
MASÁŽNÍ/BALANČNÍ PODLOŽKA 33 CM MASTER 
gumowe pompowane zwierzątko 

 

 

CZ 

Podložku (disk) můžete používat k procvičování rovnováhy, posilování zádových, břišních 

svalů a masáži chodidel. 

Aktivuje a uvolňuje energii lidských orgánů, pomáhá odbourávat přebytečný tuk 

nahromaděný hlavně v pase a zadních partiích těla. 

Podložku je možné použít i pro odlehčené sezení, neboť podporuje elastičnost zádového a 

břišního svalstva, aniž by se namohlo a unavilo. 

Podložku lze používat oboustranně a lze ji dofukovat podle potřeby: 

a) méně vzduchu – vyšší náročnost 

b) více vzduchu – nižší náročnost 

 

Upozornění: - při cvičení rovnováhy doporučujeme se přidržovat pevných předmětů. 

 

Materiál: PVC 

 

SK 

Podložku (disk) môžete používať na precvičovanie rovnováhy, posilňovanie chrbtových, 

brušných svalov a masáž chodidiel. 

Aktivuje a uvoľňuje energiu ľudských orgánov, pomáha odbúravať prebytočný tuk 

nahromadený hlavne v páse a v zadných partiách tela. 

Podložku je možné použiť aj pre odľahčené sedenie, pretože podporuje elasticitu chrbtového a 

brušného svalstva, bez toho by sa namáhalo a unavovalo. 

Podložku je možné používať obojstranne a možno ju dofukovať podľa potreby: 

a) menej vzduchu - vyššia náročnosť 

b) viac vzduchu - nižšia náročnosť 

 

Upozornenie: - pri cvičení rovnováhy odporúčame sa pridržiavať pevných predmetov. 
 

PL 

Dysk służy do ćwiczenia równowagi, wzmocnienia pleców, kręgosłupa,  brzucha i masażu 

stóp. 

Uaktywnia zapasy energii we wszystkich narządach ludzkich, pomaga wyeliminować 

nadmiar tłuszczu zgromadzonego głównie w talii i tylnej części ciała. 

 

Z dysku można korzystać według własnych potrzeb: 

a) mniej powietrza - wyższa wydajność 

b) więcej powietrza – niższa wydajnoś 

 

Uwaga - Zalecane jest, aby przy ćwiczeniu równowagi, znajdować sie w pobliżu 

stabilnych przedmiotów. 
 



 
 

 

 

 

CZ – Copyright - autorská práva 

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. 

Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu 

společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v 

tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

  

SK - Copyright - autorské práva 

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. 

Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu 

spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v 

tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 

 

PL - Copyright - prawo autorskie  

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi.  

Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez 

wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. 

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty. 

 

 



CZ Záruční podmínky: 

 na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě 

 v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným 

materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 

 práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 

- mechanickým poškozením 

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahy 

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

 reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu 

 záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 

 

SK Záručné podmienky: 

 na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu 

 v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným 

materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná 

 práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: 

- mechanickým poškodením 

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahmi 

- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 

pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  

 reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu 

 záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený 

 

PL Zasady gwarancji: 

 Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży;  

 Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą 

usuwane bezpłatnie; 

 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: 

- uszkodzenia mechanicznego 

- klęski żywiołowej 

- niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, 

nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; 

 Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem).Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię 

paragonu (dowód zakupu); 

 Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony. 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel CZ: Dodávateľ SK: Dystrybutor PL: 

MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 

1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka 2 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 024 01 Kysucké Nové Mesto 44-180 Toszek 

Czech Republic Slovakia Poland 

www.nejlevnejsisport.cz www.najlacnejsisport.sk    www.najtanszysport.pl 

 

 

 

 

 


