
Pedikúrní sada Weelko Astra - křeslo + masážní lázeň nohou +
podnožka - bílá 

Model:  WKS004

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.

Pedikúrní sada obsahuje:
- pedikúrní křeslo
- masážní lázeň nohou 
- podnožku

Technické parametry:
Barva: bílá
Materiál: PVC
Hmotnost produktu: 25 kg 
Maximální nosnost: 150 kg
Rozměry výrobku: 120 x 61 x 52/67 cm 
Rozměry balení:  84 x 63 x 65 cm a 105 x 62 x 12 cm
Hmotnost balení: 10 a 14 kg 



Upozornění:
Pedikúrní sada byla navržena tak, aby efektivně vykonávala svoji funkci. Neměla by být 
používána pro jiné účely. 
Produkt opatrně vyjměte z obalu a rozložte ho na rovné zemi. Jednotlivé díly vyjměte z balení a 
zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený,pokud ano, tak nás okamžitě 
kontaktujte, pokud bude pedikúrní sada sestavena z vadných dílů, hrozí poškození, na které 
nelze uplatnit záruku.

Údržba:
Nevystavujte výrobek slunečnímu světlu.
K čištění laminátových povrchů použijte vodu a neutrální mýdlo nebo měkký hadřík.
K čištění lakovaných povrchů použijte vodu a neutrální mýdlo nebo měkký hadřík. 
K čištění pedikúrní sady nepoužívejte drátěnky nerezové oceli nebo podobné pomůcky.



Pedikúrna sada Weelko Astra - kreslo + masážny kúpeľ nôh +
podnožka – biela

Model:  WKS004

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s 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 nahliadnutia. V prípade zlej alebo nedovolenej manipulácie 
dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Pedikúrna súprava obsahuje:
- pedikúrne kreslo
- masážny kúpeľ nôh
- podnožku

Technické parametre:
Farba: biela
Materiál: PVC
Hmotnosť produktu: 25 kg
Maximálna nosnosť: 150 kg
Rozmery výrobku: 120 x 61 x 52/67 cm
Rozmery balenia: 84 x 63 x 65 cm a 105 x 62 x 12 cm
Hmotnosť balenia: 10 a 14 kg

Upozornenie:
Pedikúrna sada bola navrhnutá tak, aby efektívne vykonávala svoju funkciu. Nemala by byť 



používaná na iné účely.
Výrobok opatrne vyberte z obalu a rozložte ho na rovnej zemi. Jednotlivé diely vyberte z balenia 
a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejako poškodený, ak áno, tak nás okamžite 
kontaktujte, pokiaľ bude pedikúrna sada zostavená z chybných dielov, hrozí poškodenie, na 
ktoré nie je možné uplatniť záruku.

Údržba:
Nevystavujte výrobok slnečnému svetlu.
Na čistenie laminátových povrchov použite vodu a neutrálne mydlo alebo mäkkú handričku.
Na čistenie lakovaných povrchov použite vodu a neutrálne mydlo alebo mäkkú handričku.
Na čistenie pedikúrnej sady nepoužívajte drôtenky nerezovej ocele alebo podobné pomôcky.


