
MASSAGGIO STRAVAGANTE 2 
FOTEL MASUJĄCY Z NAJWIĘKSZĄ  ILOŚCIĄ  „NAJ…”  

 

 Massaggio Stravagante zapewni Ci niespotykany do tej pory poziom 
wykonania masażu i relaks. Zakres zaproponowanych programów, funkcji i 
intensywności zaskoczy każdą osobę. Do dyspozycji: 

8 programów automatycznych: 

• Fast massage - szybki kompleksowy masaż na całe ciało 
• Relax massage - delikatny masaż, który rozluźnia ciało i łagodzi zmęczenie 
• Comfort massage - przyjemny, komfortowy masaż na całe ciało 
• Full Air - kompleksowy masaż całego ciała poduszkami powietrznymi 
• Whole body massage - głęboki masaż całego ciała przywracający świeżość 

organizmu. 
• Neck&Shoulder massage - masuje nasze ramiona i szyję, łagodząc ból mięśni 

oraz niwelując zmęczenie naszego organizmu 
• Back&Waist massage - koncertuje się na masażu pleców i talii, aby złagodzić 

ich ból 
• Full pressure massage - skupia się na ramionach, nogach i stopach relaksując 

całe ciało.  
• Traction massage - Wykorzystuje nacisk poduszki powietrznej w talii, aby się 

objąć, tworząc efekt masażu skręcającego, który łagodzi siedzący tryb życia i 
zmniejsza napięcie mięśni talii. 

Ponadto: 

• 11 technik masażu - ugniatanie ramion, oklepywanie, 2 warianty ugniatania, 
masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem), 2 warianty shiatsu, oraz 4 
warianty 3D 
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• 3 samodzielnie skomponowane programy automatyczne - stwórz swój 
indywidualny program masażu dopasowany do Twoich potrzeb. Skorzystaj z 
niego w każdej chwili 

Możliwość pełnej regulacji wykonywanego masażu: 

• 5 poziomów siły masażu mechanicznego 
• 3 poziomów siły masażu powietrznego 
• 5 poziomów szerokości 
• 5 poziomów szybkości 

Najważniejsze rozwiązania i technologie: 

• Masaż w systemie 3D z SL-shape – fotel masujący wykorzystuję technologię 
masażu 3D, dzięki czemu ramiona masujące poruszają się z jeszcze większą 
precyzją, zapewniając intensywniejsze doznania z masażu od szyi po uda 

• Masażer nóg – zestaw rollerów i poduszek powietrznych intensywnie 
rozmasowuje stopy, poprawiając ukrwienie i zdejmując napięcia 

• Masaż poduszkami powietrznymi – kompleksowy system, wykorzystujący 
pracę poduszek powietrznych, zapewnia przyjemny masaż całego ciała 

• Optymalne dopasowanie – dzięki możliwości regulowania pozycji zagłówka, 
masażerów ramion oraz masażerów stóp, można idealnie dopasować fotel 
masujący do własnych potrzeb 

• Jonizator powietrza – umieszczony przy zagłówku, dodatkowo uzdatnia 
wdychane powietrze o dobroczynne jony ujemne 

Dodatkowo: 

• Zero Gravity - komfortowa pozycja masaż niczym w fotelu bujanym 
• Zero Wall - fotel może być maksymalnie dosunięty do ściany 
• Ogrzewanie IR w oparciu i podnóżku do 40 st. Celsjusza 
• Odtwarzacz muzyki bluetooth 
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Kontakt: 
tel. 89 888 12 22 
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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