
MASSAGGIO RICCO 
PODWÓJNA RADOŚĆ  Z  MASAŻU 

 

 Massaggio Ricco to fotel masujący, który pod pięknie prowadzoną 

charakterystyczną linią skrywa nowoczesne technologie zapewniające 

przyjemnie relaksujący masaż. A jego niewielkie kształty doskonale odnajdą się w 

każdym pomieszczeniu. 

4 programy automatyczne: 

• Auto I - masaż rozluźniający obolałe mięśnie, masaż całego ciała 

• Auto II - relaksujący masaż skoncentrowany na szyi i plecach 

• Auto III - relaksujący masaż skoncentrowany na talii, pośladkach i udach 
• Demo - krótki masaż poprawiający samopoczucie  

Ponadto: 

• 3 techniki masażu -ugniatanie, oklepywanie, oklepywanie z ugniataniem 

• Możliwość wyboru zakresu masażu - fotel masujący pozwala na wybór 

pojedynczej techniki masażu i ręczną zmianę pozycji ramion masujących, 

dzięki czemu istnieje możliwość skierowania ich dokładnie w to miejsce, które 

wymaga rozmasowania i rozluźnienia. 

• 2 zestawy ramion masujących 

Możliwość pełnej regulacji wykonywanego masażu: 

• 3 poziomy siły masażu poduszkami powietrznymi 
• 3 poziomy szybkości masażu mechanicznego 
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Co ważne: 

• dwa zestawy ramion masujących – masaż prowadzony za pomocą dwóch 

zestawów ramion masujących, z których jeden masuje szyję i ramiona, drugi - 

plecy, wyróżnia się większą dokładnością i zapewnia niespotykane do tej pory 

doznania. 
• SL-shape – Ramiona masujące poruszają się na odcinku od szyi aż po pośladki 

i uda. Sam kształt prowadnicy, na której prowadzony jest masaż, przypomina 

kształt litery S, co wpływa na precyzyjne dopasowanie się do kształtu 

kręgosłupa. 
• odtwarzacz Bluetooth – moduł Bluetooth wbudowany w fotel masujący 

umożliwia połączenie bezprzewodowe z własnym urządzeniem i odtwarzanie 

muzyki z wbudowanych głośników. 

• chowany podnóżek - dyskretny, obracany podnóżek daje możliwość wyboru 

komfortowego podparcia lub masażu nóg za pomocą poduszek powietrznych.  

A ponadto, możliwość wyboru z dwóch wersji kolorystycznych:  

• piękna, klasyczna czerń. 

• połączenie delikatnego beżu z czernią. 

Podsumowując, fotel Massaggio Ricco oferuje doskonale odprężający masaż z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale zachowując przy tym 

kompaktowe kształty.  
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Kontakt: 
tel. 726 40 30 20 
info@restlords.com 

Rest Lords Sp. z o.o. 
ul. Tarasa Szewczenki 7 lok. 11,  

10-274 Olsztyn, Polska 
NIP 7393926470, REGON 383085620 

KRS 0000780982 
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