 

pevne ho zatiahnite. Tým je inštalácia podpier na ruky ukončená. Obe podpery sa inštalujú 

rovnakým spôsobom.  



6. Inštalácia ovládača  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pripravte si časť potrebnú k  zapojeniu držiaku manuálneho ovládača. (Obr. 1) 

 Vložte koniec držiaku do pevného cylindrického otvoru. Otvory  by sa mali na 

oboch častiach prekrývať. (Obr. 2)  

Pripravte si šrauby, ktorými držiak na oboch stranách zafixujete. (Obr. 3) 

Utiahnite tieto šrauby na oboch stranách. Tým ukončíte montáž. (Obr. 4) 



7. Použitie a inštalácia ovládača 

Vložte manuálny ovládač do stojanu (obr. 1.). Stojanom ide voľne otáčať doprava a doľava.  (Obr. 2) a 

ovládačom ide tiež pohybovať v  horizontálnom smere. (Obr. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rozkladanie a použitie vankúša pod hlavu a za chrbát 

Intenzitu hnetania môžete zmierniť pomocou použitia vankúša za chrbát  a pod hlavu, který je voliteľný 

(použitie sa odporúča). Chrbtový vankúš pripevníte pomocou zipsu (1), vankúš pod hlavu zase pomocou
upevňovacieho prvku (2). 

 



9. Jak křeslem pohybovat 

 

tak, aby těžisko přístroje spočívalo no jeho kolečkách. Nyní můžete křeslem posouvat dopředu a 
dozadu. Když křeslo dostanete do požadované pozice, položte jej opatrně zpět na zem.  

 

 

 

 

10. Ochrana podlahy 

Když necháte toto křeslo položené na dřevěné podlaze, může dojít k  poškození podlahy. Proto pod 
křeslo doporučujeme dát koberec.  

Upozornění: Pokud je podlaha nerovná, křeslo po ní netahejte ani na kolečkách. Křeslem taktéž 

nemanipulujte v úzkém prostoru. K uzvednutí křesla jsou potřební dva lidé.  

 

   Položenie a dlhodobé používanie ťažkého masážneho kresla môže spôsobiť na podlahe
otlačenie alebo poškodenie, odporúčame podložiť kreslo kobercom alebo podložkou.

  Pozor: Neposúvajte kreslo tlačením, alebo pomocou koliesok po drevenej podlahe, dlažbe
a po iných náchylných podlahách, kreslo treba preniesť pomocou minimálne 2 osôb.

Odpojte všetku kabeláž a zabezpečte ovládač. Nakloňte kreslo do takého uhlu 
až sa dostane na kolieska a rozdelí sa rovnováha. Teraz môžete posunúť kreslo
vpred/vzad. Nepoužívajte na krivom povrchu a na povrchu náchylnom na opotrebenie.



Technické informácie:  
Model: irest TRUMAN A70 

Popis: Kreslo určené k celotelovej masáži  

 Napätie: 110-120 V ~60Hz 

 220-240V ~50Hz/60Hz 

Prevádzkový príkon: 180W 

Prevádzková doba: 15 minút 

Bezpečnostná kategória: Trieda I 

 

Distribútor a dovozca pre SR:  Damico s.r.o., Zlievarenská 1, 91702 Trnava 

www.masaznekresla.sk www.masaznekresla.com    0905749479 

http://www.masaznekresla.sk
http://www.masaznekresla.com
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