
Het ultieme genieten……

In een massage fauteuil van RelexZ,
Een weldaad voor uw lichaam en geest, op ieder gewenst moment!

 Dennendijk 35
 5453 RW  Langenboom

 0486 43 68 73
 06 41 45 1000
 info@relexz.nl
 www.relexz.nl
 a MieZ company

Vrijblijvend testen bij u thuis!
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RelexZ Paris
De RelexZ Paris, door zijn strakke ronde vormen, ideaal voor het 
moderne interieur.
Geheel uitgevoerd in zwart hoogwaardig kwaliteit runder leder.
Maten: 116x77 cm in zitstand, 190x77 cm in ligstand

RelexZ  Napoli
De RelexZ Napoli is de troon onder de massage stoelen  , 

u wordt op uw wenken bediend.
Door zijn royale zit kunt u zich geheel overgeven aan  

totale ontspanning.
De Napoli, uitgevoerd in een hoogwaardige kwaliteit 

runder leder in de kleuren zwart, bruin en creme.
Maten: 117x100 cm in zitstand, 191x100 cm in ligstand

De RelexZ Biznizz serie
Massagestoelen die eventueel ook commercieel in te zetten zijn door middel van een muntautomaat. 
Er kunnen meerdere munten worden geprogrammeerd waaronder ook munten met eigen opdruk.

Van basis model Biznizz tot de meest uitgebreide Biznizz Master met sublieme massagefuncties en 
ingebouwde muntautomaat.

De Massage

De massagestoelen van RelexZ  zijn uitgerust met 
een unieke ”scan” techniek waardoor  automatisch 
de lengte en   de contouren van het lichaam 
worden gemeten, waarna een speciaal individueel 
programma wordt gestart. 
De stoel heeft 7 vol automatische programma’s en 
een uitgebreid manueel programma naar keuze, 
met verschillende massage technieken, die indivi-
dueel combineerbaar zijn. 
Vier massagerollen zorgen voor een geruisloze 
massage in de rug. De massage bestaat uit : kneden, 
klappen, combimassage kneed en klap, kloppen, strijken en shiatsu.
Tevens is de rugstrijk massage, een ”uitstrijkende” massage, in 3 standen in te stellen: Onderrug, bovenrug of 
gehele rug. Men kan de rug-strijk functie uitbreiden met een massage techniek naar keuze. Heerlijk om een 
massagesessie mee af te sluiten.
Voeten, benen en zitvlak worden gemasseerd door een tal van airbags. Deze massage is instelbaar van inten-
siteit en kan naar wenst worden uitgeschakeld.
Los van de automatische programma’s is het mogelijk om manueel uw massage samen te stellen en lokale 
plaatsen van het lichaam te �xeren.
De snelheid en de breedte van de massage zijn instelbaar.
Elke massage kan optioneel afzonderlijk worden uitgebreid met een vibratiemassage functie, in twee keuzes 
van intensiteit.
De intensiteit kan ook worden bepaald door de stand van de rugleuning, hoe horizontaler de leuning, des te 
harder uw lichaam op de massage rollen drukt.
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De Techniek

De nieuwste RelexZ massagestoelen zijn uitgerust met 
maximaal 29 airbags en 4 massagerollen. 
De stoelen zijn traploos verstelbaar van zit tot gehele ligstand. 
De rugleuning en het voeten-benen gedeelte zijn afzonderlijk 
verstelbaar .
Nederlandstalige LCD afstandbediening.
De ingebouwde mp3 speler is te bedienen vanaf het massage bedieningspaneel. 
Door middel van een SD geheugenkaart kunt u uw eigen favoriete muziek beluis-
teren! De massage kan aangepast worden aan het ritme van de muziek. 
Verplaatsen van de stoel is eenvoudig door de twee wielen aan 
de achterzijde. Wordt de stoel gekanteld, dan komen de wielen 
op de grond en is de stoel gemakkelijk verrijdbaar.
Automatische uitschakeling na tijdsinstelling. Instelbaar van 10 
tot 30 minuten, welke verlengd kan worden.
220 volt, gering stroomgebruik: 180 watt.
De stoel is bekleed met echte kwaliteit leder en kan gemakkelijk 
worden onderhouden. (licht vochtige doek).
De RelexZ massage stoelen zijn geschikt voor mensen tot en 
met  2 meter lengte en maximaal 120 kilo lichaamsgewicht.
De hoogwaardige materialen zorgen voor jarenlang massage plezier.
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De relexz Biznizz De Biznizz Pro  De Biznizz Master 


