
FUJIIRYOKI JP2000 
PRESTIŻ  I  TECHNOLOGIA.  FOTEL MASUJĄCY,  KTÓRY NAUCZY SIĘ  TWOJEGO CIAŁA 

 

 Fujiiryoki JP2000 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: 

• 23 programy automatyczne - wybieraj z szeregu predefiniowanych sesji 
masażu, relaksując się w cyklach 30, 16 lub 7 minutowych 

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

• Sterowanie w jednym palcu - 4 calowa dotykowa matryca panelu sterowania 
umożliwi Ci ustawienie nawet najdrobniejszych detali 

• Powietrzny tron masujący - masaż 31 poduszkami powietrznymi rozluźni i 
poprawi cyrkulację krwi  

Szczegółowo dopracowane mechanizmy z najwyższej półki technologicznej: 

• 5D Ai - Poczuj wielowymiarowe, głębokie i dokładne ruchy ramion masujących, 
które tak precyzyjnie jak nigdy wcześniej naśladują ruchy ludzkiej dłoni. 

• Skanowanie Ai- Dokładnie wykrywa ułożenie kręgosłupa, przewiduje jego 
kształt i innowacyjnie dopasowuje masaż do Twoich potrzeb. 

• Rolkowy masaż nóg - Niespotykane dotąd doznania zapewni Ci unikalny, 
rolkowy masażer stóp, pieczołowicie opracowany przez inżynierów Fujiiryoki  

• 7 poziomów siły masażu  - dzięki szerokiej gamie regulacji masażu dostosujesz 
go do swoich potrzeb. 

• Rozciąganie - fotel masujący subtelnie obejmuje poduszkami powietrznymi 
ramiona i nogi, przeciągając ciało podobnie jak robisz to po przebudzeniu. 
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Komfortowe rozwiązania: 

• Masażery ramion - dzięki innowacyjnym kształtom masażerów rąk odczuj, jak 
komfortowo i nieskrępowanie możesz czerpać przyjemność z masażu. 

• Komunikaty dźwiękowe - instrukcje dotyczące obsługi i większego komfortu 
podczas masażu, będą przekazywane za pomocą komunikatów głosowych. 

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

• 2-stronne ogrzewanie - delikatnie ogrzej okolice talii lub skorzystaj z 
niespotykanej do tej pory w fotelach masujących opcji i skieruj ogrzewanie na 
brzuch.  

Dostępne kolory: 

• beżowy 
• brązowy 
• czarny 
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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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