
SPECIFIKACIJA IZDELKA IN PARAMETRI

Model Elite 305

MASAŽNI Elite 305

Nazivna napetost: 220 – 240 V

Poraba v pripravljenosti: 0.1 – 1 W Varnostni razred: 1

Minimalni zračni tlak: 0.020 – 0.028 Mp

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Delovna moč: 120 W

Neto teža: 88 kg

Bruto teža: 108 kg

Glasnost delovanja: <60 dB
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A309-2 
MASSAGE CHAIR

 
MASAŽNI STOL

Elite 305

1300mm

Bralko d.o.o. 
Šmartno ob Paki 134
Šmartno ob Paki 

T: 03/ 891 55 60, M: 041/ 680 451 
bralcom@siol.net, www.bralko.si
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BLUETOOTH 
ZVOČNIK

BLIŽNJICA 
ZA UPRAVLJANJE

OKRASNA 
LED LUČKA 

USB 
PRIKLJUČEK

MASAŽA 
HRBTA IN PASU

Inteligentne mehanske masažne roke neprestano zbirajo in posodabljajo podatke o položaju 
hrbtenice in posnemajo strokovne masažne kretnje poklicnih maserjev ter delujejo obenem več 
smerno in točkovno. Inteligentne masažne roke posnemajo naslednje profesionalne masažne prijeme: 
pritiskanje s prsti, gnetenje, trepljanje, kombinacija trepljanja in gnetenja. Mehanske masažne roke 
učinkovito zmasirajo tako vratni kot prsni in ledveni del hrbtenice. Takšno delovanje krepi hrbtenične 
mišice po celotni dolžini in je primerljivo s prijemi in metodami poklicnih maserjev. Tako se lahko 
hkrati osvežite, sprostite in preženete utrujenost.

INTELIGENTNE MEHANSKE MASAŽNE ROKE

Upravljanje masažnega stola je izredno enostavno zaradi vgrajenega inteligentnega sistema prepoznavanja govora. 
Vstajanje s stola in spreminjanje nastavitev z ročnim daljinskim upravljalnikom med masažo tako ni več potrebno, 

kar močno stopnjuje občutek ugodja.

INTELIGENTNI NADZOR GOVORA

Izpis na zaslonu je prilagojen 
funkcijam posamične naprave.  

RAZTEZNA 
MASAŽA

ODPIRANJE 
ZRAČNEGA TLAKA

SPROSTITVENA 
MASAŽA



ERGONOMSKO 
MASAŽNO VODILO 
V PODALJŠANI OBLIKI

Samo  od stene5 cm

3 RAZLIČNE STOPNJE 
ŠIRINE MASAŽE

5 RAZLIČNIH STOPENJ 
HITROSTI MASIRANJA

3 MOŽNOSTI IZBIRE 
JAKOSTI ZRAČNEGA TLAKA

BREZ DODATNEGA 
PROSTORA

ZGOLJ 5 CM PROSTORA ZA SPUST STOLA
13
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Tehnologija SL (SuperLong) temelji na 
znanstvenih spoznanjih  o  naravni človeški 
drži, na podlagi česar je nastalo ergonomsko 
oblikovano masažno vodilo v podaljšani 
obliki. To pomeni, da znaša dolžina, na kateri 
poteka masaža telesa, kar 135 cm - s čimer je 
omogočeno prijetno in udobno masiranje od 
glave do nog, med katerim je hrbtenica ves 
čas v svojem optimalnem �ziološkem položaju 
–  obliki krivulje S. V tem 'podaljšanem' 
položaju se po vsej dolžini zlahka sprostijo 
tako hrbtenica kot napete mišice. 

NIČELNA GRAVITACIJA 
ALI 'OBČUTEK 
BREZTEŽNOSTI'
Model Zero Gravity pomeni, da so noge in 
prsni koš dvignjeni za 118º, boki in meča pa 
v položaju nad višino srca. S tem se teža 
telesnih delov enakomerno porazdeli po 
površini masažnega stola, celotno telo pa je 
popolnoma razbremenjeno, kar daje 
občutek 'breztežnosti'.

RAZTEZANJE NOG
Okvir stola ima na višini meč vgrajeno 
funkcijo za teleskopsko prilagajanje. 
Nožni del stola izvlečete s preprostim 
dotikom na višini gležnja. Dolžino 
podaljšanja je možno popolnoma 
prilagoditi dolžini uporabnikove noge, 
po koncu masaže pa nožni del stola s 
pomočjo mehanizma z vzmetno silo 
samodejno vskoči nazaj. 

Za spust morate stol odmakniti le 5 cm od stene, kar je skoraj 60-80 cm manj v 
primerjavi z običajnimi masažnimi stoli. 

Tako prihranite približno 0,5 m2 prostora. 
Z unikatno oblikovanim gumbom za spust se stol popolnoma odpre že na razdalji 
5 cm od stene. V najdaljši, do konca raztegnjeni poziciji, stol zdrsne za 22 cm, kar 

v primerjavi s klasičnimi masažnimi stoli pomeni velik prostorski prihranek.   



VZGLAVJE

HRBET

NOGE
Masaža z vtiranjem in glajenjem

Predel nog je opremljen s posebnimi 
valjčki, ki masirajo podplate v nekoliko 
dvignjenem položaju, podobno kot 
pri masiranju s človeško roko. 
Kroglice se premikajo po stopalu 
na dolžini 3 cm, vključno 
s predelom t. i. Yongquanove 
akupunkturne točke. 

Karbonska vlakna za
infrardeče gretje

22 zračnih blazin za masiranje 
celotnega telesa, možnost  

prilagajanja jakosti zračnega tlaka, 
uravnavanja moči pritiska in 

aktiviranja sprostitvenega 
načina ter pavze.

4 BLAZINE
MASAŽA NOG Z 

ZRAČNIMI BLAZINAMI 

4 BLAZINE
MASAŽA ZGORNJEGA DELA 

ROK Z ZRAČNIMI BLAZINAMI 

1 ventil

12 BLAZIN

2 BLAZINI

MASAŽA STOPAL 
Z ZRAČNIMI BLAZINAMI

MASAŽA SPOD. DELA ROK 
Z ZRAČNIMI BLAZINAMI 

RAMENA

NAREDITE ZASE NEKAJ DOBREGA, PRIVOŠČITE SI  
RAZVAJANJE IN LJUBEZNIVEGA SPREMLJEVALCA,
S KATERIM BOSTE ZLAHKA VZDRŽEVALI ZDRAVO ŽIVLJENJE. 

MASIRANJE S POMOČJO 
ZRAČNEGA TLAKA

SPROŠČUJOČA MASAŽA 
PO VSEJ DOLŽINI TELESA

12 VRST 
SAMODEJNIH MASAŽNIH PROGRAMOV

MASAŽA
HRBTA IN PASU

RAZTEZNA 
(TRAKCIJSKA) MASAŽA

VAROVALNA 
MASAŽA ZA HRBTENICO

SPROSTITVENA 
MASAŽA

MASAŽA 
RAMEN IN VRATU

MASAŽA ZA
MAKSIMALNO UDOBJE

MASAŽA 
CELOTNEGA TELESA

RAZTEZANJE MIŠIC IN 
AKTIVIRANJE SOSEDNJIH TKIV

ODPRAVLJANJE 
UTRUJENOSTI

OBLIKOVANJE 
ZADNJICE

MASAŽA ZA 
BOLJŠI SPANEC

MASAŽA S PRITISKOM
ZRAČNIH BLAZIN

Točkovna in 
lokalna masaža

Masaža celotnega 
telesa

Masaža 
spodnjega 
dela telesa

MOJ ŽIVLJENJSKI SLOG: 
UŽITEK IN ZDRAVJE 
V ENEM

Masažni stol je zasnovan na najnovejših spoznanjih biomehanike, ergonomike ter najnovejših medicinskih izhodiščih. 
Popolnoma je prilagojen �ziološkim lastnostim človeškega okostja, obenem pa visoko tehnološko izpopolnjen: izredno 
energetsko varčen, s podaljšanim masažnim vodilom, možnostjo raztezanja posameznih delov telesa, kot tudi 
možnostjo točkovnega masiranja. V stol je vgrajenih kar 22 zračnih blazin.  Masažni stol vam prinaša vrhunsko masažno 
izkušnjo v udobju vašega doma, vzdržuje vaše zdravje in izpolnjuje potrebo po vsakodnevni telesni aktivnosti. 

1 ventil

1 ventil

1 ventil

Vzglavje je možno prosto 
premikati navzgor in navzdol. 

Ramenski predel je opremljen 
s funkcijo samodejnega zaznavanja 
in uravnavanja položaja.

Funkcija gretja (40-50 stopinj C)
lahko pomaga pri hladnem
občutku ali bolečini v predelu hrbta.
Zaradi ustrezne valovne dolžine
celice v telesu lažje absorbirajo 
toploto, s tem pa se pospeši
metabolizem.


