
Massagefåtölj

Santé Business

Tjäna pengar på massage



För arbetsplatsen, shoppinggallerior, salonger, hotell, resturanger, 
caféer, träningscenter mm. Där kunder och gäster erbjuds  
mervärde genom en behaglig och avkopplande massage.

Skapar affärsmöjligheter genom nya intäkter dagligen. 
Den kan även användas på arbetsplatsen om man  
enkelt vill följa upp användandet eller om  
medarbetarna ska vara med och finansera den.

Massagefåtöljen är framtagen för att klara av hög 
arbetsbelastning och den stilrena designen gör  
att massagefåtöljen passar in i alla miljöer.

Massagefåtöljen med betalfunktion

Anpassa efter behov och verksamhet

Massagefåtöljen kan programmeras för att ta emot flera typer av mynt samtidigt 
t. ex. svenska kronor eller Euro i alla valörer. Välj hur mycket massagen ska kosta. 
Polletter fungerar utmärkt för att undvika att ha  värden i myntboxen i utsatta 
miljöer.

Mått & dimensioner (B x D x H) 
Upprätt läge med infällt fotstycke: 
Nedsänkt läge med utfällt fotstycke: 
Vikt: 
Strömförbrukning:  
Frekvens:  
Spänning:

Ca. 90 kg 
180 W.
50 Hz/60 Hz 
220 – 240 V

81 x 106 x 75 cm
81 x 106 x 140 cm 

Teknisk information



Anpassa efter behov och 
verksamhet

www.massagefåtölj.se
Telefon 020-27 27 20 • info@santesweden.se

Stretching
Basen i Shiatsu och en utmärkt förberedelse. Massagen hjälper 
till att öka blodcirkulationen. Vilket ger en behaglig värme i 
kroppen och en snabbare återhämtning av trötta muskler.

Tapping
Arbetar intensivt med muskulaturen i ryggen och arbetar  
djupare än knådmassagen. Detta innebär att även mindre  
muskelgrupper som sitter längre in i kroppen får avslappning 
och återhämtning.

Knådning
Liknar händerna hos en professionell massör genom  
cirkelrörelser som stimulerar muskelaturen i rygg och nacke. 
Det medför att trötta och spända muskler slappnar av och  
återhämtar sig fortare.

Shiatsu
Den djupgående massagen hos Shiatsumassören stimulerar 
blodcirkulationen i musklerna. Även de tröttaste och stelaste 
musklerna i ryggen får en snabb återhämtning och gör att du 
känner en uppfriskande känsla i hela kroppen.

Combo
Genom att kombinera KNÅDNING och TAPPING ger du hela 
ryggen en snabbare återhämtning samtidigt som du får en  
behaglig massage och ökat välbefinnande.

Massage av vaderna
Genom att massera vaderna med luftkuddar minskar stress 
och spänningarna i vadmuskelaturen samtidigt som du ökar 
blodcirkulationen i hela kroppen.

Massagefunktioner


