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Massage- och återhämtningsfåtölj

Santé Tamashi

Santé Tamashi har trots sin utrymmessnåla 
och kompakta design ett omfattande utbud  
av funktioner. Med hög kvalitet och hållfast  
material är massagefåtöljen ett elegant  
tillskott i vårt sortiment. 

Fullutrustad massagefåtölj i kompakt design

Den pedagogiska och användarvänliga  
fjärrkontrollen på Santé Tamashi guidar dig 
enkelt genom de automatiska  
massageprogrammen och de många  
kombinationerna för manuell styrning av 
massagen.



Santé Tamashi är framtagen för att ge dig all den bekvämlighet och funktionalitet som 
återfinns hos de större premiumfåtöljerna. Tillverkad med tillförlitlig kvalitet och bestå-
ende material får du en massagefåtölj som verkligen håller måttet. 

Med sin utrymmesbesparande och kompakta design får den plats även på mindre ytor. 
Tack vare Zero Space-tekniken så behöver den inte mer än 5 cm till bakomliggande vägg 
då massagefåtöljen åker framåt som en gunga istället för att fällas bakåt som hos äldre 
modeller.

Tamashi kommer med en tydlig och användarvänlig kontroll som guidar dig 
igenom ett stort utbud av automatiska massageprogram samt manuella 
inställningar som ger dig många möjligheter till en perfekt och personlig massage.

Massagefåtöljens specialfunktioner

• AUTO-program - Sex förinställda program för hela kroppen
• Manuell massage - Styr in massagen där du vill ha den
• Lufkuddemassage - Axlar, armar, vader och fötter masseras med lufkuddar
   som kan regleras i tre styrkenivåer.
• L-Shape – Massage i en L-formad kurva ända ner under sätesmusklerna.
• S-Line – Massagen följer ryggradens naturliga S-formade kurva
• Zero Space – Endast 5 cm utrymme till vägg bakom behövs. Sparar plats.
• Zero Gravity – sänker ner dig automatiskt till den mest avslappnande 
   positionen. Maximal avlastning och snabb återhämtning för 
   ryggraden och diskarna.



Massagetekniker

• Knådmassage
• Tappingmassage
• Knåd- och tappingmassage
• Rollingmassage
• Shiatsumassage
• Flapmassage – Lätt tappingmassage
• Yoga stretchmassage
• Luftkuddemassage för fötter, vader, armar & axlar
• Gua Sha – rullmassage för fotsulor

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

Mått och dimensioner (B x H x L)
Upprätt:  76 x 110 x 145 cm
Liggande:  76 x 105 x 162 cm

Vikt:    96,5 kg
Klädsel:   Konstläder
Färg:    Svart ytterklädsel.  
   Grå innerkädsel

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

Övriga funktioner

• Infraröd värmefunktion
• Automatiska program – 6 st specialutvecklade 

massageprogram för hela kroppen
• Justerbar fotmassage – reglerbar ben- &  

fotmassage för med långa ben


