AURA REVOLUTIONEERT UW
PERSOONLIJKE MASSAGE-ERVARING!

AURA

MASSAGEZETEL

Koptelefoon
Extra‘s
Beschikbaar

BRAINTRONICS®

TECHNISCHE DATA
De AURA massagestoel past zich aan aan de eisen van deze tijd en

reeks van enkels die op je lichaam drukken. Dit rollensysteem gebruikt

beschikt over de modernste technieken, digitale functies en is tege-

zowel verticale als horizontale bewegingen en voegt een dieper ritme

lijkertijd gebruiksvriendelijk. Uitgerust met een slanke en eenvoudig

toe aan de massage. Met de revolutionaire 4D-massage biedt de AURA-massagestoel u een perfect ontspannende massage thuis.

Rechtstaande afmetingen

155(L)x81(W)x122(H) cm

Liggende afmetingen

202(L)x81(W)x102(H) cm

te gebruiken LCD-afstandsbediening, een USB-poort voor het opladen

Gewicht

111 kg

van mobiele telefoons of tabletten, BLUETOOTH-ENABLED HD SPEA-

Vermogen

AC220-240V 50-60Hz

KERS op de hoofdsteun en geïntegreerd met de Braintronics -technolo-

Vermogen

250 W

Duurtijd

15 minutes

braintronics®

21 minutes

®

VERWARMING is een populaire techniek, vanwege de vele voorde-

gie, is de AURA massagestoel zeker een van de meest complete luxe

len van deze techniek op het vlak van combinatie met massage. Met

totaalpakketten van de CASADA massagestoel familie.

de AURA massagestoel zult u het gevoel ervaren van een hot stone
massage vanwege zijn unieke, verwarmde massagekoppen. Met de

Airbags in het onderste gedeelte van de rugleuning zorgen voor een

warmte die door het glijden wordt verdeeld, via stationaire verwar-

GENTLE STRETCHING van het bekken wat spanningen effectief tegen

mingskussens, verbleken andere massagestoelen in vergelijking met de

gaat.

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit | Grijs

Grijs | Zwart

< timetorelax

Het 4D ROLLER SYSTEEM werkt vergelijkbaar met een duim en een

Certificaten

warmtetechnologie van de AURA Massagestoel.
Verpakt met roterende airbags en feel-good FOOT ROLLERS, zorg tde
AURA er voor dat al uw beenspieren worden uitgerekt en gekneed.

ëert een soort van “kaart” van je lichaam om de gebieden vast te

Ook je kuiten, hielen en zolen krijgen een energieke reflexzone mas-

leggen en zo een optimale massagedruk te ontwikkelen. Bovendien

sage.

118°

scant en meet het je schouder af en meet het je schouderhoogte met

102 cm

122 cm

De AURA massagestoel heeft een BODY SCAN FUNCTION. Het cre-

de mogelijkheid om het aan te passen voor een meer persoonlijke
behandeling. Dezelfde scantechnologie is ook terug te vinden in de
voetmassage-eenheid, waarbij de componenten volledig kunnen worden aangepast aan de behoeften van je lichaamsgrootte.
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202 cm
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EXTRA‘S
BRAINTRONICS ®

Braintronics technologie synchroniseert uw hersengolven door middel van audiostimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma dat uw stressvolle lichaam in staat zal stellen
om te ontspannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren – alles is mogelijk.

SHIATSU
Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan.
De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vergaande strekkingen en
rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke lichaamsdelen
en het mobiliseren van de spieren.

LUCHTINTENSITEIT
Instelbare airbag massage-intensiteit.
LUCHTGEBIED
Hele lichaamsairbag massage. Verschillende gebieden zijn individueel
selecteerbaar.

4D MASSAGE
De 4D L-trackmassage is verbeterd om een bredere, diepere en meer ritmische massage dan conventionele massage rollers te creëren. Deze 4D
massage is de meest realistische manier van manuele massage op de markt.

SPOT
De massagekoppen kunnen een bepaalde plek masseren.

KNEDEN
Huid en spieren zijn ofwel geklemd en gekneed tussen de duim en de wijsvinger of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in het bijzonder
gebruikt om de spanning te verminderen.

SNELHEID
De massagesnelheid is instelbaar.

TAPPEN
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
de spanningen in de spieren. Als het tikken wordt uitgevoerd op longhoogte,
kan dit de vrijgave verbeteren van slijm in de longen.

BREEDTE
De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal,
middelmatig en breed).

GEEN RUIMTE
Voor de ligpositie beweegt de massagestoel zich naar voren en heeft daarom heel weinig afstand nodig tot de achterliggende muur. Ruimtebesparend
en comfortabel!
NUL ZWAARTEKRACHT GEWICHTLOOSHEID
Je zet jezelf in de positie van een astronaut – dat “gewichtloze gevoel”.
AUTOMATISCH
Specifiek ontwikkelde automatische programma’s voor het hele lichaam, die
een breed scala aan verschillende massagetechnieken bieden. Daarnaast
kunt u ook de verwarmingsfunctie aanzetten, als je dat wilt.
RUGGEDEELTE
Individueel aanpasbaar naar elke grootte en massagegebied.
VERSTELBARE VOETSTEUN
De voetsteun kan worden verlengd, zodat deze kan worden aangepast aan
verschillende lichaamsgroottes.
LIGGENDE POSITIE
De verstelbaarheid van de rugleuning en de voetsteun draagt bij aan het
persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.
SCHOUDER AANPASSEN
De massagekoppen kunnen naar boven of beneden naar een geschikte positie worden bewogen in het schoudergebied.

elk geluid en elke indruk, alles wordt overgebracht en gecommuniceerd door die kleine elektrische impulsen. Elektriciteit is,
om zo te zeggen, de taal van de hersenen. De som van deze
impulsen kan worden gedetecteerd en schematisch weergegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een EEG. In kaart
gebracht op een grafiek vormt deze elektrische activiteit een

Met braintronics®, een combinatie van audiostimulatie en

VERWARMING
Een diep indringende en warmte-stralend effect waarbij men perfect kan
ontspannen. Deze functie is met name gunstig voor de spierspanning door
het diepreikend effect.

SL-VORM
Dankzij de “SL”-bochtrailtechnologie, gaat het bereik van de massagetechnologie tot 135 cm. Deze methode stelt u in staat om te genieten van een
persoonlijke lichaamsmassage van hoofd tot en met dij en ondersteunt het
onderhoud van de “S”-vormige wervelkolom.

ceert voortdurend kleine elektrische impulsen. Elke gedachte,

MUZIEK
Verdere ontspanning en plezier met de muziekfunctie.

ROLLEN
Aangename afwisseling tussen ontspanning en het loslaten van de spieren –
ook perfect geschikt voor een laatste massage, voor ontspanning en herstel
van de spieren.

LUCHTCOMPRESSIE
Opstijgende en terugwijkende airbags hebben een pompbeweging die zorgt
voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral gunstig voor de kuit- en voetzone.

joenen kleine zenuwcellen, neuronen genaamd. Elke cel produ-

golf-achtig patroon, bekend als als hersengolven.

KNEDEN & TAPPEN (DUBBELE ACTIE)
De technieken van kneden en tikken worden gecombineerd om spanningen
te verlichten en tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.

VOETZOOL ROLLER
De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en bepaalde organen van het
lichaam, wat de spieren ook ontspant en het lichamelijk welbehagen versterkt.

Het menselijk brein is een complex orgaan dat bestaat uit mil-

USB

BLUETOOTH
Draadloze gegevensoverdracht.

geleidende meditaties met een verzachtende massage, kun-

VOELT ALS MENSENHANDEN
Speciaal ontworpen massagekoppen imiteren de handbeweging van een
professioneel masseur. De maximale rekruimte is 6,5 cm en de maximale
rekhoek is 41 graden, zodat de mechanische handen een effectieve massage kunnen geven om menselijke halswervels, borstwervels en lendenwervels.

stadia van ontspanning te bereiken in de hersenen. Of je je

USB-OPLADER
Terwijl u zich ontspant, kan de geïntegreerde USB-poort bijvoorbeeld uw
telefoon opladen.

een massagestoel van de Casada familie.

nen deze hersengolven worden gestimuleerd om verschillende
concentratie duurzaam wil verbeteren of gewoon ontspannen
en jezelf verwennen – alles wat je nodig hebt is mogelijk met

SNELSTART
Met één druk op de snelstartknoppen in uw armleuning kunt u de belangrijkste functies controleren.
ARTROSE TRACTIE
Artrose Tractie bestaat uit een zachte strekkende druk. Het heeft een stimulerend effect op het kraakbeen, wat het transport van lichaamsvloeistoffen
en absorptie van voedingsstoffen bevordert, waardoor de symptomen van
artrose kunnen verlichten.
MIDDEL STRETCH
Airbags in het onderste gedeelte van de rug zorgen voor een zachte strekking van het bekken, wat spanningen effectief tegen gaat.
VERWARMDE ROLLEN
De massagestoel wordt geleverd met de meest innovatieve en comfortabele
rugverwarming op de markt tot nu toe. De walsen warmen vanzelf op en
simuleren een hot stone massage om de spieren te verwarmen. Vergeleken
met conventionele verwarmingssystemen, biedt dit een groter oppervlak om
de warmte helemaal van je nek toe te passen tot de achterkant van je dijen
te voelen.
DUBBELE SENSOR LICHAAMSSCAN
De massagestoel voert een lichaamsscan uit om de belangrijkste gebieden
van de nek en rug met een optimale druk gedurende de gehele massage te
garanderen. De scan technologie detecteert de hoogte van uw schouders,
die kan worden gewijzigd na de scan, indien nodig.
BLUETOOTH AMFITHEATER GELUID
De massagestoel is uitgerust met Bluetooth-technologie en een amfitheater
geluidssysteem dat omgevingsgeluiden vermindert en uw geluidservaring
versterkt. Op deze manier kunt u zelf genieten van uw favoriete meditatietoepassing of uw favoriete muziek. Wij raden u aan om te beginnen met de
Bluetooth-luidsprekers met het laagste volume voordat u muziek afspeelt en
vervolgens geleidelijk verhogen tot het gewenste niveau.
SLANKE LCD AANRAAKSCHERM AFSTANDSBEDIENING
Met behulp van het aanraakscherm kunt u comfortabel de gewenste massage selecteren en alle andere instellingen aanpassen. U kunt door het menu
navigeren door te klikken op de knoppen om Nek/Schouder, Onderrug,
Auto, Handleiding, Vooruitgang of luchtmassage te selecteren. Optioneel
kunt u de massage tijd instellen op een periode van 5 minuten, beginnend
bij 5 minuten tot 30 minuten.

AURA

