
FUJIIRYOKI JP 1000 
NAJBARDZIEJ  PRESTIŻOWY MODEL JAPOŃSKIEGO WYNALAZCY FOTELI  MASUJĄCYCH  

 

 Fujiiryoki JP1000 doskonale obrazuje perfekcję i jakość oferowaną od lat 
przez japońskiego pioniera w produkcji foteli masujących. Dzięki komfortowo 
wyprofilowanej ramie fotela, skorzystasz z masażu w pozycji jak do snu 

Do dyspozycji: 

• 21 programów automatycznych - wybieraj z szeregu predefiniowanych sesji 
masażu, relaksując się w cyklach 30, 16 lub 7 minutowych 

• 41 technik manualnych - wachlarz możliwości zapewniający doskonały masaż 
nawet najbardziej wymagającym użytkownikom 

• Sterowanie w jednym palcu - dotykowa matryca panelu sterowania umożliwi 
Ci ustawienie nawet najdrobniejszych detali 

• Powietrzny tron masujący - 5 stopniowy masaż poduszkami powietrznymi ro-
zluźni i poprawi cyrkulację krwi 

Szczegółowo dopracowane mechanizmy z najwyższej półki technologicznej: 
• Kiwami Pro - fotel masujący skutecznie zdejmuje napięcie z całego organizmu, 

wykorzystując technikę masażu opartą na dotarciu do mięśni wewnętrznych 
• W-sensor - twój kręgosłup zostanie dokładnie zmierzony, tak aby fotel mógł 

bezbłędnie dopasować ruchy ramion masujących do Twoich preferencji 
• Masaż nóg  - zastosowana akupresura systematycznie rozluźni napięcia stóp, 

przynosząc upragnioną ulgę i lekkość w nogach 
• 12 poziomów siły masażu  - dzięki szerokiej gamie regulacji masażu dostosu-

jesz go do swoich potrzeb 
• Rozciąganie - fotel masujący subtelnie obejmuje poduszkami powietrznymi 

ramiona i nogi, przeciągając ciało podobnie jak robisz to po przebudzeniu 

Rest Lords - salon wystawowy 
ul. Szewczenki 7 lok. 11 
10-274 Olsztyn 

M: + 48 726 40 30 20 
T: + 48 89 721 33 44 
F: + 48 89 721 33 55 

biuro@restlords.com 
www.restlords.com 

mailto:biuro@restlords.com
http://www.restlords.com


Komfortowe rozwiązania: 

• Masażery ramion - masaż rozciągający i masaż ramion jeszcze nigdy przedtem 
nie były tak dopasowane i przyjemne 

• Masaż przestrzenny 3D - zespół czujników i receptorów fotela masującego 
sprawdzi budowę pleców, zaznaczy najważniejsze punkty dopasowując 
dokładnie masaż do kształtów Twojego kręgosłupa 

• Dopasowanie do wzrostu - regulacja wysunięcia podnóżków o 17 cm pozwoli 
zapewnić komfortowy masaż każdej osobie. 

• Ogrzewanie - przyjemne ciepło w okolicach lędźwi oraz stóp zapewni Ci nieza-
pomniane doznania, szczególnie w chłodne dni. 

Dostępne kolory: 

• beżowy z oliwkowymi bokami 
• brązowy z czarnymi bokami  
• czarny z oliwkowymi bokami 
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Osoba kontaktowa:       Rest Lords - salon wystawowy     M: + 48 726 40 30 20 

Monika Podlewska              Szewczenki 7 lok. 11      T:  + 48 89 721 33 44  

tel. 726 40 30 20                                 10-274 Olsztyn      F:  + 48 89 721 33 55 

monika.podlewska@restlords.com 
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