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Nazivna napetost: 220-240V~

Speci�kacija izdelka in parametri

Stopnja koncentracije negativnih ionov: max. 240 000/ cm3

Nazivna moč: 150 W

Neto teža: 120 KG

Bruto teža:  134 KG

Glasnost delovanja: ≤ 60dB

Čas delovanja: 20 minut

Varnostni razred: 1

Zračni tlak: 0.222 – 0.28 Mpa

POSLOVNI
RAZRED
Elite 600

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

Poraba v mirovanju: 0.1-1 W
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POSLOVNI RAZRED Elite 600

NADGRAJENI MODEL

 
VARUH VAŠEGA ZDRAVJA
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RAZTEZANJE NOG

MASIRANJE (GNETENJE) NOG

VALJČNI SISTEM ZA MASIRANJE STOPAL

S + L  - ERGONOMSKO 
OBLIKOVANO IN PODALJŠANO 

MASAŽNO VODILO

04

S MODEL
Uravnavanja stopnje ukrivljenosti hrbtenice

L MODEL
Masiranje po vsej dolžini od vratu do zadnjice

135 CM
Podaljšano masažno vodilo

Tehnologija ergonomsko oblikovanega 
(ustrezno upognjenega) in podaljšanega 

masažnega vodila omogoča masažo telesa na 
dolžini kar 135 cm, kar omogoča učinkovito in 

prijetno masiranje vse od vratu do stegen. 
Takšna postavitev hrbtenico ves čas ohranja v 
optimalnem �ziološkem položaju – krivulji S - 

obenem pa omogoča učinkovito sproščanje 
hrbtenice po vsej dolžini. 

Pozicijo masiranja meč je možno poljubno prilagajati 
glede na telesno višino uporabnika, kar zagotavlja 
natančno usmerjeno in učinkovito masiranje 
posameznih telesnih delov.

Predel zgornjega dela nog na stolu je opremljen z 
masažnim sistemom za gnetenje nog in funkcijo za 
masiranje z zračnimi blazinami, kar učinkovito odpravlja 
utrujenost in bolečine iz nog.

Predel stopal ima vgrajen sistem za valjčno masiranje, ki 
je sestavljen iz valjev, nameščenih v treh vrstah, kar 
omogoča temeljito masiranje celotnega stopala od pete, 
stopalnega loka do prstov na nogah.
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BLUETOOTH 
ZVOČNIK

PAMETNI NADZOR 
GOVORA
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SEGMENTNA IN 
VEČTOČKOVNA MASAŽA

3 RAZLIČNE STOPNJE 
ŠIRINE MASAŽE

5 RAZLIČNIH STOPENJ
HITROSTI MASIRANJA

MOŽNOST INDIVIDUALNEGA
PROGRAMIRANJA

3 MOŽNOSTI IZBIRE 
JAKOSTI ZRAČNEGA TLAKA

Z vgrajenim sistemom za nadzor govora, 
sistemom za prepoznavanje govora ter sistemom 

za enostavno in udobno prostoročno 
sporazumevanje

Z vgrajenim inovativnim indukcijskim sistemom za 
masiranje akupunkturnih predelov telesa. Izbirate 

lahko med več profesionalnimi masažnimi tehnikami 
ali njihovimi medsebojnimi kombinacijami. Takšen 
pristop zagotavlja maksimalno sproščanje napetih 

mišic in sosednjih tkiv, zmanjša pritisk in učinkovito 
odpravlja utrujenost.

Sistem za masiranje hrbta je izdelan v skladu z 
znanstvenimi in medicinskimi priporočili, tako da 

spodbuja optimalno telesno držo in krepi 
hrbtenico. Gre za posebej prilagojeno masiranje, 

usmerjeno zgolj v območje hrbtnih mišic in 
hrbtenice. Širino masiranja lahko prosto 
prilagajate na območju od 6 do 21 cm. 

Glede na svoje potrebe lahko izbirate med 5 
različnimi stopnjami hitrosti masiranja: hitrejšo ali 

počasnejšo masažo in močnejšo oziroma 
globinsko masažo. Tako si lahko sami, glede na 
svoje razpoloženje, pričarate raznoliko paleto 

masažnih izkušenj. 

Glede na tip telesne konstitucije lahko oblikujete 
individualno prilagojene masažne programe. V ta 

namen je potrebno aktivirati ustrezni gumb za 
aktivacijo načina samodejnega spomina in že 

lahko vsakič znova uživate v osebno prilagojeni 
masažni izkušnji. 

Sistem ima vgrajenih 40 zračnih blazin z 
možnostjo izbiranja med tremi različnimi 
stopnjami zračnega tlaka, kar zagotavlja 

učinkovito sprostitev in poživitev telesa od 
ramenskega obroča vse do stopal.

USB
PRIKLJUČEK

BLIŽNJICA 
ZA UPRAVLJANJE

O2 
IONIZATOR



118°

135°

07

NIČELNA GRAVITACIJA ALI 'OBČUTEK BREZTEŽNOSTI'

BREZ DODATNEGA PROSTORA
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NEPOZABNA IZKUŠNJA 
BREZTEŽNOSTI VESOLJA

Model Zero Gravity pomeni, da je stol A600 nagnjen pod kotoma 
135° in 118°, tako kot v vesoljskih plovilih, kar ustvarja občutek 
'breztežnosti'. V tem položaju so stegna in meča dvignjena nad 
višino srca, s čimer dosežemo popolno razbremenitev hrbtenice  
ter občutek globoke sproščenosti. 

S pomočjo unikatno oblikovanega gumba za spust in 
vgrajenega sistema za zdrs naprej (forward sliding) se stol 
popolnoma odpre že na razdalji 5 cm od stene, s čimer prihranite 
veliko prostora.
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STROKOVNA MASAŽA 
DOBRODEJNO VPLIVA NA VAŠE ZDRAVJE 

SPROŠČUJOČA MASAŽA 
CELOTNEGA TELESA

MASAŽA
 Z ZRAČNIMI BLAZINAMI

MASAŽA ZGORNJENA DELA 
ROK Z ZRAČNIMI BLAZINAM 

2 ventila

4 ZRAČNE BLAZINE

MASAŽA SPODNJEGA DELA 
ROK Z ZRAČNIMI BLAZINAMI 

8 ZRAČNIH BLAZIN

STOPALA

LEDVENI DEL in BOKI

Predel je opremljen z 
inteligentnimi masažnimi 
rokami na dolžini 135 cm.

NASLONJALO ROK

HRBET

Vzglavje je možno prosto 
prilagajati navzgor in navzdol.

GLAVA

HRBET
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Zaznavanje 
ključnih točk 

v telesu

8 VRST 
SAMODEJNIH MASAŽNIH PROGRAMOV

VRATNA HRBTENICA RAMENSKI OBROČ CELOTNO TELO

PAS, SKELET IN SKLEPI SPROSTITEV RAZVAJANJE HITRA MASAŽA

NADGRAJENI MODEL
PRILAGAJANJE NATANČNOSTI
PAMETNI DETEKCIJSKI SISTEM

SAMODEJNO ZAZNAVANJE OBLIKE TELESA

ZAZNAVANJE POLOŽAJA RAMENSKEGA OBROČA

Masažni stol Elite 600 je zasnovan na podlagi biomehanike, ergonomike in na najnovejših medicinskih izhodiščih. 
Prilagojen je �ziološkim lastnostim človeškega okostja, obenem pa visoko tehnološko izpopolnjen: energetsko in 

prostorsko varčen, s podaljšanim in upognjenim masažnim vodilom ter možnostjo raztezanja telesa. V konstrukcijo 
stola je vgrajenih kar 40 zračnih blazin. 

Z vsemi naštetimi lastnostmi vam masažni stol Elite 600 zagotavlja vrhunsko masažno izkušnjo v udobju lastnega 
doma, pomaga vzdrževati vaše zdravje in izpolnjuje potrebo po vsakodnevni aktivnosti. 

Predel stopal ima vgrajen sistem za 
valjčno masiranje, ki omogoča 
temeljito masiranje celotnega 
stopala: od pete, stopalnega loka 
do prstov na nogah.

Naslonjalo za roke je 
opremljeno z bližnjico in 
gumbom za prilagajanje 
višine. Zračna blazina na 
območju dlani vsebuje 
konveksno masažno točko in 
funkcijo za magnetno terapijo. 

Možnost izbire med tremi 
stopnjami jakosti ogrevanja z 
infrardečo toploto preko 
sistema iz ogljikovih vlaken.

4 ventilI

MASAŽA NOG 
Z ZRAČNIMI BLAZINAMI

6 ZRAČNIH BLAZIN

1 ventil

MASAŽA STOPAL
Z ZRAČNIMI BLAZINAMI

22 ZRAČNIH BLAZIN

4 ventil

40 zračnih blazin za masiranje 
celotnega telesa, možnost 

prilagajanja jakosti zračnega 
tlaka, uravnavanja moči pritiska, 

aktiviranja sprostitvenega 
načina ter pavze.

Primerna, ko si zaželite 
sprostitve in počitka po 

napornem delovniku ali ob 
povečanem stresu.

Primerna za ljudi, ki dolgo časa 
preživijo za pisalno mizo in še 

posebej potrebujejo varovalno 
masažo vratnega predela.

Prilagojena za sprostitev po 
napornem dnevu doma ali v 

pisarni.

Masaža za sprostitev in odpravo 
bolečin po dolgotrajnem 

sedenju.

Raztezanje v predelu pasu z 
masiranjem skeleta in sklepov.

Namesto krepčilnega 
popoldanskega dremeža in za 

povečanje energije.

Masažni program za vzbujanje 
ugodja v celotnem telesu.

Možnost izbire več načinov 
masiranja, med katerimi 

poiščite najustreznejšega zase.

Sistem za samodejno zaznavanje zbira in posodablja podatke o telesni 
konstituciji in telesni višini in sproti usmerja in prilagaja intenzivnost in 
način masiranja glede na akupresurne in druge ključne točke v telesu. Tako   
je dosežen optimalen zdravstveni in sprostitveni učinek masiranja. 

Sistem za samodejno zaznavanje položaja omogoča prosto prilagajanje 
nastavitev položaja ramenskega obroča (možnost nastavitve 11 različnih 
položajev), kar še poveča občutek ugodja med masiranjem.


