
 MASSAGEFÅTÖLJ RELAX OF SWEDEN 

Låt oss presentera Relax of Sweden SG+ 
massagefåtöljen för hela Sverige med gedigen 
massage och hetaste tekniken. Med fåtöljens 
moderna design och det minimala utrymmet den 
tar, så passar den utmärkt in i hemmet.  
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RELAX OF SWEDEN Second Generation
Massagefåtöljen som erbjuder en snygg design med stilfull  
LED belysning. Extremt enkel att använda med röststyrning  
där ni kan styra en stor del av fåtöljens funktioner.  
Massagefåtöljen kan givetvis styras med fjärrkontrollen, eller de  
inbyggda snabbknapparna i armstödet. Det är enkelt. 
Här erbjuds också skön värme i ryggen, stretch för hela kroppen 
och man kan ladda sin mobila enhet via det integrerade  
USB uttaget. 

KROPPSSKANNING 
Avancerad skanning för individualiserad upplevelse. 

MASSAGE 
Relax of Sweden erbjuder hela 12 olika massageprogram,  
vilket innebär att de flesta kommer att hitta sin favorit. Med 
den långa massagebanan på hela 135 cm ger  
Relax of Sweden massage från nacke, axlar till lårens  
undersida. Fotmassagen erbjuder en expansion på 22 cm  
och fåtöljen passar personer upp till ca 185 cm 

Äkta fot och vad massage med rullar och knådning
Här erbjuds en ny uppdaterad fotmassage med akupressur och rullar under fötterna som ökar din 
blodcirkulation. Nu också med äkta vad knådning, unikt i denna prisklass. Men också massage med 
luftkuddar runt vad och fot. Fotmassagen är pricken över ”I” t säger många av våra kunder. 

MUSIKÄLSKARE 
Anslut din mobil via Bluetooth till de högkvalitativa högtalarna. 

RÖSTSTYRNING 
Med kommandot ”Hi Alice”, kan du styra massagefåtöljens funktioner och du han även styra den manuella 
massagen med din röst utan att lyfta ett finger.  

FAKTA RUTA 

Mått sittande:     Storlek kartong: Elanslutning:   Massagetyper: Färg: 
Bredd  76 cm     Fåtölj: 162x77x85 220 VAC   5 st Svart 
Höjd  130 cm Energi:   Handkontroll: Grå 
Djup  130 cm 120 kWh/1000h           Kontroll med färgdisplay LED Blå färgad 

Mått liggandes:     Vikt: Airbag:    Material:  Garanti: 
Bredd  76 cm     88 kg 28 st    Konstläder 2 år 
Höjd  110 cm     Vikt med emballage: Massageprogram:        Första året på plats 
Djup  189 cm     108 kg 12 st där servicepartners finns 

Faktura 10 dagar 
Privatperson 

Räntefritt 24 mån 
Privatperson 

Företagsfinansiering 
12 – 48 månader 
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