10 fotele masujące
JAPOŃSKIE FOTELE SANYO – NAJDOSKONALSI
MASAŻYŚCI
Fotele japońskiej firmy SANYO to oferta dla osób wymagających idealnego dopasowania masażu do aktualnej
kondycji fizycznej ciała. Modele Dr2030, Dr6100 oraz najwyższy model Dr7700 wyposażone są w czujnik sztywności
mięśni, który dzięki monitorowaniu zmian pulsu i potliwości skóry, określa czy masowany mięsień jest zesztywniały
czy też rozluźniony. Daje to obraz miejsc wymagających masażu i pomaga w opracowaniu indywidualnie skrojonej
sesji zgodnie z potrzebami ciała użytkownika. Najbardziej zaawansowany w świecie mechanizm masujący oparty
jest na opatentowanych technologiach: „FREE THUMB” – idealnie odwzorowującej ludzki masaż szyi/ramion;
„3D CONTROL” – w pełni kontrolowany trójwymiarowy ruch mechanizmu aż na 16 cm w głąb ciała! oraz „ZERO
GRAVITY” – technologii rozkładania fotela w pełni neutralną pozycję eliminującą wszystkie napięcia mięśni i stawów.

PRO-WELLNESS
Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.J.

AMERYKAŃSKIE FOTELE HUMAN TOUCH –
MASAŻ W ELEGANCKIM MEBLU

Siedziba firmy oraz ekspozycja foteli masujących
ul. Morawa 48

Fotele masujące amerykańskiej firmy HUMAN TOUCH to połączenie wygody i elegancji wielofunkcyjnego fotela
do domu ze zdrowotnymi właściwościami masażu. Jest to oferta dla osób chcących wpasować fotel masujący
w wystrój własnych wnętrz. Daje to poczucie 24 godzinnej dostępności prywatnego masażysty, wystarczy tylko
sięgnąć ręką po pilota sterującego i wygodny fotel przemienia się w doskonałego masażystę. Fotele marki Human
Touch dzielą się na dwie grupy: młodzieżowa seria iJoy oraz luksusowa seria HT. Niewielkie rozmiary, odważne
kolory oraz intensywny masaż to domeny iJoy’a, a skórzane obicia, drewniane wykończenia, pełna elektryczna
regulacja oparcia i podnóżka oraz zaawansowane regulacje masażu to właściwości fotela z serii HT. Tak więc każdy
znajdzie coś dla siebie. Należy jeszcze dodać, że ponad 25 letnie doświadczenie tego producenta oraz współpraca
z najlepszymi specjalistami zaowocowały rekomendacjami Światowej Federacji Chiropraktyków dla wszystkich
oferowanych przez Human Touch modeli.
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Pro-Wellness – dostawca nr 1 foteli z masażem w Polsce.
Już od ponad dziesięciu lat dostarczamy produkty,
które dzięki najwyższej klasy masażowi pozwalają
użytkownikom poczuć się lepiej każdego dnia.
Współpracujemy tylko z najlepszymi w świecie
producentami, aby zapewnić odpowiedniej jakości
produkty gwarantujące doskonałe masaże odwzorowujące
techniki używane przez profesjonalnych masażystów
w celu eliminacji napięć mięśni, bólu pleców oraz stresu
wywołanego przez nieodpowiedni styl życia.
Naszym klientom zapewniamy bezpłatną dostawę na
terenie całego kraju wraz z wniesieniem i podłączeniem,
instruktaż w obsłudze, serwis do klienta, a jeśli potrzeba
wykonamy także prywatną prezentacje możliwości foteli.

Zapraszamy do naszych salonów firmowych gdzie mają Państwo możliwość wypróbowania szerokiej gamy zawartych
w katalogu produktów lub do kontaktu telefonicznego gdzie nasi eksperci pomogą w odpowiednim wyborze modeli.

Human Touch HT135

Sanyo DR7700

Human Touch HT270
Salony firmowe:
TTW OPEX Katowice, Al. Roździeńskiego 191, Katowice, tel. 0 32 351 26 28
Park Handlowy RAWA, Al. Roździeńskiego 97, Katowice, tel. 032 781 00 85
Park Handlowy BIELANY, ul. Czekoladowa 5-22, Bielany Wrocławskie tel. 071 311 22 62
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Sanyo DR6100

Human Touch iJoy 100

