
<
 ti
m
et
or
el
ax

AURA
FOTEL MASUJĄCY

Słuchawki 
dostępne 
opcjonalnie

BRAINTRONICS

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.comSzerokość wewnętrzna siedziska 50 cm | Szerokość rozstawu poduszek ramiennych 60 cm

DOSTĘPNE KOLORY

DANE TECHNICZNE

Wymiary po złożeniu 155(L)x81(W)x122(H) cm

Wymiary po rozłożeniu 202(L)x81(W)x102(H) cm

Waga 111 kg

Zasilanie AC 220-240V 50-60Hz

Moc znamionowa 250 W

Automatyczny czas pracy 15 minut

braintronics® 21 minut

Certyfikaty 

122 cm

81 cm 155 cm

102 cm

202 cm

118°

biało | szary szaro | czarny

a przy tym jest przyjazny dla użytkownika. Wyposażony w smukły i łatwy  

w użyciu pilot zdalnego sterowania LCD, port USB do ładowania telefonów 

komórkowych lub tabletów, głośniki HD z funkcją BLUETOOTH w zagłów-

ku i moduł Braintronics®, fotel do masażu AURA jest zdecydowanie jednym  

z najbardziej luksusowych foteli marki CASADA.

Poduszki powietrzne, zlokalizowane w obszarze lędźwi zapewniają DELI-

KATNE ROZCIĄGANIE miednicy. Pozwala to efektywnie zwalczać napięcia. 

 

Wyposażona w obrotowe poduszki powietrzne i zapewniające uczucie 

KOMFORTU ROLLERY do stóp, AURA sprawia, że wszystkie mięśnie nóg są 

rozciągnięte i wymasowane – także twoje łydki, pięty i podeszwy. Otrzymu-

jesz energetyzujący masaż stref reflektorycznych.

SYSTEM ROLLERÓW MASUJĄCYCH 4D daje uczucie masażu kciukami  

i kostkami palców. Wykorzystuje on zarówno ruchy pionowe, jak i pozio-

me, dodając masażowi głębokości. To rewolucyjne rozwiązanie sprawia, że 

Aura zapewni wyjątkowo relaksujący masaż, którym będziesz się cieszyć  

w swoim domu.

OGRZEWANIE jest popularną techniką ze względu na liczne zalety, jakie 

daje jej połączenie z masażem. W fotelu masującym AURA doznasz uczucia 

masażu gorącymi kamieniami, dzięki unikalnym, podgrzewanym głowicom 

do masażu. Przy tej technologii bledną fotele, w których zastosowano sys-

tem ogrzewania oparty na nieruchomych poduszkach. 

Fotel do masażu AURA posiada FUNKCJĘ SKANOWANIA CIAŁA. Tworzy 

rodzaj „mapy” twojego ciała, aby uchwycić poszczególne obszary, i dosto-

sować do nich optymalny nacisk masażu. Ponadto skanuje i mierzy wyso-

kość barku, umożliwiając jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb. 

Taką samą technologię skanowania można również znaleźć w jednostce do 

masażu stóp, dzięki czemu odległość podnóżka można w pełni dostosować 

do wzrostu użytkownika.

W odpowiedzi na rozwój technologii i zapotrzebowanie użytkowni-

ków fotel masujący AURA, posiada najnowocześniejsze funkcje cyfrowe,  

AURA ZREWOLUCJONIZUJE TWOJE 
POJĘCIE O MASAŻU!



WŁAŚCIWOŚCI

BRAINTRONICS®

Technologia braintronics synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiostymulacji. Jej połączenie ze spe-
cjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluź-
nić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.

AURA

SHIATSU
Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Ma-
saż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągająco 
– rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i po-
budzanie mięśni.

MASAŻ 4D 
Fotel posiada innowacyjny system masażu 4D L-Track, zapewniający szerszy, 
głębszy i bardziej rytmiczny masaż niż przy konwencjonalnych systemach, 
opartych na wałkach do masażu. Masaż 4D jest masażem, który najbardziej re-
alistycznie oddaje odczucie masażu manualny. 

UGNIATANIE 
Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazu-
jącymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łago-
dząc napięcia mięśniowe.

OSTUKIWANIE
Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą 
dłonią lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masu-
jący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na 
wysokości płuc ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z płuc. 

UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION)
Połączenie dwóch technik masażu – ugniatania i ostukiwania, pozwala na jedno-
czesne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia. 

WAŁKOWANIE 
Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluź-
nianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest za-
zwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.

OGRZEWANIE 
Dogłębne, promieniujące działanie, wspomagające proces relaksacji, dobro-
czynnie wpływające na napięcie mięśniowe.

WAŁKOWANIE STÓP 
Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a od-
powiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają 
rozluźniająco na mięśnie.

KOMPRESJA POWIETRZNA 
Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompu-
jący ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczegól-
nie dobroczynny wpływ na okolice łydek i stóp.

FORMA SL
Dzięki technologii „zakrzywionej szyny” wprowadzonej przez Human Engi-
neering, której cechą charakterystyczną kształt „SL”, zakres pracy mechanizmu 
masującego wynosi aż 135 cm. Dzięki temu możesz rozkoszować się masażem 
całego ciała od głowy po uda, a Twój kręgosłup ułożony jest w kształcie litery „S”.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA 
Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrze-
buje dużej przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ścia-
ny. Kompaktowe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkowania!

ZERO GRAWITACJI 
Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redu-
kuje ucisk na kręgosłup, odciążając go całkowicie.

PROGRAM AUTOMATYCZNY
Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące róż-
norodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.

CAŁE PLECY
Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – nie-
zależnie od ich gabarytów. 

DOPASOWANIE PODNÓŻKA
Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu 
użytkownika.

POZYCJA LEŻĄCA
Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia 
maksymalnego komfortu użytkownika.

DOPASOWANIE RAMION
Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.

INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI
Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.

OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO
Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywi-
dualnie. 

MASAŻ PUNKTOWY 
Głowice masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt. 

PRĘDKOŚĆ 
Regulacja prędkości masażu.

SZEROKOŚĆ 
Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – sze-
roka).

MUZYKA 
Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.

BLUETOOTH 
Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.

UCZUCIE MASAŻU DŁOŃMI
Specjalnie zaprojektowane głowice masujące imitują ruchy dłoni masażysty. 
Maksymalny kąt nachylania fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 
cm. Takie parametry fotela sorawiają, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i 
lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak samo, jak masaż manualny.

USB ŁADOWARKA USB
Podczas kojącego masażu za pomocą zintegrowanego portu USB możesz nała-
dować swój telefon komórkowy.

SZYBKI DOSTĘP
Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwe jest 
sterowanie najważniejszymi funkcjami urządzenia.

POPRAWA KONDYCJI STAWÓW
Ta funkcja polega na delikatnym rozciąganiu, połączonym z uciskiem. Stymuluje 
ona chrząstki w stawach kolanowych, które zaczynają lepiej przyswajać płyny  
i składniki odżywcze. Poprawia również ukrwienie całych nóg. 

ROZCIĄGANIE TALII
Poduszki powietrzne w dolnym obszarze pleców realizują o delikatne rozciąga-
nie miednicy. Działa świetnie na napięcia.

PODGRZEWANE ROLKI MASUJĄCE
W oparciu tego fotel masującego zainstalowano najbardziej innowacyjny i kom-
fortowy system ogrzewania. Rollery masujace rozgrzewają się, i gorące kamie-
nie przekazują ciepło w głąb mięśni. W porównaniu do tradycyjnego systemu 
ogrzewania, takie rozwiązanie zapewnia większą powierzchnię grzejną i spra-
wia, że ciepło oddziałuje na ciało na odcinku od karku, aż po podudzia. 

ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA 
Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary 
karku i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana 
technologia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na je ewentualnąj 
korekstę po zakończeniu skanowania.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA BLUETOOTH AMPHITHEATRE
Fotel do masażu wyposażony jest w technologię Bluetooth i system dźwiękowy 
„amfiteatr’, który redukuje szumy otoczenia i zwiększa wrażenia dźwiękowe. W 
ten sposób możesz cieszyć się masażem z włączoną ulubioną aplikacją medyta-
cyjną lub ulubioną muzyką. Zalecamy uruchomienie głośników Bluetooth przed 
rozpoczęciem odtwarzania muzyki na najniższej głośności, a następnie stopnio-
we zwiększanie głośności do żądanego poziomu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z CIENKIM EKRANEM DOTYKOWYM
Za pomocą ekranu dotykowego można wygodnie wybrać żądany masaż i dosto-
sować wszystkie jego ustawienia. Możesz poruszać się po menu, klikając przy-
ciski, aby wybrać programy masażu Kark i barki, Dolne plecy, Auto, Manualny, 
Zaawansowany lub Masaż Kompresyjny. Opcjonalnie można ustawić czas ma-
sażu w przedziałach pięciominutowych, zaczynając od 5 minut aż do 30 minut.

Ludzki mózg to złożony organ, składający się z milionów małych 

komórek nerwowych, zwanych neuronami. Każda komórka nie-

ustannie wytwarza impulsy elektryczne. Każda myśl, każdy dźwięk 

i każde wrażenie – wszystko jest przekazywane właśnie za pomo-

cą impulsów elektrycznych. Można powiedzieć, że elektryczność 

to język mózgu. Impulsy elektryczne mogą zostać wykryte i zo-

brazowane np. za pomocą EEG. Na wykresie wyraźnie widać, że 

tworzą one wzór fali – to właśnie są tak zwane fale mózgowe. 

 

Dzięki technologii braintronics®, łączącej stymulację dźwiękową  

i prowadzoną medytację z kojącym masażem, fale mózgowe mogą 

być stymulowane w taki sposób, by mózg osiągnął pożądany stan 

relaksacji. Jeśli chcesz trwale poprawić swój poziom koncentracji 

lub po prostu marzysz o głębokim relaksie i chwili wytchnienia – 

wszystko to jest możliwe z fotelem do masażu marki Casada.


