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SMART V
MASSAGEZETEL MASSAGE CHAIR



MASSAGEZETEL MASSAGE CHAIR
SMART V

SOLE ROLLER

REFLEXOLOGY

HEATING
(only foot massage device)

AIR COMPRESSION
(only foot massage device)

KNEADING

ROLLING

TAPPING

SHIATSU

KNEAD & TAP
(DUAL ACTION)



EXTRA‘S

ROLLING 
Aangename afwisseling tussen ontspanning en 
losmaken van de spieren - ook perfect geschikt 
voor een diepgaande ontspanningsmassage en 
herstel van de spieren. Pleasant alternation bet-
ween relaxation and releasing the muscles – also 
perfectly suited for a final massage, for relaxation 
and recovery of the muscles.

KNEAD & TAP (DUAL ACTION) 
De combinatie van kneden en tappen neemt de 
spanningen weg en stimuleert tegelijkertijd de 
bloedcirculatie. The techniques of kneading and 
tapping are combined in order to relieve tension 
and stimulate blood circulation at the same time.

KNEADING 
De huid en spieren zijn ofwel tussen duim en wi-
jsvinger ofwel met beide handen vastgenomen 
en worden zo gekneed. Deze massagetechniek 
wordt specifiek gebruikt om spanningen te ver-
lichten. Skin and muscles are either clasped and 
kneaded between the thumb and the index finger 
or with both hands. This massage technique is 
used in particular to ease tension.

TAPPING 
Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd 
met de rand van de hand, de palm of de vuist. 
Dit bevordert de bloedcirculatie In de huid en ver-
zacht gespannen spieren. Als het ‚tappen‘ wordt 
uitgevoerd ter hoogte van de longen kan dit de 
vrijlating van het slijm in de longen verbeteren. 
Short, tapping movements are performed with the 
edge of the hand, the palm or the fist. This promo-
tes blood circulation in the skin and softens tense 
muscles. If tapping is performed at lung height, 
this can improve the release of mucus in the lung.

AIR COMPRESSION  (only foot massage device)
Stijgende en dalende airbags hebben een pom-
pende beweging die natuurlijke spierreflexen pro-
duceert. Dit is vooral aangenaam en weldoend in 
het gebied rond de enkel en voeten. Rising and 
receding airbags have a pumping motion which 
produces natural muscle reflexes. This is particu-
larly beneficial in the calf and foot area.

HEATING (ONLY FOOT MASSAGE DEVICE)
Een diep doordringende en warmte-uitstralend ef-
fect waarin je perfect kan ontspannen. Deze func-
tie is specfiek gunstig bij spierspanningen omwille 
van de diepgaande werking. A deep penetrating 
and heat-radiating effect in which one can per-
fectly relax. This function is particularly beneficial 
for muscle tension due to the deep reaching effect.

AUTOMATIC 
3 speciaal ontwikkelde automatische program-
ma‘s voor het hele lichaam, die een groot aan-
bod gevan van verschillende massagetechnieken. 
Aanvullend kan u ook de verwarmfunctie gebrui-
ken, zo u dat wil. 
3 specifically developed automatic programmes 
for the whole body, which offer a big range of 
different massage techniques. Additionally you 
can also turn on the heating function, if you’d like.

QUICK START  
Met één druk op de snelstartknop in de armleun-
ing, kunnen de belangrijkste functies gecontrole-
erd worden. With one touch the quick start but-
tons in your armrest allow you to control the most 
important functions.

RECLINING POSITION  
De aanpasbaarheid van de rugleuning en de voe-
tensteun draagt bij tot het persoonlijke welzijn van 
de lichaamshouding. The adjustability of the back-
rest and footrest contributes to personal well-being of 
the body position.

REFLEXOLOGY 
Reflexologie regenereert de voetspieren en heeft 
een harmonieus effect op bijna alle organen van 
het lichaam. Reflexology regenerates foot muscles 
and has a harmonizing effect on almost all or-
gans inside your body.

SOLE ROLLER 
De zolen van de voeten worden gemasseerd 
waardoor de zenuwen en bepaalde organen van 
het lichaam gestimuleerd worden, als ook de spie-
ren ontspannen. Deluxe foot massage – even the 
speed of the foot rollers can be adjusted.



De nieuwste massagezetel in ons assortiment van Casada, 
een combinatie van een massagezetel en een voetmassage. 
Met zijn compact design, combineert de Smart V traditionele 
massage technieken met pure relaxatie.
De automatische massageprogramma’s in zowel de zetel als 
de voetmassagebank zorgen voor een totale ontspanning. 
Verder worden alle massagetechnieken en -functies samen 
gecoördineerd en kan je ze zeer gemakkelijk aanpassen met 
de draadloze afstandsbediening.

Start of begin elke dag met uw persoonlijke wellnessoase in 
de Smart V massagezetel.

ONTSPANNING GAAT VERDER  - 
ENKEL U MIST NOG!
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Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.com

TECHNISCHE DATA TECHNICAL DATA

wit|lichtbruinwit|black

Apparaat   Smart V    Foot massager
Device      Voetmassagebank 

Afmetingen measurement  107,5 x 76 x 76 cm   56 x 47,5 x 47 cm

Gewicht weight  45,5 kg    12,5 kg

Vermogen power source 220-240V ~ 50/60Hz

Verbruik rated power 70 W    30 W

Duurtijd current time  15 Minuten minutes

Certificaten certifitcates  
  

EEN RUIMTE VAN ONTSPANNING – JE PER-
SOONLIJKE RUSTPLAATS IN HUIS!

A PLACE OF WELL-BEING –
YOUR PERSONAL QUIET ZONE AT HOME!

BESCHIKBARE KLEUREN


