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Dit dankzij zijn allernieuwste L-track systeem.

L-Track massagezetels

TE

Jouw Health Mate massagezetel staat garant voor deugddoende, doeltreffende,
levensechte massages aangepast aan jouw lichaam.

L-Track massagezetels

G

Zeg niet zomaar massagezetel
tegen een massagezetel met
infraroodtechnologie van
Health Mate

IE

Ervaar het ultieme
comfort dankzij deze
slimme functies :

O LO

www.healthmate-massagezetel.be
www.healthmate.be

Met een passie voor gezondheid ontwikkelen we de meest kwalitatieve producten.

Gewichtloos effect

S-track VS L-track
Het S-track rollensysteem, of ook wel het meer verouderde systeem genoemd,
volgt de kromming van je ruggengraat van nek tot staartbeen.
Enkele jaren geleden werd de eerste massagestoel met het L-Track rollensysteem
gelanceerd, De grootste vooruitgang in de massagestoeltechnologie van de voorbije
jaren. Het L-Track rollensysteem beweegt van jouw nek tot aan de hamstrings.

Je Health Mate verkooppunt:
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Meer info over de Health Mate massagezetels :
www.healthmate-massagezetel.be

Grondige kuitmassage
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TE

Aanpasbare beenlengte

Voetenmassage

G

Full body luchtmassage

Als een warm deken

L-Track

Ontdek wat een Health Mate
massagezetel voor jouw
lichaam kan betekenen tijdens
een gratis proefsessie !

Y

S-Track

Heilzaam relaxen bij je thuis

HN

G

L-track, wat is dat?
Wie op zoek gaat naar massagezetels komt ze vast tegen: de begrippen S-Track en
L-Track. Heel vaak worden deze functies – en vooral het verschil tussen beide – niet
goed of volledig uitgelegd. Aan de hand van onderstaande tekening zie je duidelijk
het verschil.

I

Been- en
lendestretching

IE

Automatische
lichaamsherkenning

© HM Products Benelux BV. Verantwoordelijke uitgever: Jan Vandenhoeck, Hagenbroeksesteenweg 169, 2500 Lier.

Ergonomisch L-Frame

O LO

Jouw Health Mate massagezetel met
infraroodtechnologie maakt pijnlijke
spieren en gewrichten weer soepel.

Gloednieuwe 3D en 4D
Health Mate massagezetel

Een HM massagezetel, da’s een
zegen voor je gezondheid

Massagezetel 5200 3D

Massagezetel 8200 4D

Health Mate is 42 jaar marktleider in het aanbieden van therapeutische
infraroodsauna’s. In 2020 breidden we ons aanbod uit met zowel een 3D als
een 4D massagezetel. Ons doel is de levenskwaliteit verhogen en het
dagelijkse leven rijker maken.

Een massage in je Health Mate massagezetel doet niet alleen ontzettend veel deugd,
het heeft ook een therapeutisch effect op je lichaam. Dankzij z’n driedimensionale
L-track en de ingebouwde verwarming, bevordert deze zetel je bloedcirculatie.
Hij maakt spieren en gewrichten los en zorgt voor een heerlijk gevoel van complete
ontspanning.

De meest krachtige driedimensionale massage met infrarood

De meest kwalitatieve infraroodmassage op maat, dat is puur genieten

Jouw Health Mate 3D massagezetel is de ultieme massagestoel met geavanceerde
infraroodtechnologie die alle zintuigen ontspant. Bijzonder aan deze zetel is z’n drie
dimensionale massage waarbij het rollensysteem niet alleen verticaal én horizontaal
beweegt, maar ook voorwaartse en achterwaartse bewegingen maakt. Het ergonomische
L-frame masseert je rug van nek tot hamstring. Een erg uitgebreide en daardoor volledige
massage. De massageballen volgen je silhouet waardoor je volledige lichaam onder handen
wordt genomen.

Jouw Health Mate 4D massagezetel is de meest kwalitatieve massagezetel ontworpen
om pijnlijke spieren en gewrichten tegen te gaan. Complete ontspanning staat hierbij
voorop. Bijzonder aan onze 4D massagezetel is dat hij over 8 verwarmde massage
ballen beschikt die u van kop tot teen masseren. Het ergonomische L-frame
masseert je rug van nek tot hamstring. Een erg uitgebreide en daardoor
levensechte massage.

Weldadig effect op spieren,
gewrichten en bloedcirculatie

Het allernieuwste L-track systeem

H
 et allernieuwste L-track systeem

4 verwarmde infrarood massageballen

8
 verwarmde infrarood massageballen

54 luchtkussens

68 luchtkussens

2 fases in de gewichtloosheidspositie

3
 fases in de gewichtloosheidspositie

10 automatische massageprogramma’s

1 2 automatische massageprogramma’s

Automatisch scannen lichaamsvorm

4
 verschillende luchtdrukmassages

 erstelbare voetsteun die je gedurende
V
de hele massage moet uitduwen zodat uw
knieholte de zetel raakt

Automatisch scannen lichaamsvorm

Een driedimensionaal rollensysteem

 utomatisch verstelbare voetsteun die je
A
aan het begin van de massage uitduwt op
gewenste lengte en die zich dan vastzet
gedurende de hele massage

Een deugddoende rolmassage voor je
voetzolen

 aad je GSM op tijdens jouw deugddoende
L
massage

Luister naar jouw favoriete muziek

 eeft de eigenschap je nek vast te nemen en
H
zo meer gericht te gaan masseren

Oneindige keuze aan massagetechnieken
De meest krachtige massage

Schoudermassage
unit

Arm airbag

Arm airbag

Heupmassage
unit

Oneindige keuze aan massagetechnieken
De meest krachtige massage

Spraak
herkennings
functie

LED
verlichting
Voeten
massage
unit

A
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Massage
van de
rug

Benenmassage
unit
LED
verlichting

Voeten
massage
unit
Automatisch
aanpasbare
beenlengte

G

Luister naar jouw favoriete muziek
Meer info over de Health Mate massagezetels :
www.healthmate-massagezetel.be

Schouder
massage unit

Heup
massage
unit
Benen
massage
unit

G

 en deugddoende rolmassage voor je
E
voetzolen

Bluetooth
muziek

USB poort

Spraakherkenningsfunctie
4D massagestijl

Intense
nekmassage

Luchtfilter

 enereren van negatieve ionen aan de hand
G
van een luchtfilter
Een driedimensionaal rollensysteem

Hoofdkussen

Hoofdkussen

IE

Masseert nek

Bluetooth
muziek

A

RANT
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Rijt open om het
stretchen van het
lichaam te bevorderen

RANT

Adviesprijs*: € 6.495,-

Adviesprijs*: € 8.495,-

Kleuren : zwart/rood - zwart/zwart

Kleuren : zwart/rood - zwart/zwart

Afmeting**
155 x 84 x 120 cm

Stroomverbruik
200 Watt

Voedingsspanning
220 – 230 Volt

Afmeting**
162 x 90 x 125  cm

Stroomverbruik
280 Watt

Voedingsspanning
220 – 230 Volt

Adviesprijzen BTW inbegrepen | (**) Afmetingen in breedte x diepte x hoogte

Een heerlijke, deugddoende en
uitgebreide massage

Massage
van de rug

(* )

4D massagezetel

IE

3D massagezetel

