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 Massaggio Eccellente to piękny i klasyczny wygląd połączony z 

najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Za wysoki poziom relaksu w 

największym stopniu odpowiada szereg dostępnych technik masażu. Do 

dyspozycji oddaje: 

5 programów automatycznych: 

• Relax - głęboki masaż, relaks w obszarach bólu 

• Decompress - masaż wspomagający krążenie krwi 
• Comfort - spokojny masaż rozluźniający mięśnie 
• Back & Waist - masaż skoncentrowany na dolnych odcinkach kręgosłupa, 

pośladkach 

• Neck & Shoulder - masaż skoncentrowany na górnych odcinkach kręgosłupa 

Ponadto: 

• 5 technik masażu - shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż 

synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem) 
• 3 samodzielnie skomponowane programy automatyczne - stwórz swój 

indywidualny program masażu dopasowany do Twoich potrzeb. 

Możliwość pełnej regulacji wykonywanego masażu: 

• 3 poziomy intensywności masażu poduszkami powietrznymi 
• 3 poziomy szerokości 

• 3 poziomy szybkości 
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Innowacyjne rozwiązania technologiczne: 

• L-shape – ramiona masujące poruszają się w zakresie od szyi po pośladki, 

dzięki czemu dokładnie rozmasują nawet dość intymne miejsca 
• Zero Gravity – ułożenie ciała w pozycji Zero Gravity, uprzyjemnia masaż, 

przynosząc szereg relaksujących doznań 
• Ogrzewanie IR – oparcie podgrzewane jest promieniami podczerwonymi do 40 

st. C, co zapewnia wysoki komfort oraz błogi masaż 
• Masaż poduszkami powietrznymi – masaż pneumatyczny pobudzi cyrkulację 

krwi i rozluźni mięśnie przedramion i nóg 

… a ponadto: 

• Zero Wall – ergonomiczna funkcja fotela masującego, umożliwia ustawienie 

fotela masującego pod samą ścianą 
• Dopasowanie do wzrostu – dzięki regulacji wysunięcia podnóżka, można 

idealnie dopasować swoją pozycję na fotelu masującym 

Dzięki pięknej formie z łatwością wkomponowuje się w różne wnętrza, stanowiąc 

nowoczesny element wyposażenia. Szeroko rozbudowane możliwości masażu 

powodują, że relaks w fotelu masującym zachwyci każdego. 
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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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