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De volgende generatie op gebied
van relaxatie – Hilton III from

Casada

De Hilton III zet de traditie van elegante massagezetels bij casada verder. Met zijn combinatie van leder en kwalitatief textiel laat hij elke woonruimte herleven. Mede door zijn stevige en betrouwbare vorm en zijn
zachte zitting biedt de Hilton III voldoende ruimte voor elke lichaamsvorm
en creëert hij een gevoel van veiligheid en uitstekend comfort. Het mooi
gerangschikte en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel laat u toe om op
een zeer eenvoudige manier de

automatische programma’s te gebruiken. De Hilton III nodigt
u uit om thuis te genieten van uw persoonlijke oase van rust.
De nieuwste braintronic app maakt een volledige relaxatie gemakkelijker en toegankelijker dan ooit. Droom weg, neem een
pauze van de dagelijkse beslommeringen en sta uw lichaam en
geest toe om volledig te ontspannen.

Met extra brede zitruimte van 53 cm

Brede binnen schouder
ruimte van 60 cm!

EXTRA‘S
BRAINTRONICS ®
brainwave
stimulation system

Braintronics technologie synchroniseert je hersengolven dankzij audio-stimulatie. Gecombineerd met een speciaal
ontwikkeld massageprogramma zal je door stress beïnvloed lichaam helemaal in staat zijn om te ontspannen.

SHIATSU
Shiatsu (druk met de vingers) is een vorm van lichaamstherapie, oorspronkelijk uit Japan. De massagetechniek bestaat uit
zachte, rytmische, vergaande rekbewegingen en rotaties. Het
doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke delen van
het lichaam en het soepel maken van de spieren.
2D MASSAGE
Het intelligente 2D-massage mechanisme maakt het de massagezetel mogelijk om uw rug te meten om zo een meer exacte
positie van de onderdelen van de wervelkolom te bepalen.
KNEADING
De huid en spieren zijn ofwel tussen duim en wijsvinger ofwel
met beide handen vastgenomen en worden zo gekneed. Deze
massagetechniek wordt specifiek gebruikt om spanningen te
verlichten.
YOGA
Doelgerichte stretch massages activeren het hele lichaam en
hebben een ontspannend effect.
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 verzacht gespannen spieren. Als het
‘tappen’ wordt uitgevoerd ter hoogte van de longen kan dit de
vrijlating van het slijm in de longen verbeteren.

ZERO GRAVITY
Je zet jezelf in de positie van een astronaut - die “gewichtloosheid”.
AUTOMATIC
7 Speciaal ontwikkelde automatische programma’s voor het
hele lichaam, die een groot aanbod gevan van verschillende
massagetechnieken. Aanvullend kan u ook de verwarmfunctie
gebruiken, zo u dat wil.
BACK AREA
Een individueel aangepast massagebereik van de gehele rug
voor elk type.
ADJUSTABLE FOOTREST
De voetensteun kan worden verlengd, waardoor het aan alle
lichaamsmaten kan aangepast worden.
RECLINING POSITION
De aanpasbaarheid van de rugleuning en de voetensteun
draagt bij tot het persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.
AIR AREA
Drie luchtdrukinstellingen (volledige lichaam, armen en benen/onderlichaam).
SPOT
De massagekoppen kunnen ook een bijzondere plek apart
masseren.

KNEAD & TAP (DUAL ACTION)
De combinatie van kneden en tappen neemt de spanningen
weg en stimuleert tegelijkertijd de bloedcirculatie.

SPEED
De massagesnelheid is aanpasbaar.

ROLLING
Aangename afwisseling tussen ontspanning en losmaken van
de spieren - ook perfect geschikt voor een diepgaande ontspanningsmassage en herstel van de spieren.

WIDTH
De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal, medium of breed).

HEATING
Een diep doordringende en warmte-uitstralend effect waarin
je perfect kan ontspannen. Deze functie is specfiek gunstig bij
spierspanningen omwille van de diepgaande werking
SOLE ROLLER
De zolen van de voeten worden gemasseerd waardoor de
zenuwen en bepaalde organen van het lichaam gestimuleerd
worden, als ook de spieren ontspannen.
AIR COMPRESSION
Stijgende en dalende airbags hebben een pompende beweging die natuurlijke spierreflexen produceert. Dit is vooral aangenaam en weldoend in het gebied rond de enkel en voeten.
L-SHAPE
U kan een diepgaande volledige lichaamsmassage verwachten van de nek tot aan de billen.
S-LINE
Met dit automatische programma werken de massageknoppen
zeer dicht bij je lichaam. Ze geven een massage van de volledige rug tot aan je billen. Het S-vormige mechanisme is gebouwd volgens de natuurlijke anatomie van de wervelkolom.
ZERO SPACE
Voor de liggende positie gaat de massagestoel vooruit en
daarom heeft ze zeer weinig afstand nodig tot de muur.
Ruimtebesparend en comfortabel.

ACUPRESSURE POINTS
De belangrijkste Acupressuurpunten worden gemasseerd.
MUSIC
Nog meer ontspanning en plezier met de muziekfuncties.
BLUETOOTH
Draadloze data-transmissie.
ADJUSTABLE PILLOW
Indien nodig, kan het dubbele kussen versteld worden om de
intensiteit van de nek- en schoudermassage te verminderen.
AIR INTENSITY
Verstelbare intensiteit van de massage airbags.
HUMAN HANDS FEELING
De speciaal ontworpen massageknoppen imiteren de handbewegingen van een professioneel masseur. De maximale rekwijdte is 6,5cm en de maximale reikhoek is 41°. Op die manier
kunnen de mechanische handen een effectieve massage geven
op het gehele lichaam.

Het menselijk is brein is een complex orgaan bestaande
uit miljoenen kleine zenuwcellen, neuronen genaamd.
Elke cel produceert voortdurend kleine elektrische impulsen. Elke gedachte, elk geluid en elke impressie, alles
wordt overgedragen en gecommuniceerd door deze kleine impulsen. Elektriciteit is de taal van onze hersenen.
De som van deze impulsen kan worden gedetecteerd en
in een diagram worden weergegeven, bijvoorbeeld door
een EEG. Als je deze elektrische activiteiten op een grafiek plaatst zie je een golfachtig patroon, beter bekend
als hersengolven.
Braintronics combineert audio-stimulatie en begeleide
meditaties met een rustgevende massage. Of u nu uw
concentratie duurzaam wil verbeteren of gewoon jezelf
wil ontspannen, alles is mogelijk met de massage zetel
van Casada.

BODY + MIND
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HILTON III

DE MODERNE KLASSIEKER MET BETROUWBARE FUNCTIONALITEIT

Koptelefoon
beschikbare
opties

Body&Mind
relaxation system

BRAINTRONICS

TECHNISCHE DATA
Rechtstaande afmetingen

80 x 116 x 140 cm

liggende afmetingen

80 x 88 x 173 cm

Gewicht

86 kg

Vermogen

220-240 V ~ 50/60 Hz

Verbruik

max. 230 W

Duurtijd

15 Minuten

braintronics®

21 Minuten

BESCHIKBARE KLEUREN

Grijs

Bruin

Certificaten

88 cm

116 cm

Casada International GmbH
80 cm

140 cm

173 cm

Breedte zitgedeelte 53 cm | Breedte schoudergedeelte (binnen) 60 cm
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Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com

