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TITAN
MASSAGESTOEL



EXTRA’S

BRAINTRONICS®

De Braintronics®-technologie synchroniseert uw hersengolven via audiostimulatie. Gecombineerd met 
een speciaal ontwikkeld massageprogramma zal uw door stress geplaagde lichaam zich kunnen ont-
spannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren - alles is mogelijk.

SHIATSU 
Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van li-
chaamstherapie afkomstig uit Japan. De mas-
sagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, 
verreikende strekkingen en rotaties. Het doel 
van Shiatsu is
om individuele delen van het lichaam te stimu-
leren en de spieren te mobiliseren.

3D MASSAGE 
Met deze nieuwe techniek, beweegt de mas-
sagerobot niet alleen naar boven en beneden, 
maar ook naar voor en naar achter.

2D MASSAGE 
Het intelligente 2D massage mechanisme 
maakt het de massagestoel mogelijk om uw 
rug op te meten om een meer exacte positie 
te bepalen van de delen van de wervelkolom.

KNEADING
Huid en spieren worden ofwel geklemd en ge-
kneed tussen de duim en de wijsvinger of met 
beide handen. Deze massagetechniek wordt 
in het bijzonder gebruikt om spanningen te 
verlichten.

TAPPING 
Korte, tikkende bewegingen worden uitge-
voerd met de rand van de hand, de palm of 
de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in 
de huid en verzacht gespannen spieren. Als 
het kloppen wordt uitgevoerd op longhoogte, 
kan dit het vrijkomen van slijm in de longen 
verbeteren.

KNEAD & TAP (DUAL ACTION) 
De technieken van kneden en tikken worden 
gecombineerd om spanning te verlichten en 
tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.

ROLLING 
Aangename afwisseling tussen ontspanning 
en losmaken van de spieren - ook perfect ge-
schikt
voor een eindmassage, voor ontspanning en 
herstel van de spieren.

CARBON HEATING 
Diep doordringende carbon infrarood warm-
te zet de bloedvaten uit, laat de bloedstroom 
toenemen en de spierspanning verminderen. 
Bovendien heeft het een zeer gunstig effect
op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn 
voor het melden van pijn aan de hersenen.

SOLE ROLLER 
De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden 
en bepaalde organen van het lichaam, wat 
ook de spieren ontspant.

S-LINE 
Met dit automatische programma werken de 
massagekoppen zeer dicht op uw lichaam, ze 
masseren de hele rug tot aan je billen. Het 
S-vormige mechanisme is geconstrueerd naar 
de natuurlijke anatomie van de wervelkolom.

AIR COMPRESSION 
Stijgende en terugwijkende airbags hebben 
een pompende beweging die natuurlijke 
spierreflexen opwekken.
Dit is vooral gunstig in het kuit en voetgebied.

ZERO SPACE
Voor de liggende positie beweegt de massa-
gestoel naar voren en heeft daardoor zeer 
weinig afstand tot de achterliggende muur 
nodig. Ruimtebesparend en comfortabel!

ZERO GRAVITY 
Je plaatst jezelf in de positie van een astronaut 
- het “gewichtloze gevoel”.

AUTOMATIC 
Speciaal ontwikkelde automatische program-
ma’s voor het hele lichaam, die een groot 
aanbod van verschillende massagetechnieken 
geven.
Bovendien kunt u ook de verwarmingsfunctie 
inschakelen, als u dat wilt.

BACK AREA 
Individueel aanpasbaar tot de gewenste mas-
sageoppervlakte.

SHOULDER GRASP 
Gerichte kneedmassage in het schouder/nek 
gebied - ideaal voor het verlichten van span-
ning en pijn in dit gebied.

RECLINING POSITION 
De verstelbaarheid van de rugleuning en de 
voetensteun draagt bij tot de persoonlijke opti-
malisatie van de lichaamspositie.

ADJUST SHOULDER 
De massagekoppen kunnen naar boven
of naar beneden verplaatst worden tot de per-
fecte positie in het schoudergebied.

AIR INTENSITY 
Regelbare airbag massage intensiteit

AIR AREA 
Massage met luchtkussens voor het hele li-
chaam. Verschillende gebieden zijn individu-
eel selecteerbaar.

SPOT 
De massagekoppen kunnen een bepaalde
plek masseren.

SPEED 
Massagesnelheid is aanpasbaar.

WIDTH
De afstand tussen de beide massagekoppen
koppen kan worden ingesteld (smal, medium 
en large)

MUSIC 
Verdere ontspanning en plezier met de muziek 
functie.

BLUETOOTH 
Draadloze data transmissie

HUMAN HANDS FEELING 
Speciaal ontworpen massagekoppen imite-
ren de handbeweging van een professionele 
masseur.
De maximale rekruimte is 6,5 cm, en
de maximale strekhoek is 41 graden,
zodat de mechanische handen een effectieve 
massage kunnen geven aan de nekwervels, 
de borstwervel en lendenwervel.

USB
USB-CHARGER 
Terwijl u ontspant, kan de geïntegreerde USB-
poort bijvoorbeeld uw telefoon van stroom 
voorzien.

QUICK START 
Met één druk op de snelstartknoppen in uw
armleuning kunt u de belangrijkste
functies controleren.

ARTHROSE TRACTION 
Artrose tractie bestaat uit zachte stretchings-
druk. Het heeft een stimulerend effect op het 
kraakbeen, wat het transport van lichaams-
vloeistoffen en opname van voedingsstoffen 
kan verbeteren en de symptomen van artrose 
kan verlichten.

WAIST STRETCH 
Airbags in het onderste deel van de rug zor-
gen voor een zachte rek van het bekken. Effec-
tief tegen spanningen.

L-SHAPE 
U kunt een diepgaande volledige lichaam-
smassage verwachten
van de nek tot aan de billen.

ADJUSTABLE FOOTREST 
De voetsteun kan worden uitgeschoven. Op 
deze manier is het aanpasbaar aan verschil-
lende lichaamsmaten en-lengtes.

VOLUME 
Aanpasbaar volume

BACK STRETCH ROLLING 
Gerichte stretchmassages activeren het li-
chaam en hebben een verkwikkend effect op 
het hele lichaam.

ACUPRESSURE POINTS 
De belangrijkste acupressuurpunten worden 
gemasseerd.

REFLEXOLOGY
Voetreflexologie regenereert de voetspieren 
en heeft een harmoniserend effect op bijna 
alle organen in uw lichaam.

DUAL SENSOR BODY SCAN 
De massagestoel voert een lichaamsscan uit 
om de belangrijkste gebieden van de nek en 
rug vast te leggen om te zorgen voor een opti-
male druk gedurende
de massage. De scantechnologie detecteert 
ook de hoogte van uw schouders, die kan 
worden aangepast na de scan, indien nodig.

SLIM LCD TOUCH SCREEN REMOTE
CONTROL 
Met behulp van het touch screen, kunt u uw 
gewenste massage selecteren en alle andere 
instellingen vastleggen. U kunt door het menu 
navigeren door op de knoppen te klikken om 
Nek/Schouder, Onderrug, Auto, Handmatig, 
Advance of Luchtdrukmassage te selecteren. 
Optioneel kunt u de massagetijd instellen op 
een periode van 5 minuten tot 30 minuten.

165° RECLINING POSITION: 
Elektrische, verstelbare rugleuning met een 
hoek tot 165 graden.

2 ROBOTS

2 MASSAGEROBOTS 
Twee massagemechanismen die afzonderlijk 
van elkaar werken.

VOICE CONTROL 
Gebruik de spraakbesturing om de geselec-
teerde functies te activeren.

GRAPHENE WARMTH IN THE LEG AREA 
Deze schakelt in met de verwarmingsfunctie 
in de lendenstreek. De grafeentechnologie 
verwarmt het beengebied binnen een paar 
minuten.



Het menselijk brein is een complex orgaan dat bestaat uit mil-
joenen kleine zenuwcellen, neuronen genaamd. Elke cel pro-
duceert constant kleine elektrische impulsen. Elke gedachte, 
elk geluid en elke indruk, alles wordt overgebracht en gecom-
municeerd door die kleine elektrische impulsen. Elektriciteit is, 
om zo te zeggen, de taal van de hersenen. De som van die 
impulsen kan worden gedetecteerd en in kaart gebracht, bij-
voorbeeld met behulp van een EEG. In kaart gebracht op een 
grafiek vormt deze elektrische activiteit een golfvormig 
patroon, bekend als hersengolven.

Met braintronics®, een combinatie van audiosti-
mulatie en geleide meditaties met een rustge-
vende massage, kunnen deze hersengolven 
worden gestimuleerd om verschillende 
toestanden van ontspanning te berei-
ken in de hersenen. Of u nu uw 
concentratievermogen duur-
zaam wilt verbeteren of u zich 
gewoon wilt ontspannen en 
verwennen - alles is mo-
gelijk met een massage-
stoel van de Casada 
familie.
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DUAL WARMING FUNCTION

Grafeen is het nieuwste, sterkste, dunste, meest geleidende materiaal 

dat voor 100% uit koolstof bestaat. Het overtreft alle andere bekende 

materialen als geleider van warmte. De langegolf infrarood stralen 

die het produceert worden beschouwd als een ideale therapie voor 

de natuurlijke preventie van gezondheidsproblemen en helpt bij het 

bevorderen van de bloedsomloop wanneer gecombineerd met kool-

stofwarmte op de rug.

STEREO SPEAKER

Te midden van alle aantrekkelijke kenmerken, heeft de massagestoel 

ook stereo luidsprekers voor een diepe ontspanning van lichaam en 

geest. De NICAM stereo luidsprekers bieden een unieke ervaring van 

luisterplezier.

LED TOUCHSCREEN 

Een aanraakscherm met het nieuwste UI-besturingssysteem visualiseert 

het massageproces. Het massageprogramma kan worden bediend met 

slechts één enkele knop.

AI INTELLIGENT BODY SCANNING

Een multi-factor instelsysteem en intelligent algoritme worden gebruikt 

om te zorgen voor een uitgebreidere analyse, meer geregistreerde tel-

signalen, snellere reacties en nauwkeuriger controle bij het scannen 

van het lichaam en het regelen van de massagetechnieken.

DOUBLE MECHANISM

In combinatie met de gespecialiseerde 2D-massagerobot levert de 

3D-massagerobot een gesynchroniseerde massage die lijkt op een vier 

handen-massage.

FLEXIBLE TRACK

Door het lange massagetraject, kan het flexibele spoor zich openen in 

een boogvorm om de rug op te tillen, waardoor Thaise strekmassage 

echt bereikt wordt in een brughouding.

THE AIR PRESSURE INTENSITY IS ADJUSTABLE 

Volledige ontspanning van de schouders tot de voeten met een totaal 

van 38 airbags en instelbare luchtdrukintensiteit.

2 ROBOTS

USB



2 ROBOTS

DUBBEL MECHANISME
EN EEN FLEXIBELE BAAN
VOOR NOG MEER COMFORT

BRAINTRONICS®

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen rechtstaand 81,5 x 167 x 124,5 cm

Afmetingen liggend 81,5 x 180-195 x 98,5 cm

Gewicht 159 kg

Vermogen 220-240V ~ 50/60Hz

Vermogen 180 W

Duurtijd 30 minuten

braintronics® 21 minuten

Certificaten 

BEING IN GOOD CARE AND WELL UNDERSTOOD – YOUR SMART RETREAT 

Hoofdtelefoon 
als extra optie 
beschikbaar

BESCHIKBARE KLEUREN

wit|grijs karamel|bruin

Casada Benelux

Klissestraatje 9 
9910 Aalter | België 
www.casadashop.eu

Breedte zitgedeelte 46 cm | Breedte schoudergedeelte (binnen) 55 cm

124,5 cm

81,5 cm 167 cm

98,5 cm

180-195 cm


