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De nood om producten te ontwikkelen voor de mentale 

en fysieke gezondheid en deze wereldwijd beschikbaar 

te maken, bracht me er toe om in 2000 Casada op 

te richten. Een uitzonderlijk dynamisch team van inter-

nationale medewerkers is het hart van Casada. Een 

lange ervaring in dienstverlening en speciale kennis in 

ontwikkelen en produceren en gedetailleerde product-

kennis verenigen zich in een perfecte symbiose. Trouwe 

Casada is wereldwijd de marktleider in productontwik-

keling, innovatie, distributie en dienstverlening als het 

komt op de markt van gezondheid, fitness en ontspan-

ning. Een gezonde “Body & Mind”, gezonde geest in 

een gezond lichaam, is de kern van een gelukkig en 

succesvol leven, in alle aspecten. Samenwerken met de 

koploper in deze markt, is dan ook voor ons een eer. 

Deel mogen uitmaken van dit wereldwijd team van inter-

partners wereldwijd vormen samen een sterk netwerk 

en hebben Casada ontwikkeld tot een merk met een 

sterke aantrekkingskracht. Tot op de dag van vandaag, 

blijven wij bij Casada permanent nieuwe en innoveren-

de producten voor gezondheid, fitness en ontspanning 

ontwikkelen.

nationale collega’s doet ons beseffen hoe belangrijk een 

goede gezondheid en de nodige ontspanning is voor 

iedereen. Ook in Nederland, met zijn florerende econo-

mie, uitgebreid uitgangsleven, dagelijkse drukte, is de 

nood aan een goede gezondheid, nodige ontspanning 

en een betere levensstijl aanwezig. Wij zijn dan ook 

trots dat wij de topproducten en goede service van Ca-

sada mogen vertegenwoordigen in Nederland.

DE KWALITEIT VAN EEN ONDERNEMING WORDT BEPAALD 
DOOR DE KWALITEIT VAN HAAR LEIDERSCHAP

Jakob Radtke
CEO Casada.

Joeri Roose
CEO Casada Nederland



FITNESSMASSAGEZETELS MASSAGE MATERIAAL



Casada’s strategie voor hun massagezetels is gericht op het 
individueel nut en gebruik van elke armzetel. Een massa-
gezetel van de Casada familie dient niet enkel als massa-
ge-eenheid. Het biedt gebruikers eveneens de mogelijkheid 
het te gebruiken als meubelstuk en mooi onderdeel van het 
interieurdesign. Afhankelijk van de prijsklasse, kan elke ze-
tel voldoen aan de behoeften en individuele wensen van 

elke klant. Bovendien kunnen aan elke zetel extra functies 
toegevoegd worden, zoals geïntegreerde MP3-speler, Blue-
tooth en automatische programma’s. De huidige trend is om 
te zoeken naar een compact design, dat nog steeds een 
comfortabele zitpositie heeft, uitgerust met de beste mas-
sagetechnologie.

MASSAGEZETELS VAN CASADA 
– UW SPECIAAL MOMENT



Ontspanning en een gevoel van rust zijn gegarandeerd.  
Casada massage toestellen kunnen je zowel fysiek als men-
taal ontspannen evenals je een nieuw lichaamsgevoel ge-
ven. Gaat het nu om lichaamsstimulatie of massage met 
warmtebehandeling, je spanningen kunnen verlicht wor-
den, je spieren ontspannen worden en je bloedcirculatie 
gestimuleerd worden. Ons massagemateriaal is ontwikkeld 

MASSAGE MATERIAAL

om een compacte oplossing te bieden voor klanten die niet 
de ruimte of mogelijkheid hebben om een massagezetel 
aan te schaffen. Zo goed als vrij van competitie, was Casa-
da in staat om de eerste ervaringen te ontwikkelen op het 
gebied van massagemateriaal in Duitsland. 

Wie bieden een waaier aan van producten om de oppervlakkige en dieperliggende lagen van het spierweefsel te masse-
ren. Deze producten verbeteren de bloedcirculatie en versterken het bindweefsel. Dankzij de intelligente positionering van 
de massagekoppen kunnen de massages zo goed als elk deel van het lichaam bereiken van kop tot teen. 



De continue groei van fitness producten voor “thuisgebruik” 
en de bereikbaarheid/nabijheid van gezondheidsproduc-
ten waren de hoofdredenen voor Casada om producten te 
ontwikkelen voor deze sector. Het doel was om een pro-
duct te ontwikkelen en het in de markt te plaatsen, dat niet 
eenvoudigweg een gelijkaardig product was zoals de an-
dere reeds bestaande producten. Casada wou een nieu-
we standaard zetten en een revolutie creëren in de sector. 

FITNESS – START JE DAG  
MET MEER ENERGIE

Alternerende vibratie technologie is reeds wel ingeburgerd 
en toch heeft de sector nauwelijks nieuwe ontwikkelingen 
gekend in de laatste jaren. De enige uitzondering daarop 
zijn de vibratieplaten die in gyms en fitnesscentra kunnen 
gevonden worden. Casada aanvaardde de uitdaging om 
een betaalbaar en aanvaardbaar toestel te ontwikkelen en 
lanceren voor thuisgebruik.



De techniek van een massageprogramma met gesynchroni-
seerd Lichaam & Geest systeem verzekert een meer aange-
paste rugmassage. Het kan zorgen voor een zachte rege-
neratie van geblokkeerde ruggewervels, mentale en fysieke 
blokkades opheffen en een positief effect hebben op de rug-
gegraat en de omliggende spieren. Het menselijk lichaam 

BRAINTRONICS MET GESYNCHRONISEERD 
LICHAAM & GEEST SYSTEEM

in deze moderne tijden is blootgesteld aan onnatuurlijke 
belastingen en zwakke lichaamshouding. Lange periodes 
van staan of zitten, zwaar fysiek werk, activiteiten met een 
gebogen rug, gecombineerd met mentale stress op het werk 
en thuis, eisen hun tol. Het gevolg is rugpijn, spanningen in 
schouders en nek, hoofdpijn en beperkte mobiliteit.



•  Herstellingen op locatie indien mogelijk

•  Herstellingen in de  internationale hoofdzetel indien gewenst  
(zonder meerkost voor de klant)

• Alle herstelonderdelen steeds beschikbaar

• Steeds vlot telefonisch of via e-mail bereikbaar

•  Vlotte opvolging en eerlijke communicatie

• Goed opgeleide en ervaren teamleden

•  Lange garantietermijnen, gewaarborgd vanuit de internationale  

hoofdzetel in Duitsland

BETROUWBARE PARTNER
Dienst na verkoop



www.casadashop.nl


