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A Naboo Felhője az év során folyamatosan 
újabb tartalmakkal lát el. 
Havi rendszerességgel új recepteket teszünk 
közzé, melyeket könnyedén letölthetsz 
könyvtáradba. Ezek hozzáadódnak a 
Felhőben már meglévő illetve a Naboo-
ban alapértelmezetten szereplő további 
receptúrákhoz. 

A készülék abban is segít, hogy mely 
fogásokat, ételeket készítheted el – 
időmegtakarítás céljából - egyidejűleg.

Nincs többé szükség szakácskönyvek-
re; a receptektől kezdve, a videókon,  
oktatóanyagokon át minden megta-
lálható a Felhőben, sőt teljes ételsorok 
elkészítése bemutatásra kerül az alap-
anyag-szükséglettől a tálalásig.  
Ez egy folyamatos képzés, melynek se-
gítségével mindig naprakész lehetsz, 
új dolgokat tanulhatsz, fejlesztheted 
tudásodat. Változatosabbá teheted 

napi ajánlataidat, gazdagíthatod étla-
pod; más szóval folytonos előrelépést 

biztosít a profizmus útján.

A rendszer segítségével folyamatos 
összeköttetésben vagy a világhálóval, 
egy kimeríthetetlen információforrással, 
lendületet és ösztönzést kapsz tőle úgy, hogy 
közben minden karnyújtásnyi távolságra van 
és időveszteség nélkül, azonnal elérhető. 
Szeretnél az éttermed számára egy szezonális 
menüsort összeállítani? Vagy komplett, 
és teljesen személyre szabott választékot 
alakítanál ki? Esetleg valamely nemzet vagy 
régió konyhájából akarsz ötletet meríteni?

A Naboo-val minden lehetséges, mert 
rugalmas, folyamatosan frissül és mindig 
naprakész.

Naboo® A konyha újszerű megközelítése

Ami megkülönbözteti a Naboo-t a többi 
kombi pároló készüléktől, egy páratlan 
innováció: a neve Felhő. 
A Felhőben megtalálsz mindent, ami egy 
fogás komplex elkészítéséhez szükséges.  A 
Felhőben elérhető a teljes tudásanyag; minden 
étel receptje, a folyamatok, az elkészítési mód, 
a sütési programok és a tálalási javaslatok is. 
A Naboo ötletet ad és készen szállít Neked 
mindent, ami a tökéletes és állandó minőség 
eléréséhez valamint fenntartásához 
szükséges.  

KAPCSOLÓDÁS WIFI-VEL VAGY 
HÁLÓZATI ADAPTER SEGÍTSÉGÉVEL

REGISZTRÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ 
BELÉPÉS A FELHŐBE

AZ ÖSSZES TARTALOM 
FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐ

TELJES HÁTTÉRTÁMOGATÁS; TARTALMAK, 
BEÁLLÍTÁSOK, SZEMÉLYRESZABHATÓSÁG

A TARTALMAK MEGOSZTÁSA TÖBB 
KÉSZÜLÉK KÖZT

Know how  a Felhőben



1.  RECEPTEK
Receptek a világ minden tájáról 
közvetlenül a Te Naboo-don és 
a Felhőben.

Naboo® Lépj be egy Tar talmakkal teli Világba!

2.  HÁTTÉRTUDÁS
A Fehőben nemcsak a 
receptet, hanem annak 
eredetét és kialakulásának 
történetét is megtalálod.  

8.  SZEMÉLYRESZABOTT  
      RECEPTEK
A Naboo támogatja a séf főzés 
iránti szenvedélyét és kreatív 
hajlamait. 

7.  FRISSÍTÉS
A Felhővel való állandó 
összeköttetés folyamatos 
frissítést tesz lehetővé.

3.  ALAPANYAGOK
A Felhőben megtalálható 
a receptekhez szükséges 
alapanyagok részletes listája és 
a hozzájuk tartozó mennyiségek is. 

4. FOLYAMAT
A Felhő egészen a legapróbb 
részletekig bemutatja, hogyan 
készítsd el az ételt lépésről-lépésre.

5.  ÉTELKÉSZÍTÉS
A Felhő maximális összhangot 
biztosít - minden egyes recept 
esetében - az összetevők, a 
technológiák, és az ételkészítési 
folyamatok közt. 

6.  TÁLALÁS
Egyetlen étel sem tökéletes eredeti 
és ízléses tálalás nélkül.  

RECEPTEK

HÁTTÉRTUDÁS

ALAPANYAGOK

FOLYAMAT ÉTELKÉSZÍTÉS

TÁLALÁS

FRISSÍTÉS

SZEMÉLYRESZABOTT 
RECEPTEK

Naboo 0504 Naboo
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Naboo®  Technológia tök életes formába öntve
A Naboo design-ja nemcsak széppé varázsolja 
ezt a professzionális készüléket, hanem egy 
sor működésbeli előny és innováció is páro-
sul hozzá. Mindez a legjobb minőség elérése 
érdekében. 
Az automatikus ajtónyitó funkció segítségével 
gombnyomásra nyitható a sütőtér, még akkor 
is, ha mindkét kezed foglalt. 
Szintén újdonságot jelent a frontpanelbe süly-
lyesztett tér, amelyben a vegyszerek, a külön-
böző tartozékok, a kézi zuhany, a maghőmérő 
és az USB csatlakozó kaptak helyet. AUTOMATIKUS 

AJTÓNYITÁSSZABADALOMMAL VÉDETT.

TELI KÉZZEL IS KÖNNYEN NYITHATÓ. 

ÉRINTŐKÉPERNYŐ
10 COLOS, NAGY FELBONTÁSÚ, KAPACITÍV 
SZÍNES KÉPERNYŐ (LCD-TFT) TOUCH SCRE-
EN FUNKCIÓVÁLASZTÓVAL

A KIJELZŐ A FELHASZNÁLÓ IGÉNYEI SZE-
RINT KONFIGURÁLHATÓ A KEZDŐKÉPER-
NYŐRE HOZVA A LEGTÖBBSZÖR HASZNÁLT 
PROGRAMOKAT.

SZUPERSÍK
Divatos szögletes vonalvezetés, csúcsminő-
ségű alapanyagok jellemzik a készüléket nagy 
hangsúlyt helyezve a higiéniára és az esz-
tétikumra. A szabadalmaztatott design is a 
felhasználóbarát működtetést szolgálja. 
A dupla üvegezéssel ellátott ajtóba hővisszave-
rő belső- és alacsony hőkibocsátású, könnyen 
tisztítható külső üveg került beszerelésre. 

REJTETT 
FIÓK SZABADALOMMAL VÉDETT.

VEGYSZERTÁROLÓ FIÓKOK AZ ÚJ AUTO-
MATIKUS MOSÓRENDSZERHEZ.

KÜLSŐ CSATLAKOZÁSI 
PONTOK 
UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ A MULTIPONT 
MAGHŐMÉRŐ, AZ IKERMAGHŐMÉRŐ (VAGY 
A SOUS VIDE MAGHŐMÉRŐ) ILLETVE AZ AU-
TOMATIKUS CSÉVÉLÉSŰ KÉZI ZUHANY ÉS AZ 
USB KULCS RÉSZÉRE. MINDEN CSATLAKOZÓ 
EGY PRAKTIKUS TÉRBEN ELHELYEZVE. 
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FELÉRE CSÖKKENT MOSÁSI IDŐ

SCS SOLID CLEAN SYSTEM
A Naboo megjelenésével egy új automatikus - opcionálisan rendelhető - tisztí-
tórendszer kerül bevezetésre, melynek működése teljesen egyedülálló és szaba-
dalommal védett.  
A LAINOX túllép a jelenleg használt módszereken, legyen szó a különböző, tab-
lettát alkalmazó, manuálisan felrögzíthető mosókaros vagy a kannákból vegy-
szert felszívó rendszerről.   
A tisztítószer por állagban kerül szállításra, használatkor a rendszer automatiku-
san feloldja azt vízben, és a sütőtérbe permetezi. A termék - a gőzzel, majd az 
öblítővízzel érintkezve - maximális hatékonyságot eredményez a zsírokkal és a 
sütés közben lerakódó szennyeződésekkel szemben. 
Minden Naboo-hoz egy töltet, oldható cukordugóval ellátott vegyszer jár, amit 
- miután behelyeztük az erre a célra kialakított fiókba, és egy egyszerű csavaró 
mozdulattal rögzítettük-, a rendszer már teljesen önműködően felhasznál.

Naboo®   A világon egye dülálló tisztítórendszer

INNOVATÍV TISZTÍTÓSZER
Az új formulájú, maximális fertőtlenítést biztosító SOLID CLEAN 
vegyszer szilárd halmazállapota révén kevés helyet foglal ugyan-
akkor használatkor újrahidratálható. További előnye, hogy nem 
kerül közvetlen kapcsolatba a felhasználóval.

A készülék biztosította sok előny közt rendkívül fontos szerepet 
kap a megtakarítás; a hagyományos rendszerekhez képest draszti-
kusan lecsökken a mosási idő, és az előkészítési idő is megszűnik. 
Nincs már szükség ügyeskedésre a tabletták behelyezésekor, és 
elegendő kiválasztani a kívánt mosási szintet; a Naboo mindent 
magától elvégez.   

INNOVATÍV VÍZKŐOLDÓ
A Lainox SOLID CAL terméke a megelőző vízkőmentesítésnek 
köszönhetően tisztán tartja a gőzgenerátort és meggátolja a boj-
lerban történő vízkőlerakódást. A SOLID CAL használatának szám-
talan előnye van: 
• Megszűnnek a vízkőlerakódás okozta meghibásodások
• Mindig tiszta és nagy mennyiségű gőz áll rendelkezésre
• Maximális energiahatékonyság és ezáltal alacsonyabb fogyasztás
• Hosszú távon hatékonyabb teljesítmény 
• A gőzgenerátor hosszabb élettartama
• Alacsonyabb karbantartási költség

ELAVULT RÉGI RENDSZEREK
A régi mosórendszerek okozta kellemetlenségek minden felhasz-
náló számára jól ismertek: tablettás rendszer esetében a különböző 
tabletták esetleges felcserélése, nem megfelelő mennyiségű tabletta 
behelyezése vagy a mérgező anyagokkal való közvetlen érintkezés.
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vegetables

salmon

potatoes

A Naboo-val lehetőséged van – távoli eléréssel - teljes mértékben ki-
használni a multilevel sütés nyújtotta összes lehetőséget. 
A Felhőben mappákba rendezve alapból megtalálhatók a multilevel 
sütési alcsoportok, ezek elérése így rendkívül egyszerű. Ezenfelül létre-
hozhatsz Te magad is célirányos mappákat, így a későbbiekben a rend-
szer vezeti és figyelmezteti a felhasználót, hogy ide csak hasonló sütési 
módot igénylő recepteket töltsön fel.
A multilevel mód felettébb hasznos és jövedelmező! A multilevel sü-
tési rendszerrel egyidejűleg készíthetők különböző sütési időt igénylő 
ételek, a Naboo hang- és  vizuális jelzéssel értesít bennünket, amikor 
elkészült a soron következő étel. Ugyanakkor le tudjuk csökkenteni 
a holtidőket és a sütő részleges kihasználtságát valamint a felesleges 
energiafogyasztást is. Mindezzel az elkészítési idő 30%-a takarítható 
meg a hagyományos, rostlapon illetve olajsütőben történő ételkészí-
téshez képest.  

MULTILEVEL
Az előnyök:
- Optimalizált energiafogyasztás a tepsik egyidejű berakásának 
 köszönhetően 
- Automatikusan ellenőrzött minőség állandó és megismételhető 
 eredményekkel, a hibalehetőségek teljes kizárásával
- Kezelési- és szervezési folyamatok optimalizálása 
- Lecsökkent idők és költségek (lásd mosási műveletek)
- Lecsökkent a speciális ételek elkészítéséhez nélkülözhetetlen 
 tartozékok száma (grillezés, olajban sütés, rostonsütés…) 

JUST IN TIME
A Multilevel sorban egymás után jelzést ad a különböző tepsiszin-
tekre behelyezett ételek elkészültéről, a JIT nevű kiegészítő funkció 
pedig lehetővé teszi az eltérő sütési időt igénylő ételek egyidejű, 
programozott elkészülését. 
Mindez a legnagyobb összhangban és a legjobb minőségben.

A JIT-vel sokkal hatékonyabban szervezheted meg a konyhában 
töltött időt. 
Egyidejűleg készíthetsz különböző sütési időt igénylő és eltérő mé-
retű ételeket: a Naboo sorban egymás után jelzi, hogy mikor kell 
a sütőbe tenned az egyes tepsiket, ahhoz hogy az azokon lévő kü-
lönböző ételek egyszerre készüljenek el, és egyszerre tudd kivenni 
őket a sütőből.   
Nagyobb ételválaszték a legmagasabb minőségben és maximális 
nyugalom mellett; a Naboo mindent az ellenőrzése alatt tart!

Multilevel sütés
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A speciális eszközigény miatt korábban elképzelhetetlennek hitt 
ételkészítési módok sem jelentenek többé akadályt. 
A Naboo innovatív megoldásaival szárnyalhat a szakács fantáziája!
Ragyogó eredmények alacsony költségekkel, és magas hozzáadott 
értékkel.

SMOKEGRILL
A Naboo a SmokeGrill-lel a professzionális sütők közül elsőként tesz 
lehetővé grillen sütést, mely újraértelmezi, ugyanakkor visszaadja 
a faszenes roston sütés élményét – íz, zamat, illat tekintetében is 
– annak hátrányai, a füst és a piszok nélkül. Az ételek megjelenése 
tökéletesen megegyezik a roston sültekével vagy a barbecue-éval.

FÜSTÖLÉS
A Naboo-nak köszönhetően már a füstölés sem akadály, hiszen 
bármilyen tüzelőanyag használata nélkül, kizárólag a SmokeEssence-
nek - ennek a különlegesen természetes és környezetkímélő 
eljárásnak - az alkalmazásával teszi lehetővé a füstölt ételek 
elkészítését.  
A SomkeEssence mennyiségi adagolásának folyamata teljes 
mértékben automatikus és semmilyen lerakódást nem hagy 
maga után a sütőben, így a készülék azonnal újra használható más 
sütésekhez.

AROMATIZÁLÁS
A Naboo elhozta Neked az új AromaDispenser applikációt a 
legváltozatosabb ízesítésű ételek elkészítéséhez. 

SmokeGrill
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Naboo®    Egyedülálló modellválaszték!

ÉTELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATOK
• ICS (Interactive Cooking System) – automatikus étel-
készítési rendszer. Olasz, francia, spanyol, orosz, ázsiai, 
német receptek az adott ételhez tartozó történelmi 
leírásokkal, alapanyagszükségletekkel, ételkészítési fo-
lyamatokkal, automatikus főzőprogramokkal, tálalási 
ajánlatokkal.
• Manuális sütés három féle módozatban: légkeveré-
ses 30-300°C, gőzpárolás 30-130°C, Vegyes (légkeve-
rés+gőzpárolás) 30-300°C
• Programozható mód: egymást automatikusan követő 
fázisokból (max. 15 ciklus) összeállított ételkészítési fo-
lyamatok programozása és memorizálása, név és fotók 
hozzárendelése az egyes programokhoz, az ételekkel 
kapcsolatos információk hozzáadása  
• Autoclima® rendszer, mely a sütőtér százalékarányos 
páratartalmának automatikus monitorozásáért és precíz 
szabályozásáért felelős  
• Fast-Dry® rendszer, mely a sütőtér gyors páramente-
sítését végzi

víz- és energiamegtakarítás érhető el a sütőtér 
gőzmennyiség automatikus szabályozásának 
köszönhetően
• GREEN FINE TUNING – új gázégő moduláció és 
nagy hatékonyságú hőcserélő a teljesítménypazarlás 
elkerülése és a károsanyag-kibocsátás lecsökkentése 
érdekében 

SZERKEZET
• IPX5 vízsugár elleni védelem 
• Tökéletesen sima sütőtér és hermetikus zárás 
• Dupla hőálló üveggel ellátott ajtó légréssel, belső 
hőtükrös üveggel a felhasználó felé történő  alacson-
yabb hősugárzás és a nagyobb hatékonyság érdekében
• Belső nyíló üveg az egyszerűbb tisztításért 
• Jobbra és balra is forgatható fogantyú 
• Szabályozható ajtózsanérok a tökéletes záródásért 
• Nyitható hőterelő lemez a ventilátortér könnyebb 
tisztításáért 

• Maghőmérsékletszabályozás 4 ponton mérő 
szondával 
• Ikermaghőmérő kizárólag a Lainox-nál 
• A maghőmérő külső aljzaton keresztül történő csatla-
koztatása, sous vide tűszonda gyors csatlakoztatásának 
lehetőségével 
• USB csatlakozó a HACCP adatok letöltéséhez, a 
szoftver frissítéséhez, és a főzőprogramok le- és 
feltöltéséhez 
• SN (opció), energiaoptimalizáló rendszerhez történő 
előkészítés 
• Szervizprogram: az elektornikai panel 
funkcióellenőrzése; maghőmérők kijelzése; az összes 
alapfunkció üzemidejének mérése a programozott 
karbantartáshoz 
• ECOSPEED – Az étel típusa és mennyisége alapján 
a Naboo optimalizálja és szabályozza az energiae-
loszlást, folyamatosan megfelelő szinten tartja a sütési 
hőmérsékletet elkerülve annak ingadozását
• ECOVAPOR – az EcoVapor rendszerrel egyértelmű 

• Manuális mosórendszer felcsévélhető zuhanycsővel

ALAPFELSZERELTSÉG
• Forgásirányváltó (a ventilátor forgásirányának auto-
matikus megfordulása) a tökéletes sütési egyenletesség 
érdekében 
• Párhuzamos hőmérsékletszabályozás a sütőtérben és 
az étel magjában, delta T rendszer 
• Automatikusan vezérelt gőzkondenzáció 
• Könnyített belépés a programozható felhasználói 
paraméterekhez és a készülék felhasználói menüjén 
keresztül történő testreszabásához 
• Programozható késleltetett indítás  
• 6 választható ventilációs sebesség; az első 3 
sebesség automatikusan aktiválja a fűtőteljesítmény 
csökkentését 
• A különleges sütésekhez szakaszos ventiláció is 
alkalmazható 

MŰKÖDÉS
• A felhasználó igényei alapján konfigurálható kijelző, az 
általa leginkább használt programok kezdőképernyőre 
rendezésével
• A Wi-Fi/Ethernet kapcsolattal működő Lainox Felhő 
segítségével menthető személyes beállítások, szoft-
verfrissítések, HACCP adatok archiválása és új receptek 
letöltése
• Automatikus ICS sütőprogram „one touch” (egy érin-
téssel történő) indítása
• A receptek mappákba rendezése előnézeti képpel, 
minden mappához saját név hozzárendelésével
• A multilevel mappákban tárolt receptek intelligens 
felismerése
• Nagy fellbontású, 10 colos kapacitív érintőképernyő 
(LCD-TFT) „Touch Screen”
• SCROLLER PLUS tekerőgomb, „scroll” és „push” funkci-
óval a megerősítésekhez
• Az (opcionálisan rendelhető) „Open” gomb megnyo-
másával történő automatikus ajtónyitás

• A HACCP grafikon pillanatnyi állapotának kijelzése ICS 
módban

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• A készülék elindulása előtti automatikus hibadiagnosz-
tika funkció az esetelges anomáliák leírásával és hang-
jelzéssel
• SCS (Soid Clean System) automatikus tisztítórendszer 
a készüléktestbe integrált tartállyal és automatikus vegy-
szeradagolással
• Szériatartozék CALOUT automatikus vízkőtelenítő 
rendszer integrált tartállyal és automatikus adagolással, 
mely meggátolja a vízkő képződését és lerakódását a 
bojlereben.
• SOLID CLEAN tisztítószer és SOLID CAL vízkőoldószer 
1 kg-os kiszerelésben; az integrált tartályok megtöltésére 
kifejlesztett termékek  
• a 201 és 202 modellekhez automatikus tisztítórendszer 
(LM) és CALOUT vízkőtelenítő rendszer folyékony Com-
biClean tisztítószerrel és CalFree vízkőoldószerrel

Bojleres 
modellek 

Sütőtér kapacitás 
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Tálcasínek 
közti távolság 

(mm)

Adagszám Elektromos 
teljesítmény

(kW)

Névleges 
gázteljesítmény 

(kW/kcal)

Külső 
méretek 

(mm)

Tápfeszültség
(egyedileg kérhető sepciális 
feszültség és frekvencia is)

NAEB071
NAGB071
NAEB101
NAGB101
NAEB072
NAGB072
NAEB102
NAGB102
NAEB201
NAGB201
NAEB202
NAGB202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
15/12.900

-/-
28/24.080

-/-
30/25.800

-/-
40/34.400

-/-
48/41.280

-/-
80/68.800

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

Direkt 
befecskendezős 
modellek 

NAEV071
NAGV071
NAEV101
NAGV101
NAEV072
NAGV072
NAEV102
NAGV102
NAEV201
NAGV201
NAEV202
NAGV202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
12/10.230

-/-
18/15.480

-/-
20/17.200

-/-
27/23.220

-/-
36/30.960

-/-
54/46.440

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

Sütőtér kapacitás 
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Tálcasínek 
közti távolság 

(mm)

Adagszám Elektromos 
teljesítmény

(kW)

Névleges 
gázteljesítmény 

(kW/kcal)

Külső 
méretek

(mm)

Tápfeszültség
(egyedileg kérhető sepciális 
feszültség és frekvencia is)



Via Schiaparelli, 15
Z.I. S.Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto  TV  Italy

tel +39.0438.9110
fax +39.0438912300
lainox@lainox.it

LAINOX ALI S.p.A.

www.lainox.it

A DÍJMENTES KIPRÓBÁLÁSI LEHETŐSÉGÉRT 
KERESS BENNÜNKET: 

tel +39.0438.9110      lainox@lainox.it
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