
ZERO GRAVITY
Upplev massage i viktlöshet

Skapar välbefinnande

Så nära en mänsklig hand man kan kommaMassage



Sanyo Zero Gravity ger dig en unik upplevelse. För första gången 
någonsin är det möjligt att få Sanyomassage och samtidigt uppleva 
en känsla av viktlöshet. För att utveckla denna sofistikerade 
massagefåtölj har Sanyo dragit nytta av forskning från den 
amerikanska rymdstyrelsen, NASA.

Maximal avslappning  i viktlöst tillstånd
Zero Gravity – position 1
Ett tryck på Zero Gravity-knappen sänker ner 

dig automatiskt i rätt position och du är redo 

för massagefåtöljens alla program samt en 

behaglig luftkuddemassage i ryggen.

Zero Gravity – position 2
Tryck en gång till på Zero Gravity-

knappen och fåtöljen ställer in sig 

i bästa läge för benmassage och 

luftkuddemassage för överkroppen.

Sensorstyrning och     
diagnosprogram – anpassar      
massagen individuellt 
Ny ergonomisk sensor känner bl.a. av din puls och registrerar   

kroppens reaktion under massagen. Efter en personlig diagnos   

anpassas massagen via fyra olika program med varierande intensitet. Allt du 

behöver är att lägga fingrarna mot sensorerna som du gör med datormusen. 

Ställ in efter   
din benlängd 
Anpassa personligt och ställ 

in rätt benlängd med ett 

enkelt handgrepp. 

Unik massage för ben, 
vader och fötter   
En nyutvecklad ben- och fotmassage 

med massage även på fotens ovansida 

förhöjer effekten.

Horisontellt – position 3 
Detta läge ger extra intensitet i massagen samt 

avlastar ryggraden maximalt. Välj diagnosprogram, 

förinställda program eller manuell styrning.

NASA har konstaterat att den sittställning som astronauter har i viktlöst tillstånd är den 

mest avslappnande för kroppen. Med dessa forskningstudier som grund har Sanyo 

utvecklat Zero Gravity, som med avancerad teknik sänker ner dig i ”astronautställning”. 

Den positionen plus övrig nyutvecklad teknik med massage över hela kroppen ger en 

oöverträffad känsla av viktlöshet och maximal avslappning.

 Liksom de övriga tungviktarna i Sanyofamiljen – Wellness och Masterhand – är  

Zero Gravity utrustad med sensorstyrning och diagnosprogram, vilket ger en högst 

personlig massage. Det är de enda massagefåtöljerna i världen som känner av din  

kropps reaktion och som kartlägger spänningar och stela muskler. Med en personlig 

diagnos anpassas massagen efter ditt fysiska tillstånd – varje gång du ligger i fåtöljen. 

 Slå dig ner i Zero Gravity – och var beredd på en ”lift-off” med Sanyomassage.



• Automatiskt nedsänkning.    

• Reglerbar inställning efter benlängd   

• Diagnosprogam i 4 nivåer

• Free Thumb. Nyutvecklade, “massagefingrar” som 

efterliknar massörens tumrörelser och ger extra djup 

massage.

• Body Pressure Sensor. Känner av exakt kroppsform 

och längd

• Deep Massage Mechanism. Extra djup massage vid 

nacke, axlar och sätesmuskulaturen

• Styrkejustering i 5 nivåer

• Tystgående motorer

• Pedagogiska och användarvänliga kontroller  

och manualer

• Värme vid fotmassage

Behandlar:
• Nacke  • Axlar  • Bröstrygg  • Midja  • Sätesmuskler   

• Lår  • Vader  • Vrister  • Fotsulor

Massagetekniker:
• GRIP – unik grip-knådmassage för nacke och axlar

• KNEADING – klassisk knådmassage med behagliga

zick-zackrörelser

• TAPPING – rytmisk ”handkantsmassage”

• SHIATSU – fingertrycksmassage med Shiatsuteknik

• STRETCH – tänjning och vaggning av rygg och ryggrad  

• Vakuumpressmassage för stuss, lår, vader och fotsulor

• Comfort Air Massage – luftkuddemassage för ryggen.

Variationer:
• 444   sssttt   dddiiiaaagggnnnooosssppprrrooogggrrraaammm   mmmeeeddd   mmmeeerrr   äää   ������   mmmiiillljjjooonnn   ooollliiikkkaaannn     

massagekombiantioner

• 3 förinställda program för nacke, axlar, rygg och underkropp

• Manuell styrning med många kombinationsmöjligheter

• 5 hastigheter

• 5 olika breddinställningar

ZERO GRAVITY

Mått och dimensioner (Bredd x Djup x Höjd). Nedfälld: B 73, D ��84, H 76

cm. Upprätt: B 73, D ��35, H ��220 cm. Vikt: 83 kg. Klädsel: Konstläder. Färger:

Svart  och créme. Strömförsörjning: 220–230 V. Strömförbrukning: 290 W.

Sanyo leder utvecklingen av massagefåtöljer i

världen. Unik teknik gör att Sanyomassagen alltid blir

personligt anpassad och når djupare och längre in i

muskulaturen än den massage som konventionella

massagefåtöljer ger. Sanyomassage är så nära en

mänsklig hand man kan komma. 

Sanyomassagen bygger på den månghundraåriga

japanska Shiatsumetoden som genom punkt-

massage balanserar kroppsenergin samt ger

avslappning och välbefinnande. 

Kontakta oss för att prova i din egen miljö.

Originalet från Japan

Återförsäljare:
Samtliga Sanyo massagefåtöljer kan hyras till en låg

månadskostnad och utrustas med tillbehör som

musikanläggning och myntautomat, efter behov         

och önskemål.
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