
 
Polohovatelné kosmetické a masážní lehátko Hairway RELAX 

Model: 54330 

 
Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před 
používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo 
nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody. 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Materiál: vysoce kvalitní PU 
Rozměry výrobku: délka 180 cm, šířka 76 cm, výška 67 cm 
Hmotnost produktu: 31 kg 
Rozměry balení: 132 cm, 32 cm, 65 cm 
Hmotnost balení: 35 kg 
Nosnost: 200 kg 
 
Montáž:  
Lehátko smontujte podle obrazového průvodce na konci tohoto návodu. 
 
Upozornění: 

- Lehátko bylo navrženo tak, aby efektivně vykonávalo svoji funkci. Nemělo by být používáno pro jiné účely. 
- K čištění lehátka nepoužívejte drátěnky z nerezové oceli nebo podobné pomůcky. 

 
Údržba: 

- Nevystavujte výrobek slunečnímu světlu. 
- K čištění povrchů použijte vodu a neutrální mýdlo nebo měkký hadřík. 

 
VÝROBCE: 
Hubert & Krieger GmbH 
Werkzeugstraße 14 
58093 Hagen 
Deutschland 
 
DODAVATEL: 
Detail – Hair style s.r.o. 
Třebíčská 1678/60 
594 01 Velké Meziříčí 
+420 566 440 099  www.svetkadernictvi.cz 
+421 221 201 099  www.svetkadernictva.sk 
    www.hairzone.eu 



 

 
Polohovateľné kozmetické a masážne lehátko Hairway RELAX 

Model: 54330 

 
Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred 
používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo 
nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE:  
Materiál: vysoko kvalitný PU 
Rozmery výrobku: dĺžka 180 cm, šírka 76 cm, výška 67 cm 
Hmotnosť produktu: 31 kg 
Rozmery balenia: 132 cm, 32 cm, 65 cm 
Hmotnosť balenia: 35 kg 
Nosnosť: 200 kg 

 
Montáž: 
Lehátko zmontujte podľa obrazového sprievodcu na konci tohto návodu. 
 
Upozornenie: 

- Lehátko bolo navrhnuté tak, aby efektívne vykonávalo svoju funkciu. Nemalo by byť používané na iné účely. 
- Na čistenie lehátka nepoužívajte drôtenky z nerezovej ocele alebo podobné pomôcky. 

 
Údržba: 

- Nevystavujte výrobok slnečnému svetlu. 

- Na čistenie povrchov použite vodu a neutrálne mydlo alebo mäkkú handričku. 
 
VÝROBCA: 
Hubert & Krieger GmbH 
Werkzeugstraße 14 
58093 Hagen 
Deutschland 
 
DODÁVATEL: 
Detail – Hair style s.r.o. 
Třebíčská 1678/60 
594 01 Velké Meziříčí 
+420 566 440 099  www.svetkadernictvi.cz 
+421 221 201 099  www.svetkadernictva.sk 
    www.hairzone.eu 



 

 
Cosmetic and  massage bed Hairway RELAX 

Model: 54330 

 
Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for as long as possible, follow the instructions below. 
Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not 
liable for any damages caused. 

 
TECHNICAL PARAMETERS: 
Material: high quality PU 
Product dimensions: length 180 cm, width 76 cm, height 67 cm 
Product weight: 31 kg 
Packaging dimensions: 132 cm, 32 cm, 65 cm 
Package weight: 35 kg 
Load capacity: 200 kg 

 
Construction: 
Assemble the cosmetic bed according to the image guide at the end of this manual. 
 
Warning: 

- Cosmetic bed was designed to perform its function effectively. It should not be used for other purposes. 
- Do not use stainless steel wires or similar tools to clean the reception. 

 
Maintenance: 

- Do not expose the product to sunlight. 
- Use water and a neutral soap or a soft cloth to clean the surfaces. 

 
PRODUCER: 
Hubert & Krieger GmbH 
Werkzeugstraße 14 
58093 Hagen 
Deutschland 
 
SUPPLIER: 
Detail – Hair style s.r.o. 
Třebíčská 1678/60 
594 01 Velké Meziříčí 
+420 566 440 099  www.svetkadernictvi.cz 
+421 221 201 099  www.svetkadernictva.sk 
    www.hairzone.eu 



 
 


