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Massage- och återhämtningsfåtölj

Santé Yasumi

Santé Yasumi är den perfekta kombinationen 
av innovation och avkoppling för kropp och 
själ. Multifunktionell användning samt  
avancerade massagetekniker och program.

Sex förinställda program masserar dig  
effektivt och behagligt och en värmeslinga i 
ryggdynan hjälper till att mjuka upp  

Med fokus på form och funktion

musklerna. Den följsamma massageroboten 
arbetar från nacken ända ner till  
sätesmuskulaturen. 

Kraftiga luftkuddar masserar armar såväl som 
utsidan på axlarna och du får samtidigt en 
behaglig fot- och benmassage.



Yasumi är en stilren massagefåtölj utrustad med den senaste teknologin. Speciellt 
framtagen för att passa arbetsplatser där behoven är av skiftande karaktär. Oavsett om 
man vill ha en ordentlig massage eller en stunds avslappning är Yasumi det  perfekta 
valet. Med sitt breda säte, långa rygg och flexibel benmassage passar den  de flesta 
kroppstyper och längder på en arbetsplats.

Santé Yasumi har sex förinställda program som masserar dig effektivt och behagligt 
medan värmeslingan i ryggdynan hjälper till att mjuka upp musklerna. Med snabb-
knappar i armstödet blir handhavandet enkelt för alla. Du kan även manuellt skapa 
en skräddarsydd massage där du själv väljer vilken massageteknik och var på 
kroppen du vill fokusera. 

Massageteknologi i framkant

Förutom att Yasumi kan leverera marknadens alla förekommande  
massagetekniker som Shiatsu, Tapping, rullmassage m.m. så är 
massagefåtöljen även utrustad med de senaste funktionerna L-Shape, 
S-Line och Zero Gravity. 

Med L-Shape får ni en massage som arbetar i en L-formad kurva och 
behandlar från nacken ända ner under sätesmusklerna. S-Line funktionen 
ger en extra kroppsnära massage som följer ryggradens naturliga 
S-formade anatomi.

Yasumi har dessutom funktionen Zero Gravity som sänker ner dig 
automatiskt till den mest avslappnande positionen. Maximal 
avlastning och snabb återhämtning för ryggraden och diskarna.

Multifunktionell massagefåtölj 
skräddarsydd för arbetsplatser.



Massagetekniker

• Rullmassage
• Knådmassage
• Luftkuddemassage
• Tapping
• Shiatsu
• Dual action - knådning och tapping
• Rullmassage under fotsulan

Tekniska data

Strömförbrukning: 220-240V ~ 50/60 Hz 
   150 W/h
Timer:   20 minuter

Mått och dimensioner (L x B x H)
Upprätt:  150 x 81 x 122 cm
Liggande:  179 x 81 x 92 cm

Nettovikt:   96 kg
Klädsel:   Konstläder
Färger:   Svart/grå

www.massagefåtölj.se
Telefon 020-27 27 20 • info@santesweden.se

Övriga funktioner

• L-Shape - masserar från axlar ner till säte
• S-Line - Extra kroppsnära massage
• Värmefunktion ryggdyna
• Manuell inställning för punktmassage
• Automatisk kroppskanning
• Steglöst ställbart rygg- och fotstöd.
• Zero Gravity
• Timerfunktion med avstängningsautomatik
• Transporthjul för enkel hantering
• Zero Space - Behöver endast 5 cm till väggen


