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Relaxfåtölj

Alpha Sora

En väldesignad relaxfåtölj som ger en mild 
och subtil massage med hjälp av kraftiga 
luftkuddar som sträcker ut rygg och ryggrad 
och även masserar vaderna. Här får du en be-
haglig massage, avslappning och snabb åter-
hämtning.

Alpha Sora är uppskattad som friskvård på 
arbetsplatser bl.a. inom äldreomsorgen, bland 
brukare såväl som bland personal. Den har 

också också visat sig vara effektiv för rörelse-
hindrade tex. personer som är sängliggande 
som behöver extra stimulans av muskler och 
blodcirkulation.

Alpha Sora passar för hemmet, arbetsplatsen 
eller det offentliga rummet. Och när den inte 
används för massage smälter den in i miljön 
som vilken modern möbel som helst.

Fåtöljen som ger dig maximal avslappning

Relaxfåtölj för hemmet, personalen, 
brukare på äldreboendet, rörelse-
hindrade etc.



Program och funktioner

• Två automatiska progam: RELAX och STRETCH
• Massage med kraftiga luftkuddar
• Zero Gravity för maximal avslappning
• Steglös justering av ryggstöd och benstöd
• Automatisk tillbakagång med HEM-knapp

Den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA har 
konstaterat att astronauters sittställning i viktlöst 
tillstånd är den mest avslappnade för kroppen.

Med denna forskning som grund har Alpha Sora 
utvecklats där du får massage och återhämtning 
samtidigt som du upplever en känlsa av viktlöshet.

Du sänker ner dig steglöst i Zero Gravity då det näs-
tan inte är något tryck på ryggrad och diskar. Den 
positionen i kombination med luftkuddemassage 
över hela kroppen ger dig en oöverträffad känsla av 
viktlöst tillstånd och maximal avslappning.

Sora betyder himmel, luft och sväva på japanska. 
Namnet ger dig en föraning om upplevelsen.
Sitt ner och njut!

Tekniska data

Strömförbrukning: 230 V 50/60 Hz 45 Watt
Timer:   15 minuter

Mått och dimensioner (L x B x H)

Upprätt:  ca. 95 x 75 x 115 cm 
Liggande:  ca. 170 x 75 x 75 cm

Vikt:    ca. 50 kg
Klädsel:   Äkta skinn
Färger:   Svart, crème, espresso

En fast monterad 
kontroll under arm-
stödet gör Alpha 
Sora enkel att an-
vända för alla.

www.massagefåtölj.se
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