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Grattis!

h e a l t h c a r e

since

2000

Genom köpet av denna massagefåtölj har du bevisat hälsomedvetenhet. 

För att du ska kunna använda den här utrustningens fördelar under en lång tid vill vi be dig, 
att noga läsa och beakta säkerhetsinformationen. 

Vi önskar dig mycket nöje med din personliga AlphaSonic II.

www.casada.com

Sedan grundandet år 2000 står namnet CASADA för högkvalitativa produkter inom wellness och 
fitness. 

Idag kan man köpa CASADA – utrustning i hela världen. Kontinuerlig vidareutveckling, omisskänn-
lig design och ett strikt fokus på att förbättra livskvaliteten karaktäriserar CASADA-produkterna 
precis som tillförlitlig och enastående kvalitet.
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Säkerhetsinformation Kontraindikationer
Innan du börjar använda din massagefåtölj, läs noga följande upplysningar för att säker-
ställa en felfri funktion och ett optimal verkningssätt. Förvara den här bruksanvisningen 
på en säker plats!

•  Massagefåtöljen motsvarar teknikens senaste rön och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser.
•  Massagefåtöljen är utrustad med uppvärmda områden. Personer som är känsliga för värme bör vara 

försiktiga före användning. (ICE 60335-2-32)
•  Massagefåtöljen är underhållsfri. Eventuellt nödvändiga reparationer får endast genomföras av en 

auktoriserad fackman. 
•  Icke fackmässig användning och obehöriga reparationer är av säkerhetsskäl förbjudna och leder till 

att garantin upphör att gälla.
•  För att undvika olyckor, ta inte med fingrarna mellan massagerullarna.
•  Rör aldrig nätkontakten med våta händer.
•  Undvik att massagefåtöljen kommer i kontakt med vatten, höga temperaturer och direkt solljus.
•  Använd inte massagefåtöljen i miljöer med hög luftfuktighet, såsom exempelvis i ett badrum.
•  Använd inte massagefåtöljen om det är för trångt eller om den står på en plats där fläktarna täcks 

över och tillförsel av friskluft inte är tillgänglig. 
•  För att undvika risken för kortslutning, måste massagefåtöljen skiljas från elnätet om den inte ska 

användas på ett tag.
•  Använd inga skadade stickkontakter, kabel eller lösa fattningar. 
•  Skadade stickkontakter/kablar måste bytas av en servicerepresentant eller kvalificerad personal.
•  Vid funktionsstörningar måste produkten omedelbart skiljas från elnätet.
•  Inget ansvar för skador på grund av icke ändamålsenlig eller felaktig användning.
•  För att undvika överdriven belastning på musklerna och nerverna, bör du inte överskrida den rekom-

menderade dagliga massagestiden på 30 minuter.
•  För att undvika skador på din massagefåtölj, får aldrig spetsiga eller skarpa föremål komma till 

användning.
•  För att reducera risken för kortslutning eller brand, bör du under alla omständigheter vara noga 

med att använda eluttag som passar till stickkontakten. Se till att stickkontakten sätts in i eluttaget 
komplett.

•  Efter användning och före rengöring måste din massagefåtölj under alla omständigheter skiljas från 
elnätet.

•  Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 14 år om de inte hålls under uppsikt.
•  För att undvika skador på din massagefåtölj vid ett oväntat strömavbrott under användning, måste 

omkopplaren omedelbart ställas in på OFF och stickkontakten dras ut ur vägguttaget.
•  Massagefåtöljen får inte användas om strömkablarna är fuktiga eller skadade.
•  Om barn under 14 år, människor med funktionshandikapp eller skröpliga personer vistas i närheten 

av massagefåtöljen eller använder den, måste de under alla omständigheter hållas under uppsikt.
•  Använd inte massagefåtöljen direkt efter en måltid eller när du har druckit alkohol.
•  Använd produkten endast för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.
•  Använd endast leverantörens tillbehör.
•  För att undvika skador, stå eller hoppa inte på fotstödet.
•  Försök inte att sitta på arm- eller ryggstöd. I annat fall föreligger risk för skador eller självförvållade 

personskador.
•  Se till att din massagefåtölj alltid hålls ren och förhindra att främmande föremål faller ner i mas-

sagefåtöljens springor.
•  Undvik att dra i nätkabeln på din massagefåtölj. 
•  Se vid justering av fotstöd eller ryggstöd till, att det inte finns några andra objekt under dem, i syn-

nerhet inga barn under 14 år.
•  Produkten är uteslutande avsedd för användning i hemmet.
•  Vid skador på den flexibla strömkabeln måste en för detta ändamål avsedd flexibel kabel användas 

eller köpas av tillverkaren eller dennes kundtjänst för att byta ut den skadade kabeln.

Konsultera din läkare om du är osäker på om du ska använda massagefåtöljen.

•  Massage under graviditeten eller vid ett eller flera av följande besvär på de ställen som ska 
masseras är förbjuden: Nya skador, trombotiska sjukdomar, alla slags inflammationer och svull-
nader, liksom cancer. Under behandlingen av sjukdomar och besvär rekommenderas samråd 
med din läkare innan massage utförs.

•  Personer med kroppslig funktionsnedsättning, nedsatt varseblivning eller psyke eller personer 
med brist på erfarenhet och kunskap – får endast använda massagefåtöljen under uppsikt och 
handledning av personer, som är ansvariga för deras säkerhet.

•  För att undvika eventuella olägenheter eller risker genom användning av massagefåtöljen ber vi 
att följande personer konsulterar en läkare före användning:

  - Sängliggande personer
  - Personer som får läkarvård
  - Ryggpatienter, personer med problem eller deformation av ryggraden
  - Personer med pacemaker
•  Om du upplever smärta under massagen, måste du sluta användningen omedelbart. 
•  Uppsök läkare omedelbart om du skadar dig vid användning.
•  Massera inte rödfärgade, svullna eller inflammerade hudställen.
•  Denna massagefåtölj är endast avsedd för wellness massage hemma, det är ingen medicinsk 

massageprodukt och kan därför inte ersätta en medicinsk behandling.
•  Vi rekommenderar en daglig användning av massagefåtöljen på 30 minuter. Massera högst 

15 minuter på samma kroppsområde, annars föreligger risk för att motsatt effekt kan uppstå på 
grund av överdriven massage.

•  Den här produkten är inte lämplig för barn under 14 år.
•  Barn under 14 år måste hållas under uppsikt. Se till att de inte använder massagefåtöljen som 

leksak.

KONTRAINDIKATIONER ”BRAINTRONICS”

•  Psykoser (t.ex. schizofreni, bipolär sjukdom, endogena depressioner)
•  Personlighetsstörningar
•  Epilepsi och liknande krampsjukdomar
•  Hjärtsjukdomar
•  Sjukdomar som attackerar det centrala nervsystemet
•  Trombos
•  Endogena depressioner
•  ADHD (underaktiva)
•  Nyligen inträffad hjärtinfarkt eller stroke
•  Psykisk funktionsnedsättning
•  Missbrukssjukdomar som narkotika, alkohol och läkemedelsmissbruk
•  Regelbunden användning av psykofarmaka
•  Graviditet
 
UPPLYSNING: Av etiska och juridiska skäl bör braintronics inte användas på barn och ungdomar utan 
uttryckligt tillstånd från vårdnadshavaren. Personer som på grund av meditation kan hamna i konflikter 
på grund av sin tro bör avstå från användning.
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Utrustning | funktioner
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11.  Ryggskydd

12. Fjärrkontroll

13. Mobilfodral

14.  Skydd

15. Fjärrkontrollkabel

16.   Uttag till fjärrkontroll

17.  Power-knapp

18.  Säkring

19.  Strömuttag

 1. Huvudkudde

 2. Luftkudde – axlar

 3.  Ficka till fjärrkontroll

 4. Luftkudde – underarmar

 5. Sittkudde

 6. Luftkudde – vader

 7. Luftkudde – fötter

 8. Ryggkudde

 9. Armstöd

 10. Sidoskydd
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Fjärrkontroll

1. TILL | FRÅN

2. Meny

3. Auto program

4. Manuell inställning

5. Fotstödets rörelse
uppåt/nedåt

6. Tyngdlös position

7. Paus

8. Tillbaka

9. Utvidgad inställning

10. Ryggstödets rörelse
uppåt/nedåt
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Axelhöjd

Inställning

BILDSKÄRM INSTÄLLNING
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Massageteknik för att 
lossa spänningar med en 
hastighet som kan ställas in 
på 3 nivåer.

Kombination av knåda 
och vibrera. Hastighet kan 
ställas in på 3 nivåer.

Hastighet och bredd kan 
ställas in på 3 nivåer.

Shiatsu stimulerar enskilda 
punkter på kroppen och 
mobiliserar musklerna. Has-
tighet och bredd kan ställas 
in på 3 nivåer.

Knackningsmassage främjar 
genomblödningen och får 
spända muskler att slappna 
av. Hastighet och bredd kan 
ställas in på 3 nivåer.

Stopp för alla massagefunk-
tioner

Demoprogram samtliga funktioner

Alla luftkuddar och fotrollern är aktiva

Genomträngande massageteknik (tryck och knådning) 
avlastar dina leder. Perfekt massage för att stärka och 
avlasta din rygg och dina ben.

Målinriktad stretchmassage aktiverar din kropp och har 
en stimulerande effekt på hela organismen.

Massageprogram avsett för överkroppen

Massageprogram avsett för underkroppen

En djup massage av akupunkturpunkterna, som skapar 
lindring för spända ställen.

Avkoppling för muskler och ben främjar genomblöd-
ningen.

Fjärrkontroll
FJ
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Auto Program

Manual Function

Massage Mode

Yoga

Massage Area

Knead OFF

Knead & Flap OFF

Flap OFF

Shiatsu OFF

Knock OFF

Demo

Massage Mode

Stop

Ease ache

More

Relax

Air

Fatigue Recover

Neck | Shoulder

Full Air

Back & Waist

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

System Setting

System Setting

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Luftkudde massage för 3 
områden (hela kroppen / 
armar / ben)

Infraröd värme behöver 
efter urvalet ungefär 5 
minuter tills den är helt 
uppvärmd.

Fjärrkontroll
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Manual Function

Manual Function

Manual Function

Air

More

Fotroller ON|OFF

•  Massage på fastställd punkt
•  Partiell massage i ett visst kroppsområde
•  Massage för hela kroppen
•  Partiell massage för övre ryggen
•  Partiell massage för nedre ryggen
•  Om inget annat massageläge är aktiverat, kan 

man här välja funktionen "Rolling".

Massage Area

Massage Area

Massage Area

Air OFF

Back Heating

Massage Mode

Massage Mode

Massage Mode

More

More

More

Arms Air

Feet Air

Air

Air

Air

Full Air

Foot Roller

– Main Menu –

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

Customise

System Setting

System Setting

System Setting

Information

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Manual Function
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Sparade Massageprogram: 
M1 & M2

Fjärrkontroll
FJ
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3 hastighetsnivåer

Visning av massagerobotens position

Justering av bredden i 3 steg

Luftkudde intensitet: Inställning av intensiteten på luftkud-
de massage i 3 steg

Fotroller: 3 intensitetsnivåer

Adjustment

Customise

System Setting

Language

Memory 1 & 2

Time Setting Tidsinställning i 5-mi-
nutersintervaller, 30 
minuter maximalt

Speed

More

Massage area

Width

Intensity

Feet

– Main Menu –

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

Customise

System Setting

System Setting

System Setting

Information

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Manual Function

Language

Lock Screen

Back Light

English

Fjärrkontroll
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System Setting

Information

Här finns din fåtöljs serienummer.

Standby låsskärm.
Inställningsmöjligheter:

• 15 sekunder
• 30 sekunder
• 1 minuter
• 2 minuter
• 3 minuter
• Aldrig

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

System Setting

System Setting

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Language

Serial No.

Lock Screen

Back Light
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1 – MONTERING AV FOTSTÖDEN

a)  Installera först den roterande valsen i den fasta axeln. Se därvid till att R-bulten är rätt 
inställd. (Bild 1)

b) När den fasta axeln ställts in och har anslutits (Bild 2), sammanfoga.
  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

 
Bild 1

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

 
Bild 2

c) För in R-bulten på båda sidorna genom hålen för att fixera fotstödet. (Bild 3)

d) Installationen är avslutad. (Bild 4)

 
Bild 3

 
Bild 4

e) Anslut luftslangen och strömomkopplaren från fotdelen, med motstycket som finns på 
sitsens nedre del.

UPPLYSNING

•  För att undvika personskador och produktskador, bör fotstödet varken lyftas eller sänkas 
utifrån under pågående drift. (Bild 1)

•  För att undvika en obehaglig sittposition, ska du förvissa dig om, att massagemekanis-
men inte har stannat i sittdynan. (Bild 2)

Bild 1 Bild 2

R-bulten

2 – COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL COJÍN DEL RESPALDO Y LA ALMOHADA

Una el cojín de respaldo como en la (Ilustración 1) a través de la práctica cremallera del 
sillón de masaje. Use las cintas autoadhesivas para sujetar la almohada a la parte superior 
del cojín del respaldo (Ilustración 2). Para limpiar el cojín del respaldo, puede separarlo 
fácilmente del sillón a través de la cremallera. Recomendamos encarecidamente no utilizar 
el sillón de masaje sin almohadas y cojines de respaldo.

Cremallera Cintas autoadhesivas

(1) (2)

3 – PROTECCIÓN DEL SUELO

Con el fin de evitar el desgaste excesivo del pavimento provocado por la pesada silla de 
masaje, le recomendamos colocar debajo una alfombra o similar.

UPPLYSNING

På ojämna eller känsliga golvbeläggningar bör massagefåtöljen inte skjutas utan bäras 
av minst 2 personer. För detta ändamål lyfter du upp fåtöljen i greppkanten och fotdelen, 
därvid fälls fotdelen upp fullständigt automatiskt.

Idrifttagande
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Idrifttagande

4 –SLÅ PÅ STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

 
Anslutning tillvägagångssätt

 
Omkopplare till strömförsörjningen

5 – AVSLUTA MASSAGE

a)  När du trycker på strömbrytaren under pågående massage kommer alla massagefunk-
tioner, ryggstöd samt fotstöd att köras tillbaka till deras ursprungliga läge. 

b) Skilj massagefåtöljen från elnätet efter användning. 

 
Strömbrytarens läge och strömförsörjning  

Anslutning tillvägagångssätt

6 – TRANSPORT

Se till att alla kablar befinner sig långt borta från golvet. Skjut stolen genom att hålla i 
ryggstödet till önskad position och ställ den åter upp försiktigt.

UPPLYSNING

Före transport måste strömförsörjningen stängas av och nätkabeln med kabeln till fjärrkon-
trollen dras ut.
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Specialfunktioner
SHIATSU

Shiatsu (fingertrycksmasssage) är en form av kroppsterapi som utvecklats i Japan. Den 

här massagetekniken består av mjukt och rytmiskt sträckande och cirklande rörelser 

som verkar på djupet. Målet med shiatsu är att stimulera enskilda punkter på kroppen 

och mobilisera muskulaturen.

2D-MASSAGE

2D-massagemekanismen gör att massagestolen kan mäta din rygg och även se den 

exakta positionen för delar av ryggraden.

KNÅDNING

Här fattar man tag om hud och muskulatur och knådar, antingen med tummar och pek-

fingrar eller med båda händerna. Den här massagetekniken används framför allt för att 

lösa upp spänningar.

KLAPPA 

Genom att lätt klappa med kupad hand ökar blodflödet till musklerna och bindväven 

stramas åt, samtidigt som spänningar minskar.

KNACKNING

Knackning innebär snabba klappande rörelser med sidan av handen, handflatan el-

ler knytnäven. Det främjar hudens genomblödning och mjukar upp spända muskler. 

Knackning i området kring lungorna hjälper till att lossa slem.

KNÅDA & KLAPPA

En massagekombination av knådning och klappning.

RYGGSTRÄCKNING- OCH RULLNING 

Riktad sträckmassage, som aktiverar kroppen och har en uppfriskande effekt på hela 

organismen.
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Specialfunktioner
RULLNING

Rullning är behagligt omväxlande spänning och avslappning av muskulaturen med syn-

nerligen lugnande och avslappnande effekt. Den här tekniken används ofta för att avslu-

ta en massage, lösa upp spänningar i muskulaturen samt för återhämtning.

KOLUPPVÄRMNING

Genom djupverkande infraröd koluppvärmning vidgas blodkärlen, blodflödet ökar och 

muskelspänningen minskar. Dessutom har den en mycket gynnsam effekt på nervceller-

na, vilka är ansvariga för att meddela smärta till hjärnan.

GUA SHA

Skrapning med ett lätt tryck för att öppna de ytliga blodkärlen och stimulera blodcirku-

lationen. GuaSha används ofta i kombination med akupressur, för att via „Shu-punkter-

na“ ge ytterligare stimulans som lindrar besvär.

LUFTTRYCK 

Luftkuddar som sväller och sjunker ihop skapar en pumprörelse som framkallar naturli-

ga muskelreflexer. Särskilt välgörande på vader och fötter.

BLUETOOTH 

Trådlös dataöverföring.

Body&Mind 
relaxation system

BRAINTRONICS

Braintronics-tekniken synkroniserar dina hjärnvågor med hjälp av ljudstimulering. I kom-

bination med ett speciellt utvecklat massageprogram kan din stressade kropp slappna 

av. Oavsett om du vill slappna av, drömma dig bort eller samtidigt studera – allt är 

möjligt.

SL-FORM

Genom den mänskligt manipulerade "SL"-formade krökta skentekniken är massagete-

knikens räckvidd upp till 135 cm. Med denna procedur kan du njuta av en personlig 

kroppsmassage från huvud till lår och samtidigt få stöd för att upprätthålla den "S"-

formade ryggraden.
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Specialfunktioner
INGET UTRYMME

När man ställer in liggande positioner åker fåtöljen framåt och det behövs bara ett 

avstånd på 5 cm till väggen. Det är både bekvämt och sparar plats!

INGEN GRAVITATION

Du hamnar i ett läge som är tänkt för astronauter och får uppleva en känsla av tyngd-

löshet.

AUTOMATISK 

Specialdesignade automatiska helkroppsprogram erbjuder ett brett utbud av olika 

massagetekniker. Du kan därmed välja mellan antingen värme- eller uppvärmnings-

funktionen.

MINNE

Med den intelligenta minnesfunktionen minns massagestolen din favoritmassage och 

startar den direkt utan att skanna. Med knapparna (M1 & M2) har du möjlighet att 

spara två programsekvenser.

RYGGOMRÅDET

Ett individuellt och för varje storlek användbart massageområde.

JUSTERBART FOTSTÖD 

Fotstödet kan förlängas och anpassar sig därmed efter alla kroppsstorlekar.

NEDFÄLLBAR POSITION

Att ryggstöd och fotstöd kan justeras bidrar till en personlig, bekväm position för krop-

pen.

MASSAGEHÄNDER KÄNSLA

De specialutvecklade massagehuvudena imiterar härvid de rörelser som massörens 

händer utför. De kan sticka ut med en maximal vinkel på 41 grader upp till 6,5 cm och 

kan precis som en hand effektivt massera hals-, bröst- och ländkotorna.
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Specialfunktioner
JUSTERA AXELN

Den här skanningsfunktionen registrerar din axelhöjd. Funktionen kan återställas manu-

ellt om skanningen inte matchar.

LUFTINTENSITET 

Intensiteten på airbag-massagen är justerbar.

LUFTOMRÅDE

Airbag-massage (luftkuddar) för 3 områden (hela kroppen / armar / ben).

PUNKT

Massagehuvudena kan massera vissa punkter.

HASTIGHET

Massagehastigheten är justerbar.

BREDD 

Avståndet mellan de båda massagehuvudena är justerbart (smal, medium och bred).

AKUPRESSURPUNKTER

Viktiga akupressurpunkter (på låren, vaderna och vristerna) masseras.
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Felsökning

Lagring | skötsel
•  Om utrustningen inte används under en längre tid bör strömkabeln lindas upp och utrustningen 

förvaras i en torr miljö.
•  Förvara aldrig utrustningen vid hög temperatur eller i närheten av öppen eld, undvik långvarig 

exponering för solljus.
•  Vid rengöring använd endast vanligt rengöringsmedel för konstläder som finns i handeln. Rengör den 

aldrig med förtunningsmedel, bensol eller alkohol.
•  Om utrustningen står på en ojämn yta får den inte rullas eller skjutas fram; lyft den om du vill flytta 

på den.
•  Ta pauser efter användning och använd inte utrustningen flera gånger efter varandra utan avbrott.

FÖRKLARING

•  Det är ett normalt driftljud.

•  Förvissa dig om att nätkontakten har satts 
i vägguttaget korrekt och att strömbrytaren 
är påslagen. Kontrollera fjärrkontrollens 
kabel.

•  När den förinställda gångtiden har nåtts 
eller efter en för lång användningstid 
stängs fåtöljen av automatiskt. På detta sätt 
säkerställs fåtöljens längre livslängd.

•  Förvissa dig om att du har installerat 
braintronics-appen och aktiverat ditt konto. 
Kontrollera dessutom om det finns en Blu-
etooth®-förbindelse mellan smarttelefonen 
och massagefåtöljen.

STÖRNING

•  Vid drift hörs motorns ljud.

•  Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt

•  Utrustningen slutar att fungera.

•  Det går inte att starta braintronics program.

Tekniska data
Mått:    upprätt: 76 x 110 x 143 cm 
    liggande: 76 x 98 x 168 cm 
Vikt:   92 kg
Spänning:   220-240V ~ 50/60Hz 
Nominell effekt:   150 W
Gångtid:   20 minuter
Braintronics:   21 minuter 
Certifikat: 
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EU-försäkran om överensstämmelse
Motsvarar de europeiska direktiven EMC 2014/30/EU och LVD 2014/35/EU.
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R Återförsäljaren lämnar en lagstadgad garantiperiod på den beskrivna produkten. Garantin gäller 

från och med inköpsdatum. Respektive inköpsdatum måste styrkas med inköpskvittot. Återförsälja-
ren kommer kostnadsfritt att reparera eller ersätta de defekta produkter som registrerats i Tyskland. 
Detta kommer att ske utan kostnad. Detta gäller inte för slitdelar som exempelvis skydd av tyg. 
Förutsättningen är att retursändning av den defekta utrustningen måste ske med inköpskvittot före 
garantitidens utgång. 

Garantianspråket upphör att gälla om det fel som upptäckts, orsakats genom yttre påverkan eller 
som resultat av en reparation eller ändring som inte utförts av tillverkaren eller en auktoriserad 
återförsäljare. Återförsäljarens garanti omfattar endast reparation eller byte av produkten. Inom 
ramen för denna garanti åtar sig tillverkaren eller återförsäljaren inget ansvar därutöver och 
ansvarar inte för skador som orsakas av att bruksanvisningen inte beaktas och /eller genom att 
produkten används på ett icke ändamålsenligt sätt. 

Om tillverkaren vid kontroll av produkten konstaterar att garantianspråket avser en defekt som inte 
omfattas av garantin eller att garantitiden har gått ut, ska kostnaderna för inspektion och repara-
tion betalas av kunden.

Rättslig information: Samtliga innehåll är inga hälsopåståenden. Diagnosen och behandlingen av 
sjukdomar och andra fysiska sjukdomar kräver behandling av läkare, naturläkare eller terapeuter. 
Uppgifterna är endast avsedda för att informera och bör inte användas som ersättning för medi-
cinsk behandling. Varje användare är skyldig att, genom noggrann granskning och i förekomman-
de fall efter samråd med en specialist, bestämma om användningarna är lämpliga i det specifika 
fallet. Varje användning eller behandling sker på användarens egen risk. Vi tar avstånd från alla 
hälsopåståenden eller löften.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright bilder och text omfattas av den Copyright som tillhör CASADA International GmbH och 
får inte användas utan uttrycklig bekräftelse. 
Copyright © 2018 CASADA International GmbH. 
Alla rättigheter förbehålls.

Garantibestämmelser




