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MASÁŽNÍ KŘESLO



SPECIALS

BRAINTRONICS®

Technologie Braintronics® synchronizuje vaše mozkové vlny prostřednictvím zvukové stimulace. V kombinaci 
se speciálně vyvinutým masážním programem bude vaše tělo vystavené stresu uvolněno. Bez ohledu na to, zda si 
chcete odpočinout, snít nebo se učit - všechno je možné.

SHIATSU
Shiatsu (stisk prstu) je forma tělesné terapie 
pocházející z Japonska. Masážní technika se 
skládá z měkkých, rytmických, dalekosáhlých 
úseků a rotací. Cílem Shiatsu je simulovat 
jednotlivé části těla a mobilizovat svaly.

3D MASSAGE
V této nové technice se masážní robot pohybuje 
nejen nahoru a dolů, ale také dopředu a dozadu.

2D MASSAGE
Inteligentní 2D masážní mechanismus 
umožňuje masážní křeslo měřit záda a určit tak 
přesnější polohu částí páteře.

KNEADING 
Kůže a svaly jsou sevřeny a hněteny mezi 
palcem a ukazováčkem nebo oběma rukama. 
Tato masážní technika se používá zejména ke 
zmírnění napětí.

TAPPING
Krátké poklepávací pohyby se provádějí hranou 
ruky, dlaní nebo pěstí. To podporuje prokrvení 
pokožky a změkčuje napnuté svaly. Pokud se 
klepání provádí ve výšce plic, může to zlepšit 
uvolňování hlenu v plicích.

KNEAD & TAP (DUAL ACTION) 
Techniky hnětení a poklepávání jsou 
kombinovány, aby se současně uvolnilo napětí a 
stimuloval krevní oběh.

ROLLING
Příjemné střídání relaxace a uvolnění svalů - 
perfektně se hodí také pro závěrečnou masáž, 
pro uvolnění a regeneraci svalů.

CARBON HEATING 
Hluboce pronikající uhlíkové infračervené teplo, 
krevní cévy expandují, průtok krve se zvyšuje a 
svalový tonus se snižuje. Kromě toho působí 
velmi příznivě na nervové buňky, které jsou 
odpovědné za hlášení bolesti mozku.

SOLE ROLLER 
Masáž nohou stimuluje nervové zakončení a 
určité orgány těla, což také uvolňuje svaly.

S-LINE
S tímto automatickým programem pracují 
masážní hlavice velmi blízko vašeho těla a 
masírují celou záda až po hýždě. Mechanika ve 
tvaru písmene S je konstruována podle přirozené 
anatomie páteře.

AIR COMPRESSION 
Stoupající a ustupující airbagy mají pumpující 
pohyb, který vytváří přirozené svalové reflexy. To 
je obzvláště výhodné v oblasti lýtka a chodidla.

ZERO SPACE 
V poloze vleže se masážní křeslo pohybuje 
dopředu, a proto vyžaduje velmi malou 
vzdálenost od stěny za sebou. Úspora místa a 
pohodlí!

ZERO GRAVITY 
Postavili jste se do pozice astronauta - ten „pocit 
beztíže”.

USB

AUTOMATIC
Speciálně vyvinuté automatické programy pro 
celé tělo, které nabízejí širokou škálu různých 
masážních technik. Pokud chcete, můžete také 
zapnout funkci topení.

BACK AREA 
Jednotlivec použitelný v jakékoli velikosti masge 
šalvěje.

SHOULDER GRASP 
Cílená masáž hnětením v oblasti ramen / krku - 
ideální pro zmírnění napětí a bolesti v této 
oblasti.

RECLINING POSITION 
Nastavitelnost opěradla a opěrky nohou přispívá 
k osobní pohodě polohy těla.

ADJUST SHOULDER 
Masážní hlavice lze posunout nahoru nebo dolů 
do vhodné polohy v oblasti ramen.

AIR INTENSITY 
Nastavitelná intenzita masáže airbagu.

AIR AREA 
Masáž airbagů celého těla. Různé jsou stejně, 
jako jsou jednotlivě volitelné.

SPOT
Masážní hlavice mohou masírovat konkrétní 
místo.

SPEED
Rychlost masáže je nastavitelná.

WIDTH
Lze nastavit vzdálenost mezi oběma masážními 
hlavami (úzká, střední a široká).

MUSIC
Další relaxace a zábava s hudební funkcí.

BLUETOOTH 
Bezdrátový přenos dat.

HUMAN HANDS FEELING
Speciálně navržené masážní hlavy napodobují 
pohyb rukou profesionálního maséra. 
Maximální roztažný prostor je 6,5 cm a 
maximální úhel roztažení je 41 stupňů, takže 
mechanické ruce mohou provádět účinnou 
masáž lidského krčního obratle, hrudního 
obratle a bederního obratle.

USB-CHARGER
Zatímco odpočíváte, integrovaný port USB 
může napájet například váš telefon.

QUICK START
Jedním dotykem vám tlačítka rychlého spuštění 
v loketní opěrce umožní ovládat nejdůležitější 
funkce.

ARTHROSE TRACTION 
Artróza Trakce spočívá v mírném protahovacím 
tlaku. Má stimulační účinek na chrupavky, což 
zvyšuje transport tělesných tekutin, vstřebávání 
živin a může zmírnit příznaky artrózy.

2 ROBOTS

WAIST STRETCH 
Airbagy v dolní části zad zajišťují jemné protažení 
pánve. Účinně působí proti napětí.

L-SHAPE
Můžete očekávat hlubokou masáž celého těla od 
krku až po hýždě.

ADJUSTABLE FOOTREST 
modul pro masáže nohou  lze prodloužit, čímž je 
přizpůsobitelná různým velikostem těla.

VOLUME 
Úprava hlasitosti je možná.

BACK STRETCH ROLLING 
Cílené strečové masáže aktivují tělo a mají 
povzbuzující účinek na celé tělo.

ACUPRESSURE POINTS 
Klíčové akupresurními body jsou masírovány.

REFLEXOLOGY 
Reflexologie regeneruje svaly chodidel a má 
harmonizující účinek na téměř všechny orgány 
vašeho těla.

DUAL SENSOR BODY SCAN 
Masážní křeslo provádí skenování těla, aby 
zachytilo hlavní oblasti krku a zad, aby zajistilo 
optimální tlak během masáže. Technologie 
skenování detekuje výšku vašich ramen, kterou 
lze v případě potřeby po skenování upravit.

SLIM LCD TOUCH SCREEN REMOTE 
CONTROL
Pomocí dotykové obrazovky můžete pohodlně 
zvolit požadovanou masáž a upravit všechna další 
nastavení. V nabídce můžete procházet kliknutím 
na tlačítka a vyberte možnost Krk / Rameno, 
Dolní část zad, Automaticky, Ručně, Pokročilé 
nebo Vzduchová masáž. Volitelně můžete nastavit 
dobu masáže na dobu po 5ti minutách, počínaje 
od 5 minut do 30 minut.

165° RECLINING POSITION: 
Elektrické, nastavitelné opěradlo s úhlem až 165 
stupňů.

2 MASSAGEROBOTS
Dva masážní mechanismy fungující odděleně od 
sebe.

VOICE CONTROL
K aktivaci vybraných funkcí můžete použít hlasové 
ovládání.

GRAPHENE WARMTH IN THE LEG AREA 
Tím se zapne funkce topení v lumbární oblasti. 
Technologie Graphene zahřeje oblast nohou 
během několika minut.



Lidský mozek je složitý orgán skládající se z milionů malých 
nervových buněk nazývaných neurony. Každá buňka neustále 
produkuje malé elektrické impulsy. Každá myšlenka, každý zvuk a 
každý dojem, vše se přenáší a sděluje těmito malými elektrickými 
impulsy. Elektřina je, řekněme, jazykem mozku. Součet těchto 
impulzů lze detekovat a diagramovat, např. pomocí EEG. 
Znázorněno v grafu, tato elektrická aktivita vytváří vlnový vzor,
známý jako mozkové vlny.

Pomocí braintronics®, kombinující zvukovou stimulaci a řízené 
meditace s uklidňující masáží, lze tyto mozkové vlny stimulovat 
za účelem dosažení různých stavů relaxace v mozku. Ať už chcete 
trvale zvýšit svoji koncentraci, nebo jen relaxovat a hýčkat se - s 
masážním křeslem z rodiny Casada je možné vše.
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FUNKCE DVOJÍHO ZAHŘÍVÁNÍ

Grafen je nejnovější, nejsilnější, nejtenčí a nejvodivější materiál, kterým je 

100% uhlík. Jako tepelný vodič překonává všechny ostatní známé materiály.  

Infračervené paprsky, které produkuje, jsou považovány za ideální terapii 

pro přirozenou prevenci zdravotních problémů a také podporují krevní 

oběh v kombinaci s teplem uhlíku do zad.

STEREO REPRODUKTOR

Uprostřed všech atraktivních funkcí má křeslo také stereofonní 

reproduktory pro hlubokou relaxaci těla i duše. Stereofonní reproduktory 

NICAM nabízejí jedinečný zážitek z poslechu.

LED DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Dotykový displej s nejnovějším operačním systémem uživatelského 

rozhraní vizualizuje masážní proces. Masážní program lze ovládat jediným 

tlačítkem.

AI INTELIGENTNÍ SKENOVÁNÍ TELA

Vícefaktorový systém nastavení a inteligentní algoritmus se používají k 

zajištění komplexnější analýzy, více zaznamenaných signálů počtu, 

rychlejších reakcí a přesnější kontroly při skenování těla a regulaci 

masážních technik.

DVOJITÝ MECHANISMUS

V kombinaci se specializovaným 2D masážním robotem poskytuje 3D 

masážní robot synchronizovanou masáž, která se podobá masáži čtyřmi 

rukama současně.

FLEXIBILNÍ PÁS

Díky dlouhé masážní dráze se pružná dráha může otevřít do tvaru oblouku 

a zvednout záda, čímž skutečně dosáhnete thajské protahovací masáže v 

pozici mostu.

INTENZITA TLAKU VZDUCHU JE NASTAVITELNÁ

Kompletní relaxace od ramen k nohám s celkem 38 airbagy a nastavitelnou 

intenzitou tlaku vzduchu.

2 ROBOTS

USB



2 ROBOTS

DVOJITÝ MECHANISMUS
A FLEXIBILNÍ PROSTOR 
PRO  LEPŠÍ KOMFORT

BRAINTRONICS®

81,5 x 167 x 124,5 cm

81,5 x 180-195 x 98,5 cm

159 kg

220-240V ~ 50/60Hz

180 W

30 minutes

21 minutes

TECHNICKÁ DATA 
Rozměry sed

Rozměry leh

Hmotnost

Napětí

Jmenovitá síla

Jmenovitá doba běhu

braintronics®

Certifikáty

BÝT V DOBRÉ PÉČI POMÁHÁ - VAŠE CHYTRÉ ŘEŠENÍ

Headphones 
additionally 
available

AVAILABLE COLOURS

bílá| šedá karamel | hnědá

Alpha křesla CZ s.r.o.
V Zahrádkách 860
330 21, Líně
603 237 868, 604 234 341
info@masaznikresla.cz
www.profimedica.cz

124,5 cm

98,5 cm

81,5 cm 167 cm 180-195 cm

Šířka sedací plochy 46 cm | Šířka oblasti ramen (vnitřní) 55 cm




