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Hilton III fortsätter den eleganta traditionen hos Casadas massage-
fåtöljer – en sofistikerad klassiker. Den egna materialblandningen 
av PU-läder och högkvalitativa textiler höjer miljön den placeras i. 
Med sin robusta struktur och rymliga, mjuka säte erbjuder Hilton III 
tillräckligt med plats för alla kroppsbyggnader, utöver att förmedla 
en känsla av säkerhet och komfort. På en snygg och användarvänlig 

fjärrkontroll syns välbeprövade massagetekniker och automatiska pro-
gram som visar på dess enkelhet. Hilton III bjuder in till att upptäcka 
en alldeles egen vilosfär. 
Den nya braintronics-appen gör heltäckande avslappning enklare och 
mer tillgängligt än någonsin. Dröm dig bort, ta en paus från de dag-
liga bestyren och låt kropp och själ slappna av.

Nästa generations avslappning –

Hilton III från Casada

Extra bred sittyta på 
53 cm!

60 cm inre axelbredd!

Hörlurar 
finns som 
tillval

BRAINTRONICS

EN MODERN KLASSISK MASSAGEFÅTÖLJ ATT LITA PÅ

Sätets bredd 53 cm | Inre axelbredd 60 cm

grå

TILLGÄNGLIGA FÄRGER

brun

SPECIFIKATIONER

Mått stående 

Mått liggande 

Vikt 

Spänning 

Strömförbrukning 

Timer 

braintronics 

79 x 116 x 140 cm 

79 x 88 x 173 cm

86 kg

220-240 V ~ 50/60 Hz 

max. 230 W

15 minuter

21 minuter

Certificat 

116 cm

80 cm 140 cm

88 cm

173 cm

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.com
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HILTON III
MASSAGEFÅTÖLJ

Body&Mind 
relaxation system

Santé Sweden AB
Internet: www.santesweden.se
Telefon: 020-27 27 20
E-post: info@santesweden.se



SPECIALFUNKTIONER HILTON III

SHIATSU
(fingertryck) är ett slags kroppsterapi med ursprung i Japan. 
Massagetekniken består av mjuka, rytmiska och långa 
sträckningar och cirkelrörelser. Målet med Shiatsu är att 
stimu-lera enskilda kroppsdelar och mobilisera musklerna.

KROPPSSKANNING
2D-massagemekanismen gör att massagestolen kan mäta din 
rygg och även se den exakta positionen för delar av 
ryggraden. 

KNÅDNING
Hud och muskler knådas mellan ”tummen” och ”pekfingret” 
eller med båda ”händer”. Massagetekniken används särskilt 
för att lätta på spänningar.

YOGA 
Riktad stretchingmassage som aktiverar din kropp och har en 
vitaliserande effekt på hela organismen. 

RYTMISK HANDKANTSMASSAGE
Korta, knackande, trummande rörelser ökar hudens blodcirku-
lation och mjukar upp stela muskler. I höjd med lungor och 
bröstrygg kan det ha en slemlösande effekt.

KNÅD- OCH KLAPPMASSAGE
En massagekombination av knådning och klappning.

RULLMASSAGE
Behaglig rullmassage ger avslappning och uppmjukning. Passar 
utmärkt som avslutande massage och återhämtning.

VÄRMEFUNKTION 
En värmeslinga i ryggdynan ger djupverkande effekt mot mus-
kelspänningar och ger snabbare avslappning.

RULLMASSAGE FÖR FOTSULOR
Behaglig rullmassage för fotsulorna som kan regleras i tre has-
tigheter.

LUFTKUDDEMASSAGE
Pumpande luftkuddemassage för vader, fötter, armar och ax-
lar. Särskilt effektivt i området kring vader och fötter.

L-SHAPE 
Massagen arbetar från nacken till sätesmusklerna i en L-kurva.

S-LINE 
Den S-formade mekaniken är utformad att följa ryggradens 
naturliga böjning. Massagen arbetar nära kroppen och  mas-
serar hela ryggen ända ned till sätet. 

ZERO SPACE - SPARAR UTRYMME
Massagefåtöljen rör sig framåt vid nedsänkning och behöver 
endast ett kort avstånd, ca. 5-10 cm, till väggen bakom. Spa-
rar yta i små utrymmen.

ZERO GRAVITY
Massagefåtöljen sänks ner automatiskt i förinställda positioner 
för att avlasta kroppen maximalt och ger en känsla av 
viktlöshet.

AUTO-PROGRAM
Specialutvecklade automatiska program med ett brett omfång 
av massagetekniker för hela kroppen. Värmefunktionen kan 
även ställas in efter behag.

MASSAGEOMRÅDE
Individuell inställning av massageområdet.

JUSTERBAR BEN-/FOTMASSAGE
Fot- & benmassagen är flexibel och kan justeras och anpassas 
till alla kropps- och benlängder.

NEDSÄNKNING / UPPHÖJNING
Ryggstöd och fot-/benmassagen kan justeras efter önskemål 
uppåt eller nedåt.

MASSAGEOMRÅDE LUFTKUDDAR
Luftkuddemassagen kan väljas från tre olika inställningar - hel-
kropp, armar och ben/underkropp.

PUNKTMASSAGE
Särskild punktmassage kan väljas med manuell styrning.

HASTIGHET
Massagehastigheten är justerbar.

BREDDINSTÄLLNING
Avståndet mellan massagehuvudena kan ställas in (i tre nivåer 
- smal, medium och bred.

AKUPRESSURPUNKTER
Viktiga akupressurpunkter masseras.

INBYGGDA HÖGTALARE
Spela din favoritmusik i massagefåtöljens högtalare till massa-
gen. Högtalarna kopplas in via Bluetooth.

BLUETOOTH 
Trådlös sammankoppling med Braintronics och musik via Blu-
etooth.

JUSTERBAR KUDDE
Vid behov kan den dubbla kudden placeras för att reglera 
intensiteten i massagen.

LUFTINTENSITET
Luftkuddemassagens styrka och intensitet kan regleras.

SPECIALDESIGNADE ”MASSAGEHÄNDER”
Speciellt formgivna massagehuvuden imiterar handrörelserna 
hos en professionell massör. Maximal sträckning är 6,5 cm och 
maximal sträckningsvinkel är 41 grader, vilket gör att de me-
kaniska ”händerna” ger effektiv massage till hals-, bröst- och 
ländkotorna.

Den mänskliga hjärnan är ett komplext organ som består 
av miljontals små nervceller som kallas neuroner. Var-
je cell genererar ständigt små elektriska impulser. Varje 
tanke, ljud och intryck överförs och kommuniceras av de 
små elektriska impulserna. Elektricitet är hjärnans språk. 
Summan av impulserna kan upptäckas och kartläggas, 
exempelvis genom EEG. På en graf formar den elektriska 
aktiviteten ett vågliknande mönster, känt som hjärnvågor.

Med braintronics kan hjärnvågorna stimuleras med en 
kombination av ljudstimulans, guidad meditation och väl-
görande massage för att uppnå olika stadier av avslapp-
ning. Oavsett man vill öka koncentrationen hållbart eller 
helt enkelt slappna av och skämma bort sig själv – allt är 
möjligt med en massagefåtölj från Casada.

HILTON III

10:30 AM
100%

PURE SOUNDPERSONAL GROWTH
LETTING GOREGENERATIONSTRESS MANAGEMENT

Body&Mind 
relaxation system

KROPP SJÄL+

BRAINTRONICS®

Braintronicsteknologin synkroniserar hjärnvågorna genom ljudstimulering. Kombinerat med specialutvecklade 
massageprogram hjälper kroppen och hjärnan att slappna av, bli fri från stress och snabbare återhämta sig. 




