NJUT AV
SAGOLIK AVSLAPPNING
yasumi Relax Chair

HÄMTA NYA KRAFTER
NÄR DU VILAR
En god avslappning lägger grunden till vår inre jämvikt och
är en förutsättning för kroppens och själens återhämtning.
Relaxstolen yasumi i elegant svart eller vitt utförande ger dig många uppiggande
vilopauser. Stolens mjuka gungrörelser mot bakgrund av rogivande musik aktiverar
kroppens naturliga avslappningsprocesser.

UNNA DIG ETT WELLNESS
PROGRAM VARJE DAG
Gung- och musikprogrammen är anpassade till varandra och bidrar
till en djupgående återhämtning av både kropp och själ. Oavsett om
du vill ha en kort återhämtningspaus, ett långt avslappningsprogram
eller hjälp att somna – Panasonics relaxstol ger dig nya krafter och ett
välbefinnande du inte kunde ana fanns.

Relaxprogram
I det 20 minuter långa Relaxprogrammet reduceras de regelbundna
gungrörelserna och musiken undan för undan för att inleda sovfasen.

Refreshprogram
Det här programmet piggar upp dig med en återhämtande „powernap“.
Först bidrar de allt långsammare rörelserna och musiken till att du
somnar. Strax innan det 20 minuter långa programmet är slut tilltar
rörelserna och musiken stegvis, så att du vaknar mjukt.

EN SYMFONI FÖR DINA SINNEN
Det är inte bara små barn som på ett naturligt sätt får hjälp att slappna av
genom att vaggas mjukt till lugn musik – du kan också koppla av och ge dig
hän åt de harmoniska tonerna och rörelserna.

Väck din kropp
med basvibrationer
Relaxstolen har ett speciellt ljudsystem som förstärker musikens
angenäma inverkan. De individuellt inställbara basvibrationerna
känns i hela kroppen och ökar känslan av avslappning.

Extern audioingång
Med hjälp av audioingången kan du dessutom spela din egen
musik eller lyssna på ljudböcker.

Enkel hantering för stor bekvämlighet
Den trådlösa fjärrkontrollen har en pekskärm som gör det enkelt
att manövrera stolen, vilket ökar din känsla av välbefinnande.

Comfortprogram
Det två timmar långa Comfortprogrammet bjuder in till avkopplande
läsning eller till att lyssna på musik. I upprätt läge njuter du av rytmiska
gungrörelser, som för tankarna till vågornas gång.

Exklusiva material och eleganta detaljer
Exklusiva material, påkostad finish och elegant design i ett stilrent
svart eller vitt material som ser ut som läder, gör relaxstolen till
en snygg vilo- eller stilmöbel i alla omgivningar.

EN STILKLASSIKER MED ETT
FULLSPÄCKAT WELLNESSPROGRAM
När du väljer relaxstolen yasumi, väljer du snygg design, uppiggande
avslappningsprogram och hög bekvämlighet.

Ett attraktivt stil-statement i rummet
Den klassiska designen gör att schäslongen pryder sin plats överallt,
både i vardagsrummet och på kontoret.

Njut av en aktiv avslappning
Välj ett av de tre gungprogrammen och glöm vardagens stress.

Din nya favoritplats
Relaxstolens ligg- och sittlägen är steglöst inställbara. Du väljer precis
vilket läge du vill ha när du njuter av din bok eller film.
Relaxstolens steglösa inställning av sittpositionen ger dig
valmöjligheter och bästa liggkomfort.

Ergo Nova Sweden AB
Box 4063
SE-600 04 Norrköping
Tel.: 011 693 50
info@ergonova.se
Brunflovägen
12
dalfren@bredband.net
www.ergonova.se
831www.relaxchair.se
37 Östersund
www.dahlenschiropraktik.se
www.dalfren.se

