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Så nära en mänsklig hand man kan kommaMassage

OSAKA
Sensorstyrd massagefåtölj med  

behaglig ben- och fotmassage.

Praktisk. Bekväm. Superenkel.
Sanyo Osaka är mycket enkel att 

använda. Med en enda knapptryckning 

är massageprogrammet igång med 

behaglig Shiatsumassage, från nacke 

till fotsulor. Massagefåtöljen känner 

av kroppsformen och ger djupgående 

massage för hela ryggpartiet samt 

unik fotmassage. Sanyo Osaka 

är den enkla vägen till ökat 

välbefinnande.



Sanyo leder utvecklingen av massagefåtöljer i världen. 

Unik teknik gör att Sanyomassagen alltid blir personligt 

anpassad, 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 punktmassage 

balanserar kroppsenergin samt ger avslappning  

och välbefinnande. 

Kontakta oss för att prova i din egen miljö.

www.sanyomassage.se
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Samtliga Sanyo massagefåtöljer kan hyras till en låg månadskostnad och utrustas med             

tillbehör som musikanläggning och myntautomat, efter behov och önskemål.

Mått och dimensioner (Bredd x Djup x Höjd). Nedfälld: B 71, D 182, H 60 cm.  
Upprätt: B 71, D 116, H 106 cm. Vikt: 63 kg. Klädsel: Konstläder. Färg: Svart 
Strömförsörjning: 220–230 V. Strömförbrukning: 250 W.

• Physical Shape Detection Sensor.     

 Automatisk justering efter kroppsform och längd

• Styrkejustering för vader och fotsulor

• Horisontellt liggläge för maximal avslappning  

• Tystgående motorer

• Pedagogisk och användarvänlig kontrollpanel

	

Behandlar:

•   Nacke     •   Axlar     •   Bröstrygg     •   Midja     •   Vader     

•   Vrister					•   Fotsulor 

Massagetekniker:

• MASSAGE – klassisk knådmassage med    

 behagliga zick-zackrörelser

• TAPPING – rytmisk ”handkantsmassage”

• COMBI – kombination av massage och tapping

• STRETCH – tänjning och vaggning av rygg och ryggrad

• Vakuumpressmassage för vader och fotsulor

Variationer:

• 4 autoprogram för nacke, axlar,     

 bröstrygg, ländrygg, vader och fotsulor 

• Manuell massage med många kombinationsmöjligheter

• 3 hastigheter 

• 3 olika breddinställningar

OSAKA




