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Dziękujemy za wybranie generatora 

pary TOLO Ultimate Plus. Ten produkt 

wysokiej jakości charakteryzuje się 

solidną konstrukcją, niezawodną obsłu-

gą i łatwą instalacją. Co więcej, genera-

tor ten ma wiele innowacji, które znacz-

nie odróżniają go od innych generato-

rów. 

Dzięki temu generatorowi pary możesz w 

pełni korzystać ze wszystkich zalet i udogod-

nień łaźni parowej. Mamy nadzieję, że spodo-

ba Ci się generator pary TOLO Ultimate Plus!
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1. DOSTAWA GENERATORA PARY

Generator pary TOLO Ultimate Plus

Wyświetlacz kontrolny (wodoodporny) z puszką podtynkową

Sterownik

spust zaworu elektromagnetycznego (DC12V)

kabel sterowania, długość 5 m (sterownik -> wyświetlacz kontrolny

Kabel czujnika, czujnik i pokrywa aluminiowa, długość 5 m (sterownik -> pozycja 

krańcowa czujnika)

Przewód sterujący (generator pary -> sterownik)

Dysza wylotowa pary

Zawór bezpieczeństwa

Reduktor ilości wody ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi EN, PL !!!!!!
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Generator pary musi być zamontowany w miejscu suchym, mrozoodpornym, w  poziomie, na 
ścianie (otwory w obudowie urządzenia) albo postawiony na ziemi.
Generator może być zamontowany piętro wyżej lub piętro niżej w odległości do 6 metrów. Nie 
zabudowywać hermetycznie.
Jeśli chcesz generator pary np. zamontować w łaźni parowej musza być dostępne małe otwory 
nawiewne (1 cm x 1 cm) oraz otwierana klapa serwisowa do generatora.
Sterownik jest wodoodporny.
Nie wolno montować dyszy wylotu pary bezpośrednio pod siedzeniem. Idealnie jest min. 20-50 
cm od siedziska. Nie montuj czujnika temperatury bezpośrednio nad wylotem pary.

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI

3. WYBÓR MOCY

INSTALACJI

Sprawdź, czy moc generatora pary jest odpowiednia dla twojej łaźni parowej

zasada: na metr sześcienny pomieszczenia 1 - 1,5 kW mocy).

 Nie zaszkodzi jednak mieć jakąś moc rezerwową. W ten sposób szybciej osiągniesz 

docelowa temperaturę w łaźni parowej.
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4. INSTALACJA
RURY PAROWEJ, DOPŁYW
I ODPŁYW WODY

Wskazówka: w celu 

późniejszego serwisowania łatwiej 

jest zainstalować generator pary, 

tak aby połączenia były łatwo 

dostępne. Wskazane jest, aby 

podłączenia  były elastyczne

1. Zamontuj generator poziomo na 
ścianie lub postaw go na ziemi.

2. Zainstaluj załączony zawór 
bezpieczeństwa

3. Zamontuj rurę parowa.

4. Zamontuj reduktor ilości wody na 
wlocie wody.

5. Przewód 1/2 " dopływu świeżej 
wody jest podłączony do reduktora 
ilości wody.

6. Odkręć pomarańczową nakrętkę 
korpusu zaworu korpusu zaworu.

7. Zamontuj korpus zaworu MV na 
odpływie 3/4 ", który wychodzi z 
generatora pary (nie dokręcaj go 
zbyt mocno!).

8. Zamontuj elektomagnes na 
korpusie zaworu (Nr. 1). Podłącz 
złącze zaworu 
elektromagnetycznego do złącza 
"12 - 24 V E odpływ" (nr 2).

Rysunek E złącza odpływu
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DOPŁYW WODY

RURA PAROWA
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Użyj 1/2 "cala rury do podłączenia wody do generatora pary. Zamontuj reduktor ilości 
wody (w zestawie) pomiędzy generatorem pary a źródłem wody (gorąca woda lub 
zimna woda).

Do generatora pary można podłączyć gorącą lub zimną wodę. Dzięki zastosowaniu 
gorącej wody czas ogrzewania ulega znacznemu skróceniu. (Nie zalecane przy wyso-
kim pH). Ciśnienie wody w przyłączu wody nie powinno znacznie przekraczać 5 barów. 
W zakresie dostawy znajduje się również reduktor ilości wody wykonany ze stali nie-
rdzewnej. Zasadniczo wystarczy przykręcić go bezpośrednio do wlotu wody do gene-
ratora pary, a także przykręcić złącze doprowadzające wodę do reduktora objętości.

Rury parowe służą do połączenia wylotu pary na generatorze z dyszą wlotową pary w 
łaźni parowej. Powinny być izolowane, max. 600 cm długości i powinny wytrzymać 
temperatury do 110 ° C. Rura parowa może być montowana pionowo lub poziomo. 
Ważne jest pochylenie, kierunek wylotu pary i/lub w kierunku generatora pary. Upew-
nij się, że w rurze nie będzie gromadziła się i zalegała woda.

• 3 kW jak i 5 kW z rura parowa 1/2 cala
• 7,5 kW, 9 kW jak i 12 kW z rura parowa 3/4 cala
• 16 kW jak i 24 kW z 2 x 3/4 cala rury parowej
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Przez ścianę do łaźni parowej zalecana jest stała rura ze stali nierdzewnej lub rura mie-
dziana o długości ścianki (dostępna u nas). Pozostaw rurę około 1,5 cm (od krawędzi 
płytki) w łaźni parowej. Dysze pary można łatwo przymocować za pomocą śrub ślima-
kowych od dołu. Na drugim końcu rury np. elastyczna rurka przewodząca parę lub mie-
dziana itp. Przykręcona i podłączona do wylotu pary na generatorze.
Maksymalna długość rury 6 metrów.

Krótko po wyłączeniu wypływa z rury gorąca woda . Normalne rury spustowe PE mogą 
z łatwością sobie z tym poradzić.
TOLO ma zabezpieczenie odpływu przed oparzeniem. Możesz go łatwo włączyć, jeśli 
Twoja rura odpływowa nie wytrzyma wysokich temperatur. Więcej informacji na str. 14 
Ułożenie odpływu w pochyłości.

Wprowadź to ujście do odpływu rurą 3/4 cala. Zamontuj pomarańczowy magnetyczny 
zawór spustowy, nie zapomnij o syfonie! Długość rury 6 metrów.

Wylot pary ( dysza ) w łaźni parowej powinien być umieszczony na wysokości 10 - 50 
cm nad podłogą. Dysza pary nie może być montowana bezpośrednio pod siedzeniem, 
ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.

Generator wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa (1,5 bara) w zestawie. Zamontuj 
go na wylocie "zaworu bezpieczeństwa" na generatorze pary.  W przypadku wysokiego 
ciśnienia wody powinnien wypuścić wodę i dlatego powinien być skierowany ku odpły-
wowi.

RURA PAROWA

ODPŁYW

UWAGA

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA



Sterownik jest zamontowany na ścianie na zewnątrz lub nad generatorem pary. Jest on połączony 
poprzez kabel sterujący, gniazdko w sterowniku "Połączenie z generatorem pary" (kabel sterujący 
długość ok. 50 cm, dostępny  w sklepie) połączony z generatorem pary (wtyczka na górnej stronie).

Sterownik, kolorowe światło RGB, wentylator wyciągowy, czujnik temperatury, aromat, nebulizator 
soli itp. są podłączone do sterownika. Opis patrz strona 15.

5. INSTALACJA
STEROWNIK
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6. MONTAŻ
I CZUJNIKA TEMPERATURY

STEROWNIKA

STEROWNIK (EKRAN)
Sterownik powinna być łatwo dostępny. Może być zainstalowany w łaźni parowej lub na zewnątrz.

INSTALACJA KABLA STERUJĄCEGO
Podłącz kabel sterujący do sterownika (gniazdo sterownika: wyświetlacz). Drugi koniec kabla sterują-
cego łączy się z wyświetlaczem sterowania.

UWAGA: 
Kable sterujące i kable czujników 

nie mogą być poprowadzone 

razem z innymi kablami (kablami 

zasilającymi). Nie zginaj kabla, 

uważaj aby nie uszkodzić głowicy 

czujnika.

CZUJNIK TEMPERATURY 
INSTALACJA

WAŻNE

Der Temperaturfühler sollte in Schulterhöhe montiert
werden. Dabei ist, falls Sitze vorhanden sind, von einer 
sitzenden Position auszugehen. 

Der Temperaturfühler wird an der Steuerbox angeschlos-
sen (Steckplatz Steuerbox: Temperaturfühler). Der Fühler-
kopf sollte im Dampfbad auf Kopfhöhe montiert werden. 

Der Edelstahlkopf des Temperaturfühlers sollte dabei
mindestens zu 50% aus der Wand herausstehen

Nie montuj czujnika temperatury nad wylotem pary! W 
zestawie znajduje się aluminiowa osłona czujnika. 
Można ja przykleić lub przykręcić.



7. INSTALACJA
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
Przewód zasilania elektrycznego jest umieszczony w 
dolnej części generatora pary (czarna strzałka). Aby 
podłączyć napięcie 230 V / 400 V, otwórz pokrywę 
generatora pary. (Niebieskie strzałki).

W zależności od systemu sieciowego generatora pary 
napięcie zasilania powinno wynosić 230 V / 50 Hz lub 
400 V / 50 Hz.

Aby zmienić urządzenie z napięcia zasilania 400 V 
na 230 V musi być wykonane połączenie elek-
tryczne między L1-L2-L3.

W zależności od mocy generatora, którego uży-
wasz, użyj właściwego przekroju kabla (patrz 
tabela). W razie wątpliwości zapytaj elektryka. 
Zasilanie elektryczne: (zalecenie producenta)

Przed otwarciem urządzenia sprawdź, czy nie jest podłączone do prądu. Urządzenie włączaj 

tylko wtedy, gdy jest zapas wody.- Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez 

wykwalifikowanego specjalistę. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE
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model moc napięcie prąd fazy zalecany przekrój 
przewodu



8. STEROWNIK
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ON / OFF
Aby włączyć generator pary, naciśnij przycisk "ON / OFF" (nr 0) na wyświetlaczu na około dwie sekun-
dy. Zaraz po naciśnięciu klawisza zapala się on. Aby wyłączyć generator pary, naciśnij przycisk ponow-
nie na dwie sekundy. Po wyłączeniu generatora pary automatycznie uruchamia on wypuszczenie resz-
tek wody (Wyświetlacz: d) i płucze świeżą wodą. 
Po zakończeniu tego procesu (około 2 - 5 minut) 
generator pary całkowicie się wyłącza.

WYBÓR TEMPERATURY
Naciśnij jeden raz przycisk SET (Nr. 3), aby 
ustawić żądaną temperaturę. Teraz wyświe-
tlacz pokazuje ustawioną temperaturę, czyli 
pożądaną temperaturę końcową. 
Wybierz za pomocą klawiszy strzałek 
(Nr 1 i nr 2) zadana temperaturę w łaźni paro-
wej. Następnie możesz zapisać temperaturę, poczekaj 5 sekund. Ustawiona przez Ciebie tem-
peratura pozostaje zapamiętana nawet po wyłączeniu generatora pary.

Temperatura w łaźni parowej nie powinna spaść poniżej 6 ° C, w przeciwnym razie gene-
rator nie uruchomi się!



WENTYLATOR S1 (OPCJONALNIE):
Włącz i wyłącz wentylator wyciągowy za pomocą przycisku nr 6 i zapro-
gramuj czas pracy pomiędzy 5 a 60 minut za pomocą przycisku SET. Aby 
to zrobić, naciśnij przycisk SET, aż zaświeci się symbol S1. Następnie użyj 
klawiszy strzałek (nr 1 i nr 2), aby wybrać pożądany czas pracy. "CH" 

oznacza nieokreślony czas. 

Wentylator włączony: Sterownik (wyjście wentylatora) zapewnia napięcie stałe 12 V DC. Mogą one 
być używane do wentylatora. Aby użyć ich do wentylatora 230 V, zaleca się zainstalowanie przekaźni-
ka elektrycznego.

SYMBOLE STEROWANIA
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RGB COLOUR LIGHT S2 (OPCJA):
Włącz i wyłącz oświetlenie barwnego RGB za pomocą przycisku nr 7, zmień 
kolor lub wybierz ręcznie pomiędzy różnymi kolorami. 

S2-1 Automatyczna zmiana aktywna
S2-2 Ręczna zmiana aktywna

W menu SET wybierz pomiędzy S2-1 i S2-2. Wybierz S2-2, a następnie 
wybierz żądany kolor światła w menu głównym za pomocą przycisków strza-
łek w górę i w dół.

Zasilanie źródła światła nie odbywa się za pośrednictwem generatora pary. Dlatego transformator 
należy zainstalować osobno. Jest to już uwzględnione w naszym zestawie świateł LED RGB.

APP S3 (OPCJONALNIE):

OGRZEWANIE S4

WERSJA STANDARDOWA S5: -
WERSJA KOMERCYJNA S6: -

Aplikacja do sterowania generatorem pary za pośrednictwem IOS. APP można znaleźć w 

świeci, gdy generator zaczyna się nagrzewać.

NEBULIZACJA S7 (OPCJONALNIE):
Kontroluj nebulizator soli. Użyj klawisza nr 5, aby włączyć lub wyłą-
czyć nebulizator solny. Aby zmienić czas pracy, naciśnij przycisk SET, 
aż zaświeci się ikona S7. Teraz wybierz za pomocą klawiszy strzałek 
(No.1 i nr 2) pożądany czas działania (5 - 60 min lub nieograniczony 

CH). Solny nebulizator: 12 V DC w sterownikuj (wyjście generatora soli).

SYSTEM AROMATYCZNY S8 (OPCJONALNIE):
Ta funkcja umożliwia jednoczesną kontrolę do dwóch pomp aroma-
tu. Aby to zrobić, wybierz przycisk wtrysku (nr 4).
Teraz pompa zapachowa działa automatycznie co 5 minut przez 5 
sekund. Aby zmienić pompę A na pompę B, naciskaj przycisk SET, aż 

zaświeci się symbol S8. Następnie możesz użyć klawiszy strzałek (Nr. 1 i Nr. 2) do wyboru 
między dwiema pompami zapachowymi. Za każdym razem, gdy wciśnięty jest przycisk wtrysku 
aromatu (Nr. 4), pompa działa. Można go również naciskać kilka razy z rzędu, więc działa nieco 
dłużej, a zapach jest bardziej intensywny.

13



WILGOTNOŚĆ POWIETRZA S10:

CZAS PRACY S11:

OCHRONA PRZED POPARZENIEM, POMPA 
ODKAMIENIAJACA ( OPCJA ) S14:

w modelu komercyjnym

GENERATOR PRACA CIĄGŁA:
Wybierz menu czasu, naciśnij do góry, aż do "61" minuty. Teraz na wyświetlaczu pojawi się 
"CH". Generator działa  dopóki nie zostanie ponownie wyłączony.

TRYB EKO S13:
Zapala się, gdy zostanie osiągnięta żądana temperatura (2 stopnie Celsjusza powyżej). Teraz 
generator jest w "trybie ekonomicznym". Ogranicza wydajność i produkcję pary.

Aby ustawić czas pracy, naciśnij przycisk "SET" (Nr. 3), aż zaświeci 
się zegar (S11). Teraz mruga liczba od 0 do 60.  Teraz możesz wybrać 
czas pracy w minutach.

Rura odpływowa, ochrona przed poparzeniem:
0 = woda jest przesyłana do odpływu natychmiast po wyłączeniu.
1 = generator czeka 60 minut po wyłączeniu, aż woda zostanie dopro-
wadzona do odpływu.
2 = czas oczekiwania 120 minut
3 = czas oczekiwania 180 minut.

O Pompach odkamieniajacych: 
4 = pompa pompuje na 30/60/90 sekund środek odwapniający do urządzenia, a następnie czeka cztery godzi-
ny, aż urządzenie zakończy program czyszczenia, a następnie opróżni się i wyczyści.
5 = pompa pompuje na 30/60/90 sekund środek odwapniajacy do urządzenia, a następnie czeka piec godzin, 
aż urządzenie zakończy program czyszczenia, a następnie opróżni się i wyczyści. 
6 = pompa pompuje na 30/60/90 sekund środek odwapniający do urządzenia, a następnie czeka sześć godzin, 
aż urządzenie zakończy program czyszczenia, a następnie opróżni się i wyczyści. 
7 = pompa pompuje na 30/60/90 sekund środek odwapniajacy do urządzenia, a następnie czeka siedem 
godzin, aż urządzenie zakończy program czyszczenia, a następnie opróżni się i wyczyści. 
8 =pompa pompuje na 30/60/90 sekund środek odwapniający do urządzenia, a następnie czeka osiem godzin, 
aż urządzenie zakończy program czyszczenia, a następnie opróżni się i wyczyści. 

Czas pracy pompy jest już zaprogramowany w urządzeniu. Można to 
zmienić w sterowniku za pomocą przełącznika ustawień.
1 = 30 sekund 2 = 60 sekund 3 = 90 sekund
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ZAWÓR MAGNETYCZNY DOPŁYWU S15: 

POZIOM WODY MAX. S16: 

POZIOM WODY MTTL. S17:

POZIOM WODY MIN. S18: 

TEMPERATURA WODY S19:

ZAWÓR ODPŁYWU S20:

Wlot wody aktywny

Osiągnięty maksymalny poziom wody. 

Osiągnięto średni poziom wody. 

Osiągnięty minimalny poziom wody. 

Temperatura wody w zbiorniku.

zawór spustu aktywny.

9. SERWIS
RĘCZNE ODKAMIENIANIE:

15

Odkamieniac zbiornik raz lub dwa razy w roku, aby osiągnąć długą żywotność urządzenia. Po prostu 
użyj otworu serwisowego: Otwórz i odkręcić i napełnij środkiem odkamieniającym, aż pojemnik napeł-
ni się i zamknij. Teraz włącz generator na ok. 90 sekund, a następnie wyłącz generator bez napięcia za 
pośrednictwem Twojej skrzynki elektrycznej (bezpiecznik generatora pary). Teraz podgrzewany środek 
odkamieniający może rozpuścić kamień w zbiorniku. Pozostawić środek odwapniający zgodnie z 
instrukcjami producenta.

Teraz możesz ponownie włączyć bezpiecznik, a następnie nacisnąć "On / Off" na wyświetlaczu. Zacze-
kaj dwie sekundy, a następnie ponownie naciśnij "On / Off". Teraz generator działa w trybie samo-
oczyszczania. Opróżnia pojemniki ze środka odkamieniającego i spłukuje je świeżą wodą. Wyświetlacz 
pokazuje teraz "d"
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1. Zamontuj generator pary w pozycji poziomej.

2. Zamontuj sterownik obok generatora.

3. Zainstaluj dostarczony regulator wody ze stali nierdzewnej na wlocie i podłączyć 

dopływ wody do 1/2 cala.

4. Odpływ powinien być podłączony do rury 3/4 "i skierowany do rury odpływowej 

(syfon!). Podłącz pomarańczowy zawór do odpływu "syfon".

5. Przykręć zawór bezpieczeństwa (w zestawie) i podłącz do odpływu.

6. Podłącz generator pary i sterownik za pomocą przewodu sterującego.

7. Podłącz kabel sterujący do wyświetlacza i sterownika.

8. Podłącz kabel czujki do generatora pary i do  sterownika.

9. Podłącz zasilanie elektryczne 400 V / 230 V do generatora pary.

10. Podłącz sterownik napięciem 230V. (Wylot)

11. Podłącz sterownik za pomocą przełącznika (z boku).

12. Włącz wodę.

13. Włącz generator pary za pomocą przycisku włączania / wyłączania.

14. Generator pary wyświetli temperaturę na wyświetlaczu, która mierzy czujnik. Gene-

rator napełnia się wodą i rozpoczyna proces ogrzewania.

15. Możesz teraz ustawić żądaną temperaturę (35 ° C - 55 ° C) i czas pracy.

16. Produkcja pary rozpocznie się po kilku minutach.

17. Wyłącz generator za pomocą przycisku włączania / wyłączania.

10. KRÓTKIE WPROWADZENIE
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11. ANALIZA BŁĘDÓW

PIERWSZE UROCHOMIENIE

BŁĄD EKRAN:

Sprawdź, czy dopływ wody jest otwarty. Sterownik należy włączyć za pomocą prze-

łącznika.

 - Sprawdź, czy wyświetlacz kontrolny( Ekran ), czujnik temperatury itp. został prawi-

dłowo podłączony do sterownika.

 - Sprawdź styki w złączu między generatorem pary a sterownikiem. Muszą być równo-

legle i w równych odstępach. 

Wszystkie generatory serii TOLO mają autodiagnozę. 

Na wyświetlaczu mogą pojawić: 

E

EE

H

Błąd czujnika poziomu wody:
- Odkamienic urządzenie lub wyczyścić czujnik poziomu wody. Sprawdź, czy 
urządzenie prawidłowo napełnia się i opróżnia wodą.
 - Sprawdź elektryczne styki czujnika poziomu wody. Powinny być mocno 
dokręcone.
- Usuń czujnik poziomu wody i wyczyść gołe powierzchnie metalowe, np. z 
papierem ściernym.

Błąd ekran, błąd Przewód:
 -  Podłączenie do wyświetlacza / Sprawdź polaczenie ekranu.
Alternatywnie, zacznij od przycisku testowego, ale wyświetlacz musi być odłą-
czony. - Wyłącz generator i uruchom go ponownie.
 -Zamień wyświetlacz.

Zmierzona temperatura czujnika temperatury przekracza 60 ° C
- Jeśli ten komunikat o błędzie nie zniknie, gdy temperatura osiągnie poniżej 
60 ° C, sprawdź złącze czujnika temperatury w generatorze pary.
- Zmień czujnik temperatury.



Moc grzewcza

słabszy lub zapasowy bezpiecznik w 

skrzynce rozdzielczej wyłącza po sekun-

dzie po włączeniu.

najprawdopodobniej jeden lub kilka elementów grzew-

czych zepsutych.

 - Bezpiecznik wyskakuje, gdy tylko zaczyna się grzanie. 

Sprawdź zużycie energii elementów grzewczych( Styki).

Inne możliwe błędy Rozwiązywanie problemów:

Generator pary nie funkcjonuje ale 

działa. Czerwona dioda LED nie świeci 

się na tablicy kontrolnej.

Zabezpieczenie termiczne mogło spowodować nadmier-

ną temperaturę. Wciśnij zabezpieczenie termiczne z 

powrotem do pozycji wyjściowej. Zabezpieczenie 

termiczne strona 13 Rys. 1 punkt 4, odkręcić czarną 

nasadkę i wcisnąć "czopek" całkowicie.

Duża ilość wody przechodzi przez wylot 

pary.

 - Sprawdź czujnik poziomu wody, sprawdź tutaj śrubę 

kontaktową niebieskiego przewodu.-

okkamienic urządzanie

-W rzeczywistości, w zbiorniku są pozostałości oleju do 

kąpieli parowej, kilkakrotnie WŁĄCZ / WYŁĄCZ, aby 

wyczyścić generator.

W niektórych przypadkach pomocne może być odłączenie generatora od sieci energetycznej (zapaso-

we złącze E) na kilka sekund, a następnie ponowne uruchomienie.

WYMIANA STYKU GRZEWCZEGO:
Aby to zrobić, wyłącz generator pary i odłącz go od sieci. Otwórz pokrywę generatora pary tylko 

wtedy, gdy generator pary całkowicie się ochłodzi. Odłącz przewody grzejne, które chcesz wymienić. 

Następnie wyłącz element grzewczy. Następnie styk grzewczy można w razie potrzeby zmienić lub 

odwapnić.

CZUJNIK POZIOMU WODY
składa się z trzech kontaktów:

Drain (biały): Wskazuje generatorowi podczas opróżniania, czy zbiornik jest pusty.

Lowi (czerwony): Wskazuje minimalny poziom.

Highi (niebieski): Wskazuje maksymalny poziom.

ZMIANA CZUJNIKA POZIOMU WODY:
Aby to zrobić, wyłącz generator pary i odłącz go od sieci. Poczekaj, aż generator pary całkowicie się 

schłodzi.

Zdejmij pokrywę czujnika poziomu wody (górna pokrywa 5 cm x 5 cm). Zwróć uwagę na niebieski, 

czerwony i biały drut. Odłącz te przewody od czujnika poziomu wody. Następnie odkręć czujnik pozio-

mu wody za pomocą szczypiec.

Wskazówka: często pomoże wyczyścić czujnik poziomu wody papierem ściernym lub metalowym pilnikiem.
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12. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami 
za pośrednictwem:
E-Mail: sklep@saunapar.eu
Anna: +48 888 530 852
Barbara: +48 694 865 125
Strona internetowa:  www.saunapar.eu

13. KONTAKT / WSPARCIE

14. TWOJE UWAGI
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SaunaPar
sklep@saunapar.eu | www.saunapar.eu

Procon Polska Bernd Schildhorn
Os. Topolowe 25

62-035 Mościenica
NIP: 777-326-44-95
Regon: 364678935


