
FOTELE MASUJĄCE



FOTEL MASUJĄCY
KOMPLEKSOWA RELAKSACJA 

W WERSJI LUKSUSOWEJ
Marzysz o relaksacji po ciężkim dniu. 

Marzysz o tym, by przestały Cię boleć plecy, by nie sztywniał kark. 
Przydałby się masaż łydek po bieganiu i rozpieszczający masaż stóp przed snem. 

Marzysz o tym, by się wreszcie odstresować, choć na chwilę zostawić wszystkie te spra-
wy do załatwienia i problemy… 

Przestań marzyć – rozwiązanie znajduje się w zasięgu Twojej ręki. 

FOTEL MASUJĄCY
MARKI CASADA HEALTHCARE

to najdoskonalsze urządzenie do masażu, jakie kiedykolwiek zostało stworzone. Umożliwia on bowiem jednoczesny masaż 
całego ciała, od stóp, aż po kark, wykorzystując różne techniki masażu 

– tego nie może wykonać żaden terapeuta pracujący w pojedynkę. 

Fotele marki Casada healthcare to nie tylko nowoczesny, elegancki design – to przede wszystkim zaawansowane 
technologicznie mechanizmy, do złudzenia naśladujące pracę ludzkich dłoni. Dzięki temu każdy rodzaj masażu: 

ugniatanie ramion, ostukiwanie pleców czy rozciąganie mięśni przykręgosłupowych jest nie tylko efektywny, 
lecz również niezwykle przyjemny.

Nasze fotele przed rozpoczęciem masażu skanują ciało użytkownika – rozpoznają jego wzrost i gabaryty, znajdują najbardziej 
spięte mięśnie. System inteligentnego skanowania jest gwarancją idealnego dopasowania masażu do postury 

i potrzeb ciała osoby, siedzącej na fotelu. 

Najnowsze modele naszych foteli współpracują z aplikacją Braintronics® 
- to nasz autorski program terapii antystresowej o wysokiej skuteczności. 

Fotele masujące marki Casada healthcare to rozwiązania, które sprawdzą się w przestronnym domu, 
niewielkim mieszkaniu czy firmie. 

Nasz profesjonalny zespół doradców pomoże wybrać najbardziej optymalny model.
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BRAINTRONICS
SPOSÓB NA ZRELAKSOWANY UMYSŁ I CIAŁO

Relaksacja jest niezbędnym elementem higieny psychicznej.  Potrzebujemy jej nie tylko dla zapewniania sobie komfortu, 

lecz również dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie zawsze jednak potrafimy się zrelaksować.  

Przewlekły stres, nadmiar obowiązków, nierozwiązane problemy osobiste i zawodowe sprawiają, że relaksacja nie tylko nie jest pro-

sta – czasem jest po prostu niemożliwa. Jesteśmy spięci, zestresowani, w głowie wieczna gonitwa myśli…  

Pojawia się bezsenność, wieczne zmęczenie i rozdrażnienie. Błędne koło się zamyka… 

DLATEGO STWORZYLIŚMY SYSTEM BRAINTRONICS
Braintronics to autorska aplikacja łącząca w sobie odpowiednio skonfigurowaną muzykę relaksacyjną z delikatnym

płynnym masażem. Pozwala ona zrelaksować zestresowany umysł, pomoże rozluźnić ciało, a dzięki temu umożliwi prawdziwą, 
głęboką relaksację całego organizmu. 

JAK TO DZIAŁA?
Wbrew pozorom bardzo prosto. Wykorzystujemy tutaj elektryczną aktywność mózgu. Mózg bowiem wytwarza fale – ich graficzny 

obraz otrzymujemy w badaniu EEG. Długości tych fal mogą być różne – zależą one bowiem od stanu, „nastroju” w jakim znajduje się 
mózg: FALE BETA Od 12 do ok. 28 Hz, mała amplituda, zdesynchronizowane – rytm gotowości, charakteryzuje szczególnie zwykłą 

codzienną aktywność, percepcję zmysłową i pracę umysłową.
FALE ALPHA Od 8 do 13 Hz, zmienna amplituda – spoczynkowe, charakterystyczne dla stanu relaksu, odprężenia, 

gdy leżymy z zamkniętymi oczami, przed zaśnięciem i rano po przebudzeniu. Wykorzystywane w technikach szybkiego uczenia się.
FALE THETA Zakres o częstotliwości 4–7 Hz. Fale theta są najczęściej występującymi falami mózgowymi podczas medytacji, 
transu, hipnozy, intensywnego marzenia, silnych emocji. Dla tej częstotliwości tok myśli staje się niespójny i zanikają związki 

logiczne, co wyraźnie widać na przykładzie myślenia w czasie marzeń sennych.
FALE DELTA Od ok. 0,5 do 3 Hz, wysoka amplituda – występują w stanie najgłębszego snu, podczas głębokiej medytacji, 

a także u małych dzieci.

Braintronics opiera się na audiostymulacji fal mózgowych. Oznacza to, że za pomocą fal dźwiękowych o określonej częstotliwości 
stymulujemy mózg do produkowania „zrelaksowanych” fal mózgowych, a tym samym do relaksacji. 

Wykorzystujemy tutaj zjawisko tzw. unoszenia fal mózgowych.  Mózg odpowiada na rytmiczne i/lub sensoryczne bodźce, 
takie jak np.  sygnały dźwiękowe. Gdy poddawany jest stymulacji np. poprzez słyszane dźwięki, odpowiada na nie – jest to tzw.  

reakcja korowa. Jeśli bodziec powtarza się ciągle z określoną prędkością, fale mózgowe dopasują się do jego wzorca. 
Mózg pracuje rytmicznie (jak zegar) i generuje odpowiedź, podążając za daną częstotliwością. Zachodzi synchronizacja.

ZOSTAW ZA SOBĄ
STRES I PROBLEMY. ODPŁYŃ.

Audiostymulacja zazwyczaj rozpoczyna się od niskiego zakresu częstotliwości Beta. Zaczynamy więc od dopasowania się do 
naturalnej aktywności mózgu, powoli kierując ją na wyższe częstotliwości, ku „zrelaksowanym” falom Alpha. 

Fale Theta i Delta używane są w celu osiągnięcia stanu głębokiej relaksacji.
Po „zanurkowaniu” do stanu głębokiej relaksacji Braintronics stopniowo wyprowadza z niej umysł, 

wracając do rytmu zwyczajnej codziennej aktywności. Powoli i płynnie, delikatnie przywracając nas do codzienności. 

Bardzo często podczas sesji Braintronics relaksujemy się do tego stopnia, że zapadamy w sen. 
Nie bez znaczenia jest połączenie audiostymulacji z masażem, dopasowanym swym przebiegiem do muzyki relaksacyjnej. 

Delikatny masaż pomaga się rozluźnić i odprężyć w „świadomej” warstwie, ułatwiając naszemu mózgowi 
poddanie się audiostymulacji. 

Dźwięk i dotyk wspierają się tutaj, dając wspaniały efekt synergii. 

Twój mózg potrzebuje czasu do nauki. Synapsy i dendryty potrzebują ok. 3 tygodni aby wytworzyć nowe połączenia. 
Dzięki regularnemu stosowaniu terapii antystresowej Braintronics mózg nauczy się krok po kroku jak radzić sobie ze stresem, 
pokonać nerwowość, osiągnąć stan równowagi, pokonywać trudności fizyczne i psychiczne. Najczęściej pierwszym objawem 

skuteczności terapii jest poprawa jakości snu i tempa zasypiania. Wyraźnie poprawia się też samopoczucie. 

bra inwave  s t i m u l a t i o n  s y s t e m

Przekonaj się, jak Braintronics 

może wpłynąć na Twoje życie 

i wypróbuj aplikację już dziś!

Do pobrania na iOS i Android. 



AURA
KLASA LUXURY

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

FOTEL IDEALNIE DOPASOWANY.
DO KAŻDEGO…

Aura to fotel masujący najnowszej generacji. Zastosowaliśmy w nim zupełnie nowe rozwiązania – innowacyjne
 i nowoczesne, wyprzedzające standardowe mechanizmy masujące, spotykane do tej pory w fotelach masujących

jak m.in. mechanizm 4D, pracujący we wszystkich płaszczyznach – jak ręce terapeuty.   
Fotel masujący Aura przeznaczony jest dla każdego – rozbudowane funkcjonalności i szeroki zakres regulacji 

parametrów masażu sprawiają, że idealnie dopasuje się on do każdej osoby, jej potrzeb i schorzeń.
Docenią go również melomani – za możliwość rozkoszowania się cudowną jakością ulubionej muzyki podczas masażu 

dzięki systemowi głośników Bluetooth Amphitheatre. 

26 specjalnie opracowanych programów masażu, podzielonych na 6 kategorii, 14 technik masażu – w tym pielęgnacja 
stawów, długość szyny masującej: 135 cm, masaż 4D, zaawansowany system skanowania ciała, automatyczne dopaso-
wanie do wzrostu użytkownika, personalizacja ustawień fotela, nieograniczona ilość ustawień indywidualnych parame-
trów masażu, regulacja intensywności masażu, wrażenie masażu ludzkimi dłońmi, wybór obszarów kompresji, pozycja 

Zero-G, ładowarka USB, panel szybkiego sterowania, ogrzewane rollery masujące, oszczędność miejsca, 
głośniki Bluetooth Amphitheatre do odtwarzania muzyki z własnego nośnika, Braintronics.

Rozbudowany system poduszek siedziska – Aura to fotel miękko 
wyściełany, idealny dla delikatnych osób. Aby zintensyfikować od-
czuwanie masażu poduszki można podnieść lub zdjąć. 
System rollerów masujących 4D daje uczucie masażu kciukami  
i kostkami palców. Wykorzystuje on zarówno ruchy pionowe, jak  
i poziome oraz na boki, dodając masażowi naturalności i głębokości 
– tak potrzebnej, by dotrzeć do najbardziej spiętych mięśni i odprę-
żyć je.
 8 stopniowa regulacja głębokości masażu pozwala na idealne do-
pasowanie nacisku do masowanego miejsca. Funkcja działa w każ-
dym momencie masażu. 
Ogrzewane głowice masujące rozprowadzają przyjemne, rozluźnia-
jąco – kojące ciepło na całej powierzchni pleców, nie powodując 
uczucia przegrzania (szczególnie ważne podczas masaży latem). 
Zaawansowany system skanowania ciała tworzy rodzaj „mapy” ciała 
użytkownika, aby zlokalizować poszczególne obszary i dostosować 
do nich optymalny nacisk masażu. System określa wysokość barku, 
by odpowiednio ustawić masażer i automatycznie dopasowuje od-
ległość podnóżka do wzrostu użytkownika.   
Wyjątkowy, energetyczny masaż stref reflektorycznych, zlokalizowa-
nych na stopach. Prócz tego delikatnie rozciąga i masuje mięśnie 
śródstopia, do złudzenia naśladując masaż wykonywany ludzkimi 
dłońmi.

Zaawansowany masaż łydek – ta strefa masowana jest szczególnie 
dokładnie za pomocą kompresji (ucisk poduszkami powietrznymi) i 
kolistych ruchów.
Akupresura dłoni – specjalna poduszeczka z kolistymi wypustkami 
pobudzi receptory zlokalizowane na dłoniach.   
Wysokiej klasy głośniki Bluetooth Amphitheatre pozwalają na od-
twarzanie ulubionej muzyki z własnego nośnika – telefonu komór-
kowego lub tabletu.
Panel szybkiej obsługi umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji 
fotela masującego. Wbudowane gniazdo USB umożliwia naładowa-
nie telefonu podczas trwania masażu.
Dotykowy ekran pilota sprawia, że jest on prosty i wygodny w ob-
słudze. 
Boczne poduszki siedziska zapewniają masaż kompresyjny okolic 
bioder.
Możliwość regulacji w programach automatycznych głębokości 
masażu (4D), intensywności kompresji, prędkości rolki do stóp oraz 
włączenia ogrzewania.

NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary – złożony: 155 x 81 x 122 cm

Wymiary – rozłożony: 202 x 81 x 102 cm

Waga: 110 kg

Moc znamionowa: 250 Watt



NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

ALPHASONIC II
KLASA LUXURY / PRESTIGE

SUBTELNY
I WSZECHSTRONNY

Alphasonic II urzeka zarówno eleganckim, klasycznym designem, jak i funkcjonalnościami. 
To model wszechstronny - idealny do relaksacji, doskonale zastąpi dłonie masażysty.    

8 specjalnie opracowanych programów masażu, 14 technik masażu – w tym masaż punktów akupresury, 
długość szyny masującej: 135 cm, masaż 2D, personalizacja ustawień fotela, nieograniczona ilość ustawień 
indywidualnych parametrów masażu, regulacja intensywności masażu, wrażenie masażu ludzkimi dłońmi, 

wybór obszarów kompresji, funkcja Memory, pozycja Zero -G, jonizator, ładowarka USB, panel szybkiego sterowania, 
ogrzewanie węglowe podczerwone, oszczędność miejsca, muzyka, Bluetooth, Braintronics.

Eleganckie wykończenie – Alphasonic II to klasyczny design i wyko-
nanie dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. 
Wygodne siedzisko sprawia, że ten fotel sprawdzi się nie tylko pod-
czas masażu, lecz również jako mebel wypoczynkowy.   
Intuicyjny pilot jest niezwykle prosty w obsłudze. Obsługuje wszyst-
kie funkcjonalności fotela.
Technologia LS to przedłużona szyna, wygięta w kształt litery „S”, po 
której porusza się mechanizm masujący. Masaż sięga od karku aż po 
pośladki i dopasowuje się do kształtu ciała. 
Masaż 2D zapewnia idealne dopasowanie pozycji mechanizmu ma-
sującego do ciała użytkownika. 
GuaSha skrobiący masaż stóp pobudza organizm i dodaje energii.
System skanowania ciała wykrywa ciało użytkownika i dopasowuje 
ustawienie mechanizmu do jego gabarytów.  

Panel szybkiej obsługi, zlokalizowany w podłokietniku pozwala ste-
rować najważniejszymi funkcjami fotela bez konieczności sięgania 
po pilota. 
Ogrzewanie węglowe – błyskawicznie się rozgrzewa i szybko sty-
gnie. Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzy-
małe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają 
się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło przeni-
ka ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.
Funkcja MEMORY pozwala na zapamiętanie dwóch indywidualnych 
ustawień programów masażu. 
Jonizator powietrza usuwa zanieczyszczenia takie jak kurz, roztocza, 
bakterie i wirusy, aby podczas masażu oddychać czystym powie-
trzem.  
System głośników umożliwia odtwarzanie muzyki z własnego 
smartfonu lub tabletu podczas masażu. 

NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary – złożony: 81 x 119 x 147 cm

Wymiary – rozłożony: 81 x 92 x 176 cm

Waga: 96 kg

Moc znamionowa: 150 Watt

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SKYLINER II
KLASA LUXURY / PROFESSIONAL

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY
MECHANIZM MASUJĄCY. MOC I PRECYZJA.

Skyliner II to jeden z najnowocześniejszych foteli masujących na rynku.
Stworzony został do zadań specjalnych – aby na co dzień zastąpić wprawne ręce masażysty, 
relaksować i usprawniać funkcjonowanie całego ciała, a także dać solidny zastrzyk energii.

Ten model fotela do masażu śmiało można nazwać nie tylko wszechstronnym, 
lecz nawet wybitnym. Idealny dla fanów intensywnych masaży np. tajskiego. 

23 specjalnie opracowane programy masażu, podzielone na 4 kategorie, 17 technik masażu – w tym pielęgnacja 
stawów, specjalna konstrukcja szyny masującej o dł. 135 cm, masaż 3D, zaawansowany system skanowania ciała, 

automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkownika, personalizacja ustawień fotela, nieograniczona ilość ustawień 
indywidualnych parametrów masażu, regulacja intensywności masażu, wrażenie masażu ludzkimi dłońmi, wybór 

obszarów kompresji, pozycja Zero -G, ogrzewanie węglowe podczerwone, ładowarka USB, panel szybkiego sterowania, 
oszczędność miejsca, Braintronics.

Kubełkowe siedzisko – Skyliner II obejmuje całe ciało i ustawia je  
w taki sposób, by zapewnić głowicom masującym najlepsze dotar-
cie do każdego mięśnia. 
Cienko wyściełane siedzisko umożliwia wykonanie intensywnego, 
dogłębnego masażu, zapewniając jednocześnie najwyższy komfort 
użytkownikowi.   
Dzięki masażowi 3D głowice masujące dopasowują się do krzywi-
zny ciała użytkownika, realizując dokładny, intensywny masaż całe-
go ciała.  
Dotykowy panel sterujący to niezwykle wygodne rozwiązanie. 
Duży, czytelny, prosty w obsłudze. Zawsze na wyciagnięcie ręki.
Zaawansowany system skanowania ciała tworzy rodzaj „mapy” ciała 
użytkownika, aby zlokalizować poszczególne obszary i dostosować 
do nich optymalny nacisk masażu. System określa wysokość barku, 
by odpowiednio ustawić masażer i automatycznie dopasowuje od-
ległość podnóżka do wzrostu użytkownika.   
Intensywne rozciąganie i dogłębne, energetyzujące masaże to coś 
dla miłośników mocniejszych wrażeń np. masażu tajskiego. 
Ogrzewanie węglowe – błyskawicznie się rozgrzewa i szybko sty-
gnie. Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzy-
małe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają 
się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło prze-
nika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.

Najbardziej zaawansowany masaż łydek – łydki masowane są nie 
tylko za pomocą kompresji (ucisk poduszkami powietrznymi), lecz 
również kolistych ruchów w kierunkach do przodu, do tyłu i naprze-
miennie. Wysokość poduszek masujących można regulować. 
Mechanizm podnóżka fotela realizuje także masaż kolan za pomocą 
kolistych ruchów i kompresji.
Najlepszy masaż karku. Specjalnie zaprojektowana technika masażu 
karku: mechanizm masujący schodzi z góry wzdłuż szyi aż do ra-
mion. Jest idealnie dopasowany do ciała i idealnie naśladuje dotyk 
dłoni wytrawnego masażysty. To szczególna funkcjonalność, którą 
posiada wyłącznie ten model.   
Akupresura dłoni – specjalna, „najeżona” poduszeczka pobudzi re-
ceptory zlokalizowane na dłoniach.   
Panel szybkiej obsługi umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji 
fotela masującego. Wbudowane gniazdo USB umożliwia naładowa-
nie telefonu podczas trwania masażu.
Możliwość personalizacji masażu w programach automatycznych. 
Włącz lub wyłącz poszczególne techniki masażu, dopasowując jego 
przebieg do swoich preferencji. 
Funkcja MEMORY pozwala na zapamiętanie 3 skomponowanych 
przez użytkownika programów masażu.

NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary – złożony: 80x148x120 cm

Wymiary – rozłożony: 80x180x105 cm

Waga: 141 kg

Moc znamionowa: 220 Watt

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

HILTON III
KLASA PROFESSIONAL

NOWOCZESNE
OBLICZE REHABILITACJI

Hilton III to fotel przeznaczony przede wszystkim do zastępowania masażysty czy fizjoterapeuty na co dzień. 
Ten fotel nie rozkłada się na płasko do pozycji leżącej 

– nawet po rozłożeniu utrzymuje ciało w pozycji zbliżonej do embrionalnej. 

6 specjalnie opracowanych programów masażu, 13 technik masażu – w tym masaż punktów akupresury, 
masaż 3D, personalizacja ustawień fotela, nieograniczona ilość ustawień indywidualnych parametrów masażu, 
regulacja intensywności masażu, pozycja Zero -G, ogrzewanie węglowe podczerwone, oszczędność miejsca, 

Bluetooth, Braintronics.

Materiałowa tapicerka jest nie tylko piękna, lecz również sprawia, że 
w każdym wnętrzu fotel prezentować się będzie przytulnie i przy-
jaźnie. 
Joga dla leniwych – to stwierdzenie najlepiej charakteryzuje masa-
że, wykonywane przez fotel Hilton III: intensywne, głęboko rozciąga-
jące, poprawiające zakres ruchu i dodające energii.    
Pilot zamontowany na specjalnym statywie jest dobrze widoczny, 
zawsze pod ręką, a przy tym bardzo prosty w obsłudze.

System skanowania ciała wykrywa ciało użytkownika i dopasowuje 
ustawienie mechanizmu do jego gabarytów.  
Masaż 3D – mechanizm masujący porusza się nie tylko w górę i w 
dół, lecz również do przodu i do tyłu, zapewniając najlepsze dotarcie 
do wszystkich mięśni.   
Ogrzewanie węglowe – błyskawicznie się rozgrzewa i szybko sty-
gnie. Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzy-
małe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czy same nie nagrzewają 
się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło prze-
nika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.

NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary – złożony: 80 x 116 x 140 cm

Wymiary – rozłożony: 80 x 88 x 166,3 cm

Waga: 86 kg

Moc znamionowa: 230 Watt

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

BETASONIC II
KLASA ECONOMY

WYTRAWNY MASAŻYSTA
W WERSJI KOMPAKTOWEJ

Betasonic II to dowód na to, że dobry fotel masujący może zmieścić się w niewielkim mieszkaniu 
i limitowanym budżecie. To również dowód na to, że masaż wykonywany przez fotel może być delikatny, 

subtelny i usypiający. 

8 specjalnie opracowanych programów masażu, 15 technik masażu – w tym masaż punktów akupresury 
oraz unikatowa funkcjonalność do poprawy kondycji stawów, długość szyny masującej: 135 cm, masaż 2D, 

personalizacja ustawień fotela, nieograniczona ilość ustawień indywidualnych parametrów masażu, 
regulacja intensywności masażu, wrażenie masażu ludzkimi dłońmi, wybór obszarów kompresji, funkcja Memory, 

pozycja Zero -G, ogrzewanie węglowe podczerwone, oszczędność miejsca, Bluetooth, Braintronics.

Betasonic II to najdelikatniejszy masażysta  w rodzinie foteli ma-
sujących Casada. Idealny dla osób wrażliwych oraz do masażu „na 
dobranoc”.
Kompaktowe wymiary fotela pozwalają na wstawienie go do nie-
wielkich pomieszczeń.     
Technologia LS to przedłużona szyna, wygięta w kształt litery „S”, po 
której porusza się mechanizm masujący. Masaż sięga od karku aż po 
pośladki i dopasowuje się do kształtu ciała. 
System skanowania ciała wykrywa ciało użytkownika i dopasowuje 
ustawienie mechanizmu do jego gabarytów.  

Masaż 2D zapewnia idealne dopasowanie pozycji mechanizmu ma-
sującego do ciała użytkownika. 
Ogrzewanie węglowe – błyskawicznie się rozgrzewa i szybko sty-
gnie. Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzy-
małe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czy same nie nagrzewają 
się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło prze-
nika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.
Funkcja MEMORY pozwala na zapamiętanie dwóch indywidualnych 
ustawień programów masażu. 

NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary – złożony: 76 x 110 x 143 cm

Wymiary – rozłożony: 76 x 98 x 168 cm

Waga: 92 kg

Moc znamionowa: 150 Watt

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SMART V
KLASA ECONOMY

KONKRETNE ROZWIĄZANIE
W EKONOMICZNEJ CENIE

Smart V to prosty w obsłudze i ekonomiczny fotel masujący. Wyposażyliśmy go w najpopularniejsze 
i zarazem najpotrzebniejsze funkcje masażu.

To idealne urządzenie dla osób, które cenią sobie proste, nieprzekombinowane rozwiązania.

9 specjalnie opracowanych programów masażu, ustawienia manualne masażu, 
7 technik masażu – 4 w jednostce fotela + 3 w jednostce podnóżka (w tym refleksoterapia), 

regulacja pozycji fotela, panel szybkiego sterowania, ogrzewanie w jednostce podnóżka, funkcja pauzy, 
oszczędność miejsca, Braintronics

Pochwała prostoty – Smart V posiada najpopularniejsze i zarazem 
najpotrzebniejsze funkcjonalności. Dzięki temu jest prosty w obsłu-
dze.
Niesztampowy design fotela czyni z niego oryginalną ozdobę wnę-
trza. 
Osobna jednostka do masażu stóp może pełnić funkcję podnóżka 
lub dodatkowego siedziska w niewielkim wnętrzu. 

Refleksoterapia stóp wpływa dodatnio na funkcjonowanie całego 
organizmu. Smart V masując stopy pobudza zlokalizowane na nich 
meridiany.  
Trzy sposoby sterowania to pełen komfort użytkowania. Zarówno 
podnóżek, jak i fotel posiadają panel szybkiej obsługi. Dodatkowo 
fotel wyposażony został w pilota zdalnego sterowania.  
Funkcja pauzy pozwala zatrzymać pracę urządzenia w dowolnym 
momencie i podjąć ją na nowo od momentu zatrzymania. 

NIEMIECKA MARKA od 20 lat na rynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary – złożony: 107,5 x 76 x 76 cm

Wymiary – rozłożony: 56 x 47,5 x 47 cm

Waga: fotel: 45,5 kg / podnóżek: 12,5 kg

Moc znamionowa: 70 Watt

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



AURA

ALPHASONIC II

SKYLINER II

HILTON III

SHOULDER AIRBAGS

FOREARM AIRBAGS

LEG AIRBAGS

FEET AIRBAGS

BETASONIC II

SMART V
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DLA KAŻDEGO MODELU FOTELA MASUJĄCEGO MARKI CASADA 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI DO 5 LAT.

CASADA
NA ŚWIECIE

NIEMIECKA MARKA CASADA JEST NA RYNKU JUŻ 20 LAT!
Mamy swoje siedziby w niemal 40 krajach na całym świecie.


