
* De volgende personen mogen geen gebruik maken van deze massage stoel: 
◎ Personen die geïnstrueerd zijn door een arts om massagetherapie te vermijden. 
◎ Personen met een acute verstuiking aan de nek.
* Personen met één van de volgende aandoeningen moeten deskundig medisch advies inroepen vooraleer de stoel te gebruiken. 
◎ Ernstige hartaandoeningen ◎ Osteoporose, wervelfracturen, acute pijn en/of symptomen daarvan ◎ Personen die behandelt worden aan verwondingen 
aan delen van het lichaam ◎ Personen in de vroege kritieke fases van een zwangerschap of vlak na een bevalling ◎ personen die elektronische medische 
hulpmiddelen, gemakkelijk vatbaar voor elektromagnetische interferentie hebben geïnplanteerd, vb: pacemakers ◎ Abnormale of gebogen wervelkolom ◎ 
personen met kwaadaardige tumoren ◎ algemene vervorming als gevolg van reuma ◎ ontstekingen als gevolg van verstuiking of gescheurde spieren. 
* Ouderen en personen met weke beenderen, ook al hebben ze geen bijzondere ziekte moeten medisch advies inwinnen vooraleer de stoel te gebruiken.
* Kinderen, personen niet in staat om hun intenties kenbaar te maken, ook is het niet toegestaan voor gehandicapte personen om de stoel te gebruiken. Laat 
kinderen en huisdieren niet rond de stoel spelen. Kinderen vanaf 14 jaar mogen alleen gebruik maken van het jeugdprogramma. In dergelijk geval moet een 
volwassene bij het kind aanwezig zijn. 
→ Kan leiden tot een ongeval of een letsel.

Voor de veiligheid, kunnen de rollers niet langer actief zijn als er buitensporig gebruik wordt toegepast tijdens het masseren van het bovenlichaam.

VEILIGHEIDSADVIEZEN 

ZORG ERVOOR DAT U DE HANDLEIDING GRONDIG LEEST VOORDAT U DE INADA SOGNO VOOR DE EERSTE MAAL GEBRUIKT. 

De werkelijke kleur van de stoel kan afwijken van de gedrukte handleiding. 
De informatie in deze catalogus dateert van 2009. 
Om het product te verbeteren, kunnen specificaties gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Manufactured by FAMILY CO., LTD
2-1-3, Nishi-Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka 532-0004, Japan

080830D001

Authorised distributor

Contact : info@inada-family.com





De InaDa Sogno massagestoel is ontworpen om het volledige lichaam te behandelen 
en is geschikt voor alle leeftijden. Deze wordt ondersteund door vijf “industrie-eerst” 
(industry-first) functies o.a de “Shugi (hand van de therapeut)/Shiatsu trek-kneed 
functie, een stretchsysteem voor het volledige lichaam, nieuwe swingfunctie en een 
jeugdprogramma voor gebruikers vanaf 14 jaar. “Sogno” is het Italiaanse woord voor 
“droom”.
Ervaar deze massagestoel in zijn functioneel ontwerp waarbij het volledige lichaam 
optimaal behandelt wordt.

Deze informatie is gebaseerd op ons onderzoek van 2009.



Uitgerust met de industrie-eerst (industry’s First)”nek en schouder lucht eenheid”, biedt 
Inada Sogno het comfort waar de gebruikers op hebben gewacht.
Door het masseren van 55 punten dmv luchtcellen over het gehele lichaam, bekomt 
men een zachte en grondige Shiatsu behandeling.
naast het geven van een aangepaste massage aan elke gebruiker, is “Inada Sogno” 
ontworpen als een Multi-functioneel meubelstuk dat op een natuurlijke wijze een 
meerwaarde biedt aan uw interieur.

Deze informatie is gebaseerd op ons onderzoek van 2009.





INADA SOGNO   Design 

De eerste Japanse massagestoel voor 
een nieuw tijdperk !
Deze stoel is ontstaan om uw interieur 
te accentueren. Deze multifunctionele 
eenheid toont aan dat de strakke lijnen, 
de compacte vorm en het kleurrijke en 
elegante design, het kolossale beeld 
van elke andere stoel elimineert.
Inada producten zijn nieuwe stoelen 
voor een nieuw tijdperk, ontworpen 
voor het hele gezin en voor alle gene-
raties.

ontwerp
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INADA SOGNO   Nieuwe Functies

Volledige lichaamsrekking functie 

Swing functie 

Jeugdprogramma 

Volledige armmassage functie Shugi("hand van de therapeut")/Shiatsu
trek-kneed functie (nek en schouders) 
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Deze informatie is gebaseerd op ons onderzoek van 2009.

Het Shiatsu “trek-kneed lucht systeem” is de eerste functie, 
aangeboden door de industrie om de behandeling van nek en 
schouders te combineren. Het systeem tilt de hals van beide 
kanten, waarna de luchtkussentjes ingebed in de nek van de 
stoel, de shiatsudruk recht naar beneden toepassen. 
Dit verlicht de stijfheid ontstaan door gebrek aan oefening of 
door te lang éénzelfde houding te hebben aangenomen.

Dit luchtdruk systeem voorziet de “volledige arm” van de 
gewenste behandeling.
Twintig luchtcellen werken aan de bovenarm, onderarm en 
de vingertoppen. Ervaar het kneden van een zachte massage 
met je armen en schouders gewikkeld in de mobiele unit, die 
zijdelings aangepast kan worden aan uw maat.
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Rekken op nieuw niveau ! Een programma om de spieren te 
rekken die in het dagelijks leven weinig gebruikt worden. Deze 
functie zorgt er echter voor dat door naar achteren gebogen 
te worden, het bovenlichaam wordt gestretcht, waardoor men 
het gevoel krijgt, gerekt te worden van kop tot teen.

Het nieuwe “Swing” functie systeem bootst de acties van 
een professionele massagetherapeut na. De nieuwe kantpers 
duwt vlak tegen het bekken aan en werkt met de luchtcellen 
in de stoel om massage te geven met een wiegend gevoel. 
Dit programma is ontworpen om u te helpen nog meer te 
ontspannen na uw massage.

Dit nieuwe programma is voor jongeren vanaf 14 jaar.
Dit “liggende hoek” systeem wordt automatisch ingesteld om 
“stijfheid” bij de jongeren te verminderen en om de vermoeid-
heid van het moderne leven te herstellen.
Dit programma geeft een minder stimulerende massage. Het 
creëert alsnog een zachte sensatie waardoor de lichamelijke 
stress bij jongeren afneemt.



INADA SOGNO   Gezondheidszorgprogramma

*1 Deze informatie is gebaseerd op ons onderzoek van 2009 
*2 De behandeling is een benadering, gebaseerd op een persoon van 170 cm lang. De werkelijke behandelingstijd kan veranderen, afhankelijk van het lichaamstype. 

Rekken (ca 8 min.) *2

Rekken zonder inspanning

Het volledige lichaam (ca 15 min.)*2 

Het verlichten van de 
dagelijkse vermoeidheid

Gezondheidszorg- 
programma

Het bereik van de behandeling

 
Het Shiatsu aanduidingspunt met optische sensor 

Het volledige lichaam lucht (ca 15 min.)*2

Voor personen die een 
“massage” als minder 
aangenaam ervaren

Swing (ca 15 min.) *2

Voor ontspanning

Jeugd (ca 8 min.) 

NIEUWNIEUW

NIEUW

Vanaf 14 jaar

Snel (ca 8 min.) *2

Voor snel herstel van vermoeidheid

In de ochtend (ca 15 min.) *2

Verkwikkende massage

In de avond (ca 15 min.) *2

Om te herstellen van de 
vermoeidheid van de dag

1

3 876

2 4 5

Een professionele massagetherapeut ge-
bruikt zijn technieken niet alleen op delen 
van het lichaam waar bepaalde symptomen 
aanwezig zijn maar bereikt het hele lichaam 
door gebruik van een effectieve punten mas-
sage. Het “Inada Sogno gezondheidszorg-
programma” is het resultaat van studies en 
de integratie van deze aanpak.

Het basisprogramma dat dagelijkse vermoeidheid ver-
licht dmv een volledige lichaamsmassage met behulp 
van rollen en lucht.

Het masseren van het volledige lichaam met behulp van 
lucht maar zonder rollen.
Dit wordt aanbevolen voor het comfort van diegenen die 
niet graag gebruik maken van een mechanische massage.

Een “eerste” in de industrie !
Dit programma strekt de wervelkolom dankzij de functie: “volledige lichaamsrekking”. Dit wordt aanbevolen voor mensen 
die zich “herboren” willen voelen.
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De rollen bewegen ca. 72 cm op en neer, de bovenste 
roller beweegt ca. 5-19 cm van links naar rechts en de 
onderste roller ca. 9-16 cm van links naar rechts.
Dit proces is een veeleisende en effectieve behandeling 
van de spieren en de shiatsu  punten.

Hoewel de locatie van de shiatsu punten verschilt per lichaamstype, 
maakt deze functie gebruik van een optische sensor die automatisch de 
gewenste punten vindt. Het vinden van de shiatsu punten zorgt voor een 
meer comfortabele en effectieve massage.

Dit programma wordt aanbevolen voor diegenen die 
willen ontspannen. Dankzij deze functie worden de spie-
ren terug in evenwicht gebracht na eender welke voor-
afgaande massage ook.

Dit laag stimulerende massageprogramma verlicht niet 
alleen de stijfheid van de spieren maar ook de vermoeid-
heid die de jongeren van deze moderne tijd met zich 
meedragen.

Dit programma biedt een snel genezings-
programma voor mensen met weinig tijd 
’s morgens of ’s avonds en voor mensen 
die slechts een paar minuten nodig heb-
ben om te ontspannen.

Dit programma gebruikt centripetale 
(middelpuntzoekend) massage. Dit is een 
techniek die naar het centrum beweegt. 
Het wordt aanbevolen voor mensen die 
moeite hebben met opstaan in de och-
tend of voor diegenen die nog moe zijn 
van de dag ervoor.

Dit programma gebruikt centripetale 
massage. Deze techniek beweegt van 
het centrum weg. Het is aanbevolen om 
de vermoeidheid en de spanning van 
de dag te verlichten net voor het slapen 
gaan.



INADA SOGNO   Massage Mechanisme 

De beschermende hoes is beschikbaar in twee kleuren, varieert per model. 

HCP-10001 alleen

(IV), (BR), (CW): warm grijs     (HD), (RD), (G): zwart (zie blz. 13-14) 

Nek (Shiatsu, trek en kneed) Schouders (variatie Shiatsu) 

Schouders (rollenmassage) 

Vier wip roller eenheden en ultra-traag systeem 

Swing-stijl luchtdruk mechanisme 

Verwarming

Hoofdsteun met 
beschermende hoes 

Stoel (lucht en vibratie) Onderrug (rollen en lucht Shiatsu) 

Rug (rollenmassage) Zijdelingse druk (lucht Shiatsu) 

Kuiten (lucht Shiatsu) Voeten (lucht Shiatsu) 

Armen (volledige arm functie) 

Handkneden/dubbele kneding 

Tikken/ritme Shiatsu 

Vier wip roller-eenheden Swing-stijl
luchtdruk mechanisme 

Tilt de hals van beide kanten om de nekspieren te rekken en te kneden. Ingebouwde kussentjes die alleen voor de schouders van toepassing zijn. De 
Shiatsu duwt de druk recht naar beneden en bovendien past Shiatsu ook een 
stevige luchtdruk aan de achterkant toe. Men krijgt hier het gevoel alsof de 
schouders met de hand gekneed worden.

Met de schouderkussentjes opgeworpen bieden de rollen een grondige 
massage.

armdrukeenheden geven een grondige massage van de bovenarm tot aan de 
vingertoppen. De armen voelen verfrist aan en zijn niet langer vermoeid.

Deze mechanismen zijn ontwikkeld om een comfortabele en stimulerende 
roller massage te geven aan de Shiatsu punten in de spieren van de nek en 
schouders naar de onderrug. De druk tegen de rollen wordt verdeeld over vier 
punten waardoor men een zachte kneding verkrijgt  zonder teveel stimulatie 
en ongemak. Met het ultra traag systeem wordt het kneden een gemak en 
het resultaat is vergelijkbaar met een behandeling van een professionele 
therapeut.

Het gebruik van lucht, die een druk plaatst op de rollen, zorgt voor een zacht 
en comfortabel kneden, met rollen die ca. 7 cm uitzetten waardoor de ach-
terkant grondig gemasseerd wordt.

De verwarming verbe-
tert de effectiviteit van 
de massage en voorkomt 
koude rillingen in de 
winter of in kamers met 
airconditioning in de zo-
mer.

Deze originele bescher-
mende hoes houdt het 
hoofd schoon. Het is 
gemakkelijk te verwijde-
ren en het kan gewassen 
worden.



INADA SOGNO   Massage Mechanisme 

De beschermende hoes is beschikbaar in twee kleuren, varieert per model. 

HCP-10001 alleen

(IV), (BR), (CW): warm grijs     (HD), (RD), (G): zwart (zie blz. 13-14) 

Nek (Shiatsu, trek en kneed) Schouders (variatie Shiatsu) 

Schouders (rollenmassage) 

Vier wip roller eenheden en ultra-traag systeem 

Swing-stijl luchtdruk mechanisme 

Verwarming

Hoofdsteun met 
beschermende hoes 

Stoel (lucht en vibratie) Onderrug (rollen en lucht Shiatsu) 

Rug (rollenmassage) Zijdelingse druk (lucht Shiatsu) 

Kuiten (lucht Shiatsu) Voeten (lucht Shiatsu) 

Armen (volledige arm functie) 

Handkneden/dubbele kneding 

Tikken/ritme Shiatsu 

Vier wip roller-eenheden Swing-stijl
luchtdruk mechanisme 

Met de Inada’s unieke circulerende kneedfuncties zoals tikken/Shiatsu ritme 
en met het handkneden/dubbel kneden, komen we een stap dichter bij een 
professionele techniek.

Het masseert het bekken van beide kanten via de billen waardoor zowel de 
dijen en de billen verlost worden van vermoeidheid.

De lucht creëert een golvende sensatie en een ontspannende massage, terwijl 
de vibratie comfortabele stimulatie geeft.

Lucht en rollers geven een stevige massage. De rollers bereiken de rug zeer 
laag en zorgen voor een grotere stimulatie van dit gebied.

Luchtcellen geven een stevige Shiatsu behandeling tegen de rug en aan beide 
zijden van de kuiten. Speciaal aangeboden voor mensen die last hebben van 
vermoeide benen na een dag rechtstaand werken.

Stevige lucht Shiatsu voor de zolen, wreef en hielen.



Bacterium Bacterium

INADA SOGNO   Speci�caties 

Naam

Geleverd vermogen 

Nominaal verbruik 

Auto Timer 

Dimensies

Totale gewicht

Accessories

Overige functies 

INADA SOGNO

AC120V 60Hz (US), AC220-240V 50-60Hz (EU)

170W

15 minuten (afhankelijk in automatische programma’s) 

Algemeen: 93(97)cm breed x 139(210) cm diep x 121(76) cm hoog. De cijfers 

tussen de haakjes geven de afmetingen weer als de rugleuning volledig plat is, 

de beensteun volledig plat is en de armleuningen volledig uitgeschoven.

Hoofdstoel: 74 cm breed x 140 cm diep x 65 cm hoog 

Zijdelingse hoes: 26 cm breed x 88 cm diep x 71 cm hoog 

Beensteun: 46 cm breed x 42 cm diep x 44cm hoog 

         115 kg (hoofdstoel: 97kg, beensteun: 18kg)

Shiatsu kussentjes voor de schouders: Shiatsu kussentjes voor 

de schouders zijn beschikbaar in lichte en sterke types naar 

gelang uw voorkeur.

Buffer kussentje: aanpassing van de intensiteit van de massage 

door over te schakelen tussen de dikke en dunne buffer dat zich 

in de rugleuning bevindt.

antibacteriële/vuilafstotende afwerking. Het is gemakkelijk te 

verwijderen en het kan gewassen worden. 

  

  

Speci�caties

210 <Units : cm>
139 93

12
1

76

Stock no. : 
Color : 

Color variations 

BRE5 RDE5 GE5 CWE5
Brown Red Green Beige

Bruin, rood en groen zijn speciale kleuren op bestelling. De levering van deze kleuren zou kunnen oplopen tot 60 dagen na aanvraag. Navraag bij leverancier voor details.

IVE5
Ivory

HDE5
Slate
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