
ISO 13485:2012

Produktový katalog

Wellness a fitness

www.madisson.cz

Technika pro zdravotnictví,  
rehabilitaci a wellness 



Děláme život pohyblivější! 

Naším posláním je přicházet s jedinečnými technologiemi navracejícími lidi 
k pohybu a aktivnímu životu.

Jako leader na poli dodávek zdravotnické techniky pro rehabilitaci a tech-
nologií pro wellness přicházíme s novými trendy a určujeme směr ostatním. 

Každoročně rozšíříme sortiment o další novinky a významně navýšíme svůj 
podíl na trhu tak, abychom stále upevňovali svoji vedoucí pozici v oboru.

Mgr. Robert Vojtíšek, MBA, Executive DBA
zakladatel a ředitel společnosti / CEO
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Společnost Madisson s.r.o. zastupuje, mimo jiné, tyto zahraniční společnosti:

Společnost Madisson s.r.o. působí v oblasti vývoje, výroby, dodávek a servisu techniky pro zdravotnictví a wellness. Byla založena 
v roce 1999 a od svého počátku realizovala tisíce významných projektů. V současné době patří s nejširší produktovou nabídkou na 
trhu mezi klíčové dodavatele výrobků a zařízení pro rehabilitaci a wellness.
Nabídka společnosti je profilována do pěti základních kategorií: přístrojová technika, lehátka a stoly, pokročilé systémy, 
hydroterapie, wellness a fitness.
Vedle své vlastní produkce, zastoupené zejména rehabilitačními a vyšetřovacími lehátky, zakázkovou výrobou nerezových van 
a nerezových zvedáků spolupracuje společnost Madisson s řadou světových výrobců. Řadu z nich výhradně zastupuje a nabízí 
rovněž odborný autorizovaný servis.
Společnost Madisson má na českém trhu tisíce referenčních pracovišť z různých oborů. Mezi naše zákazníky patří odborné reha-
bilitační ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, domovy pro seniory a další. Významnou skupinou našich 
zákazníků jsou také lázeňské domy, wellness hotely a obdobná nestátní zdravotnická zařízení. V neposlední řadě společnost Madi-
sson spolupracuje a vybavuje řadu soukromých rehabilitačních pracovišť, sportovních klubů a organizací.
Společnost Madisson má v České republice několik servisních a zákaznických pracovišť. Mezi hlavní patří obchodní a servisní cent-
rála společnosti v Praze, obchodní a servisní pobočka pro Moravu v Boskovicích a servisní pobočka pro Karlovarský kraj v Karlových 
Varech. Vedle těchto firemních poboček disponuje společnost celorepublikovou servisní sítí, tak aby byl rychlý servis dosažitelný 
z každého regionu.
Vedle kvalitních technologií a nadstandardních služeb poskytujeme našim klientům osobní a profesionální přístup. Společnost 
Madisson dlouhodobě udává trend v oblasti rehabilitace a wellness. Našim cílem je vždy nabízet to nejlepší a mít radost ze spo-
kojených a dlouhodobých klientů.

› O společnosti

NAVŠTIVTE NÁŠ  

NOVÝ WEB

WWW.MADISSON.CZ
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Best-Buy/nejlepší koupě 
Konzultujte s námi každý nákup rehabilitační 
a wellness techniky! Naši odborníci prověří 
Vaše podmínky a pomohou Vám k nejlepšímu 
poměru výhod. Nemusíte nakoupit přes nás, 

ale proč nevyužít lepší podmínky splátek, proč si nenechat 
doporučit kvalitnější výrobek či službu? Využijte našeho 
vlivu v oboru!

Výkup starých přístrojů 
Využijte „jarní úklid“ po celý rok, za starý 
přístroj můžete dostat třeba i 30 000 Kč, 
když si od Madissonu zakoupíte nový 
přístroj. Nebo Vás zajímá jiný produkt? 
Tak se zeptejte!

Zdarma si přístroj vyzkoušejte 
Líbila se Vám bezplatná prezentace a toužíte 
si přístroj pár dní vyzkoušet na VIP klientech 
či rodině? A chcete to taky zdarma?  
Tak si o to řekněte!

Bonus servis 
No, a když to nepůjde on-line, tak 
přijedeme na opravu, a navíc Vám za jedny 
náklady na cestu můžeme provést PBTK.

Doporučte nás! 
Vzejde z Vašeho doporučení  
nákup u Madissonu?  
Dostanete něco pro Vás!  
Stačí si vybrat!

Přístroj za zlomek ceny! 
Líbilo by se Vám zaplatit za elektrické 
lehátko v hodnotě 20 000 Kč jen 4 000 Kč 
a měsíčně pak jen 24× 800 Kč a masírovat 
hned? Nebo chcete nakoupit něco jiného? 
Tak volejte!

Věrnost Madissonu! 
Za každý nákup od nás něco dostanete. 
Ptáte se co? To budete koukat!  
Záleží na čase a typu produktu.

Bezplatná doprava, instalace a zaškolení 
Věděli jste, že Vám elektronické přístroje 
zdarma zavezeme a zaškolíme obsluhu? 

Prodloužená záruka
10 % z kupní ceny bez DPH – prodloužení 
záruky o 1 rok a 20 % z kupní ceny bez DPH 
u záruky prodloužené o 3 roky. V případě 
uplatnění slevy se částka za prodlouženou 
záruku počítá z ceny zboží před slevou.

VIP prezentace zdarma 
Nechcete čekat na další odbornou 
výstavu a vidět novinky hned a u Vás? 
Objednejte si bezplatnou prezentaci 
a my Vám vše předvedeme!

On-line servis
Věděli jste, že až 80 % požadavků  
vyřešíme po telefonu? Jsme tu pro Vás 
stále, na telefonu, mailu i facebooku!

Pojištění proti krádeži a poškození 
Chraňte své investice. Informujte se 
u prodejce o možnostech připojištění 
produktu a možnosti zapůjčení 
náhradního stroje. Jde nám i o Vaše peníze!

› Programy Madisson





› Wellness a f i tness

Wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla.

Společnost Madisson s.r.o. se dlouhodobě zabývá výbavou a realizacemi v oblasti wellness. 
V sortimentu naleznete vše co znáte a možná i něco naprosto nového, protože se snažíme 
hranice wellness posouvat dál a dál.

Vedle klasických dodávek všech druhů saun, parních kabin, vířivek, Kneippových chodníků, 
ochlazoven, ledovačů a všeho pro relaxaci a odpočinek dodáváme i nerezové bazény, 
kryokomory atd.

Nabízená zařízení, která vynikají svou funkčností a nevšedním designem, zprostředkují Vašim 
klientům neopakovatelný zážitek a ti se k Vám pak budou rádi vracet.
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Suchá masážní  vana pro intenzivní  provoz

Tato skupina van je určena k provádění masáže proudem teplé vody, narážejícím na pružnou membránu. Suché 
vodní masáže jsou určeny jak pro relaxaci, tak pro rehabilitaci. Jsou využívány zejména v lázeňských a wellness provozech, 
ale i jako doplněk terapií v rehabilitačních centrech, nemocnicích a sportovních klubech.
Jsou ideální prevencí ochablých svalů a bolestí v oblastech zad a ramen. Pomocí těchto masáží aktivujete 
metabolismus, pozitivně působíte na oběhový systém, odbouráváte stres, snižujete svalové napětí celého těla a fyzioterapeuti 
je doporučují jako velmi vhodný doplněk klasických masáží i jako jejich zdatnou náhradu. 
Suché masážní vany nevyžadují téměř žádnou hygienickou údržbu. Ušetří Vám také peníze za spotřebu vody a přítomnost 
personálu během masáže.

› Suché masážní vany

Technická specifikace
 › otočný ovládací panel s dotykovým displejem o velikosti 
10,4" s možností výběru umístění na levé nebo pravé straně

 › možnost výběru pravé nebo levé varianty ovládacích prvků  
vany dle pozice v místnosti

 › 5 masážních zón

 › 2 pohyblivé masážní trysky

 › možnost nastavení intenzity až do 5 barů

 › 5 variant pohybu trysek = 5 typů masážních technik
 › suchá masážní vana se zdravotnickou certifikací

 › terapeutická funkce automatického snížení intenzity masáže 
v oblasti krku

 › přednastavené programy s možností individuálního nastavení

 › zpevněná plocha pro nasedání hůře mobilních pacientů

 › možnost pokročilé individualizace masáže s nahráním na RFID 
čipovou kartu = programové nastavení dle pohlaví, výšky klienta, 
typu postavy (volitelně za příplatek)

 › možnost výběru barvy čalounění postranních lišt  
(4 barvy v ceně – meruňková, modrá, zelená,  
světle šedá, další dle RAL za příplatek)

 › možnost umístění loga nebo fotomotivu na opláštění vany 
(volitelně za příplatek)

 › nosnost 200 kg

 › kapacita vody 430 l, napájení 230 V / 50 Hz

 › rozměry (d × š × v) 2210 × 1030 × 600 mm

 › hmotnost 180 kg (bez vody)

MEDI STREAM 3000 – pro intenzivní provoz

>> technické 
informace
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Suchá masážní  vana pro intenzivní  provoz

Personalizace designu vany:  
mějte vanu s vlastním logem,  
motivem nebo barvou  

a buďte jedineční! 

5 možností pohybu masážních trysek

UNIKÁTNÍ A ABSOLUTNÍ  

INDIVIDUALIZACE MASÁŽE  

PODLE KLIENTA

Dotykový displej s pokročilým softwarem
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Suchá masážní  vana a zábalová vana

Technická specifikace
 › 12 trysek rozdělených do 6- ti nezávislých masážních zón
 › možnost nastavení času masáže i jednotlivých zón

 › možnost uložení jednoho vlastního masážního programu

 › nastavitelnost intenzity trysek v 9 krocích
 › 6 přednastavených programů
 › pohotovostní režim pro udržení stanovené teploty vody

 › možnost automatického ohřevu na provozní teplotu 

 › chlazení vzduchem – bez nutnosti připojení na vodu  
a odpadní systém

 › podsvícení vany 6 barvami – automatické přepínaní  
nebo fixace jedné barvy

AQUAI
 › podsvícený dotykový displej

 › možnost provozu na systém programovatelných  
čipových karet (volitelně)

 › možnost připojení externího audio zařízení (volitelně)

 › certifikované zdravotnické zařízení
 › kapacita vody 220 l 

 › napájení 230 V nebo 400 V/50 Hz 

 › rozměry (d × š × v) 2370 × 1140 × 700 mm 

 › hmotnost 190 kg (bez vody)

SKVĚLÝ POMĚR CENA/VÝKON – 

IDEÁLNÍ PRO MENŠÍ PROVOZY!

>> technické 
informace

Zábalová vana „THERMOSPA“

Technická specifikace
 › vyhřívané vodní lůžko pro kosmetické zábaly případně masáže  
(vodní řasy, rašelina, bahno, sláma, atd.)

 › rozměry (d × š × v) 2400 × 1090 × 620–850 mm

 › váha 230 kg (bez vody)

 › objem vody 350 litrů

 › napájení 230 V/50 Hz, 2500 kW

Volitelné příslušenství
 › opláštění vany „Designer“ – výběr z několika možností

 › dvoubarevné opláštění vany – pouze pro „Designer“ 

 › modul „Concerto“ – muzikoterapie

 › masážní zařízení AquaJet – suchá vodní masáž

 › modul „Aura“ – podsvícení ložné plochy

 › osvětlení opláštění vany – pouze pro „Designer“ 

 › přístroj pro ohřev materiálu pro zábaly
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Solární  obloha,  vyhřívaný masážní  stůl

Vyhřívaný polohovatelný masážní stůl s minerálním pískem
 › plynule nastavitelné vytápění
 › intenzivní hluboká relaxace

 › mírně přetrvávající teplo –  
systém vyhřívání

 › dva zvedací sloupce pro výšku  
a nastavení sklonu

 › rozsah zdvihu 63–88 cm  
pomocí ručního ovladače

 › maximální náklon stolu ±16° 

 › masážní modul (volitelně)

 › ložná plocha 202 × 72 cm

 › nosnost až 150 kg

 › jedinečné zařízení pro pohodlné opalování a relaxaci bez pocitu stísněnosti

 › výkonné „lampy“ pro každodenní zatížení – 4 × 400 W

 › systém připevněn ke stropu (nezabírá tedy prostor v místnosti)

 › určeno pro každodenní provoz ve spa a wellness centrech

 › vnější rozměr 2100 × 650 × 285 mm

 › příkon 2200 W, napájení 230 V/50 Hz

Solární obloha „SUNSKY 400“

Volitelné příslušenství a možnosti:  
ovládací panel, závěsný systém na strop

POCIT PÍSČITÉ PLÁŽE  

S NĚČÍM NAVÍC! 

› Solární obloha, vyhřívaný masážní stůl
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Zpracujeme Vám grafické 
znázornění (3D i půdorys)  
umístění kryokomory 
a technologie ve Vašich  
prostorách.

Celotělová k r yoterapie

Kryoterapie je metoda, která spočívá v krátkém pobytu uživatele (1–3 minuty) ve velmi nízkých teplotách. Využití celotělové 
kryoterapie je považováno za jednu z nejefektivnějších možností fyzikální terapie při léčbě revmatologických, ortopedic-
kých a kožních onemocnění. Pozitivní účinky kryoterapie byly ověřeny řadou studií. Na rozdíl od konvenčních chladících 
komor, které využívají tekutý dusík, jsou námi nabízené a doporučované kryokomory vybaveny chladící jednotkou, která 
produkuje studený vzduch o teplotě až –110 °C, což je podle řady klinických studií dostatečně nízká teplota pro terapeutic-
ké využití. Inovativní technologie umožňuje udržet provozní náklady na minimu. 

Nabízíme jednokomorovou, dvoukomorovou i tříkomorovou variantu celotělové kryoterapie chlazené vzduchem. Každý 
kryoterapeutický systém se skládá z kryokomory a chladící jednotky.

Hlavní výhody kryokomory chlazené vzduchem:
 › plná programovatelnost terapií – načasování procedur

 › on-line kontrola funkcí a nastavení (bez nutnosti příjezdu technika)

 › bez nutnosti řešit logistiku doplňování chladícího média

 › možnost pohybu v kryokomoře
 › opravdu celotělová kryoterapie
 › německá technologie

 › suchý chlad (pacienty je lépe snášen)
 › nízké provozní náklady 

 › minimální stavební úpravy před montáží

Indikace
 › revmatické onemocnění

 › kloubní a páteřní problémy

 › chronické bolestivé stavy

 › pooperační stavy

 › sportovní regenerace

 › poruchy centrální aktivity (únavový syndrom, deprese,  
poruchy spánku)

 › funkční poruchy imunitního systému

 › kožní problémy

 › celulitida

› Celotělová kryoterapie

„SAMOZMRAZOVACÍ“ TECHNOLOGIE  

BEZ POUŽITÍ  

MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ!

JEDNOKOMOROVÁ KRYOKABINA
 › vzduchem chlazená celotělová kryokabina pro 1 osobu

 › plná programovatelnost pomocí LCD dotykového displeje nebo chytrého telefonu

 › on-line kontrola funkcí a nastavení

 › bez nutnosti doplňování chladícího média

 › barva kryokabiny bílá (za příplatek dle RAL)

 › celoskleněné dveře

 › teplota uvnitř komory až –85 °C

 › minimální provozní náklady

 › bez nutnosti stavebních úprav

 › vnější rozměry: 1200 × 1200 × 2500 mm
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Celotělová k r yoterapie

DVOUKOMOROVÁ 
KRYOKOMORA

Technická specifikace
 › technologie chlazení vzduchem bez nutnosti použití kapalného média

 › dvoukomorový systém skládající se z přípravné a terapeutické komory

 › teplota uvnitř terapeutické komory až –110 °C
 › teplota uvnitř přípravné komory až –60 °C

 › plná programovatelnost pomocí kontrolního panelu s dotykovým 
displejem o velikosti 15"

 › možnost kontroly funkcí a nastavení on-line  
(bez nutnosti příjezdu technika)

 › možnost pohybu více pacientů v kryokomoře
 › integrovaný audio systém

 › barva kryokomory bílá (jiná dle RAL za příplatek)

 › celoskleněné dveře

TŘÍKOMOROVÁ 
KRYOKOMORA

Technická specifikace
 › technologie chlazení vzduchem bez nutnosti 
použití kapalného média

 › tříkomorový systém skládající se ze dvou 
přípravných komor a terapeutické komory

 › teplota uvnitř terapeutické komory až –110 °C

JEDNOKOMOROVÁ 
KRYOKOMORA

Technická specifikace
 › technologie chlazení vzduchem bez nutnosti použití 
kapalného média

 › teplota uvnitř komory až –85 °C
 › plná programovatelnost pomocí LCD dotykového displeje 
o velikosti 7" nebo přes tablet

 › možnost kontroly funkcí a nastavení  
on-line (bez nutnosti příjezdu technika)

 › možnost pohybu v kryokomoře  
(pro 1–2 pacienty)

 › integrovaný audio systém

 › barva kryokomory bílá (jiná dle RAL za příplatek)

 › celoskleněné dveře

 › rozměry kryokomory (d × h × v):  
– vnější 1500 × 1500 × 2650 mm 
– vnitřní 1200 × 1200 × 2100 mm 

 › rozměry kryokomory (d × h × v):  
– celkové vnější 4200 × 2400 × 2550 mm 
– přípravná komora vnitřní 1600 × 1810 × 2140 mm 
– terapeutická komora vnitřní 1860 × 2100 × 2140 mm
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› Komerční wellness zařízení a technologie

SAUNY
Saunu Vám vyrobíme na míru dle Vašich představ do nejmenšího detailu. Dodáváme sauny pro privátní užití i do veřej-
ných provozů. Mohou být vyrobeny jako samostatné objekty nebo vestavěné. Pro výrobu kabiny používáme pouze ma-
teriály vysoké kvality, jako je severský smrk, topol, cedr a hemlock. Vnitřní vybavení sauny doporučujeme provést z africké 
vrby abachi, jelikož vstřebává jen málo tepla a je tedy pro styk s pokožkou příjemně teplá.

Dle požadavků klienta dodáváme sauny svojí vlastní produkce z rukou zkušených českých truhlářů, opatřených 
německými technologiemi. Pro náročnější klientelu dodáváme německé sauny KLAFS, které designově udávají trend 
v saunařském oboru. Dodáváme jednotlivá řešení i kompletní saunové světy.

V naší nabídce najdete: FINSKÉ, SOLNÉ, INFRA, BIO, BYLINKOVÉ, KONOPNÉ SAUNY a další…

saunové doplňky

Sauny
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Sauny

Sauny „KLAFS“
LUXUSNÍ PROVEDENÍ

SAUN

Saunyw
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Parní  lázně

PARNÍ LÁZNĚ
Parní lázeň slouží jako prevence onemocnění, přispívá k zotavení a uvolnění. Je to příjemné místo, kde se lze dobře vypotit, 
podobně jako v sauně, ale za úplně jiných klimatických podmínek. Na rozdíl od klimatu v sauně se u parní lázně jedná o vlh-
kou teplou lázeň. Vysoká vlhkost vzduchu (až 100 %) vytváří s teplotou (40–55 °C) jedinečné klima, které velmi příznivě pů-
sobí na lidský organizmus. Parní lázeň dodáváme ve dvou provedeních jako akrylátovou kabinu (pro 1–6 osob) nebo kabinu 
zhotovenou na míru. Na míru lze zhotovit jakýkoliv tvar a rozměr parní kabiny. Povrchovou úpravu tvoří skleněná mozaika, 
kámen nebo keramika. Srdcem každé parní kabiny je parogenerátor, který vyvíjí páru. Hlavní funkce generátoru může být 
doplněna dalšími zařízeními, jako je dávkovací zařízení vonných esencí nebo vytváření solného klimatu. Atmosféru v parní 
lázni Vám může zpříjemnit i reprodukovaná hudba či speciální osvětlení.

V naší nabídce najdete: 

AROMA LÁZEŇ, SOLNOU LÁZEŇ, RASUL LÁZEŇ, TEPIDARIUM, LACONIUM, HAMMAM a další…
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Parní  lázně
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Kneippovy chodníky

KNEIPPOVY CHODNÍKY
Kneippův chodník je jedna z vodoléčebných a relaxačních procedur, které využívají střídání teplé a studené vody. Kneippův 
chodník je tvořen bazénky se studenou a teplou vodou. Teplá voda má okolo 40 °C studená okolo 12 °C. Pozvolna procházíte 
jednotlivými bazénky, které jsou navíc vyložené malými oblázky. Díky tomu dochází k masírování chodidel zespoda a vlivem 
střídání teplé a studené vody k prokrvení nohou. 
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Vyhřívané lavice,  lehátk a a ledovače

KONCEPT OCHLAZOVÁNÍ
Ledové kašny dokáží velmi příjemně osvěžit mezi jednotlivými návštěvami sauny a jsou vítanou variantou ochlazovacích 
bazénků, sprch nebo polévacích věder. Záleží na Vás, jakou formu zvolíte.
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Bazény a víř ivky

BAZÉNY A VÍŘIVKY
Bazény a vířivky vyrobené z nerezové oceli spojují možnost individuálního řešení, eleganci, nejvyšší kvalitu a dlouhou 
životnost. Díky unikátním vlastnostem nerezu se bazénová voda snadno udržuje.

U Madissonu naleznete nejen kvalitní produkt a design, ale i celkové řešení. Určující jsou požadavky, představy a možnosti 
klienta i místo realizace.

Pro Vámi vybraný nerezový bazén nabízíme možnost cirkulace vody pomocí přelivu (komerční nebo privátní provoz) nebo 
skimmeru (pouze privátní provoz).

U bazénů s přelivem je vodní hladina bazénu v úrovni okolí či výše. Voda přetéká do odběrových žlábků a dále do vyrovnávací 
nádrže. Cirkulace přes hranu bazénu zajišťuje rovnoměrný sběr nečistot z hladiny. Bazény s přelivným žlábkem jsou 
designovým řešením pro komerční i privátní bazény. Rozhodnout se můžete i pro přeliv jen na některých stranách bazénu.

Vířivky z nerezového materiálu umožňují dokonalý design, pohodlí a perfektní vodní i vzduchovou masáž. Největší předností 
nerezové vířivky je především výroba dle individuálních představ klienta. Nabízíme unikátní typy trysek, které Vám zaručí 
perfektní masáž celého těla. Pro ekonomický provoz izolujeme vířivky PUR pěnou a termoizolačním krytem.

Ať jsou Vaše požadavky jakékoliv, bazény a vířivky od Madissonu je hravě překonají. Stanou se hlavním lákadlem Vašeho 
zařízení a poskytnou celoroční možnost koupání a relaxace v křiš ťálově čisté vodě. 

Kromě nerezových bazénů a vířivek nabízíme také betonové bazény a vířivky. Vybrat si můžete z několika možností obkladů – 
skleněnou mozaikou, keramickým obkladem nebo obložení kamenem. Betonový bazén zvládneme zhotovit v téměř jakékoli 
velikosti či tvaru. 
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Bazény a víř ivky
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Bazény a víř ivky
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Bazény a víř ivky
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Bazény a víř ivky
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Vyhřívané lavice a lehátk a

VYHŘÍVANÉ LAVICE A LEHÁTKA 
Relaxační lavice se speciálním vyhřívaným keramickým povrchem jsou ergonomicky tvarovány na přání klienta s ohledem 
na maximální uvolnění svalstva. Poskytují potřebný relaxační efekt po aktivujících procedurách. 
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Privátní  wellness

› Privátní wellness – koncept dle Madissonu

Privátní intimní wellness, určený zejména pro páry, je velmi trendy pro všechny typy provozů. Jedná se o velmi zajímavý kon-
cept aplikovatelný pro hotelová, lázeňská i „městská“ wellness zařízení. Společnost Madisson vytvořila několik typů těchto 
provozů závislých na prostorových možnostech a druhu klientely. Nechte si vypracovat profesionální nabídku zohledňují-
cí všechny parametry moderních provozů s důrazem na maximální zážitek klientů při splnění všech hygienických kritérií.  
Nastartujte další možnost služeb a zajímavých výdělků!

Privátní wellness pro dva – naše realizace  

v Grandhotelu Pupp, Karlovy Vary

Vichy sprchy, sauny pro dva,  

odpočinková lehátka, vířivky
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Podvodní c vičební  stroje

› Podvodní cvičební program Madisson 

ROTOPED
 › nastavitelná madla

 › horizontálně i vertikálně nastavitelné sedlo

 › nastavitelné odporové lopatky

 › pedály

 › výběr z různých druhů dle typu pacientů  
a výšky vodní hladiny

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR
 › pro výšku vodní hladiny 1,27 až 1,57 m

BĚHACÍ PÁS
 › varianta s bradly v 1 nebo 2 úrovních

 › pro výšku vodní hladiny 1,14 až 1,57 m



Madisson s. r. o., Soumarská 8, 104 00  Praha 10  
tel.: +420 271 743 154, fax: +420 271 743 010  
gsm: +420 777 180 412, e-mail: info@madisson.cz
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www.madisson.cz
www.madissonshop.cz 
(kompletní nabídka spotřebního materiálu)

 život 
       je pohyblife 

   is motion

Jsme tradiční česká společnost,  

která je tu pro Vás v oblasti  

vývoje, výroby, prodeje,  

poradenství a servisu  

zdravotnické a wellness techniky.

Jsme držiteli certifikátu  
ISO:13485:2012, jako osvědčení  
o systému zajišťování kvality  
v organizaci.
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