
Az otthoni masszázsélmény forradalma!   
Deep Core,
NIN Japán gyártmány



JAPÁN GYÁRTMÁNY

A NIN egy japán vállalat, amely nemcsak Japánban, 
hanem világszerte gyárt és forgalmaz masszázsfoteleket. 
A NIN Japán Relaxációs Laboratórium célja továbbá, 
hogy a tökéletes masszázsfotel japán gyártása a D.CORE 
termékcsaláddal valósággá váljon.



Deep Core:  
egyedi élmény
A D.CORE az a márka, ami már az első 
találkozástól kezdve bizonyítja minőségét, 
a masszázsfotelek világában pedig a 
legújabb műszaki fejlesztések úttörője. A NIN 
Japan D.CORE termékcsaládja a nevét a Deep 
Core technológiáról kapta, amelyet Soschu 
Inada fejlesztett ki, egy több évtizedes 
tapasztalattal rendelkező iparági legenda 
és innovátor.

A forradalmi Deep Core masszázsszerkezet 
felépítése leképezi a szakképzett masszőr 
kézmozdulatait, és átfogó terápiás, minőségi, 
hosszúhatású masszázst biztosít.

A hivatásos gyógytornászok tapasztalatait 
integrálva, többéves kutatás eredményeként 
terveztük meg a D.CORE termékcsaládot. 
Ennek minden masszázsfotele képes az 
izmok számára mélyreható masszázsélményt 
kínálni az egyedi fejlesztésű 3D+ TrueShiatsu 
Action masszázseljárás révén.

Egy D.CORE masszázsfotel azonnal otthona 
örömforrásává válik, mivel a helyiség 
szépségének nemesbítésének szolgálatában 
egyesíti a japán mérnöki innovációt a 
nemes anyagokkal kifejezett organikus 
formatervezéssel. 

2



3



3D+ TrueShiatsu Action 
masszázseljárás
A D.CORE forradalmi belső felépítéssel 
készült, amely képes merőleges 
nyomást gyakorolni az izmokra és a mély 
izomcsoportokra hatni, megszüntetve 
a felhasználó testében tapasztalt 
feszültséget és a merevség érzését. 
Ez a szabadalmaztatott 3D+ TrueShiatsu 
Action masszázseljárás csak ebben 
a masszázsfotel-családban érhető el.

A mély izomlazítás egyedülálló D.CORE 
technológiáját egy világhírű hivatásos 
terapeuta, Dr. Takehiro Isawa mozdulatainak 
elemzése által fejlesztették ki. A NIN Japan 
kutatói a terápiás ülések során mérték 
a mester mozdulatainak amplitúdóját és 
az izmokra gyakorolt nyomás mértékét, 
tanulmányozták ezeket a technikákat, 
és beépítették a D.CORE termékcsalád 
masszázsfoteleibe. Még a masszázsgörgők 
alakját is úgy tervezték, hogy az emberi 
ujjakhoz hasonlítsanak.

Míg a hagyományos masszázsfotelek a kar- 
és lábizmok mély ellazítására alkalmatlan 
kompressziós módszert használnak, 
a D.CORE masszázsfotelek a kompresszió 
és a TrueShiatsu ötvözetét használják a hát, 
a fenék és a végtagok mélymasszázsához, 
ami maximálisan jótékony hatással van az Ön 
egész testének jóllétére.

4



5



Kitűnő masszázs  
Wave Arrays eljárással
A teljes testet átfogó, igazán gyógyhatású masszázs 
biztosításához a D.Core termékcsalád szabadalmaztatta 
a Wave Arrays technológiát. Ez az iparág egyetlen olyan 
technológiája, ami masszázsrobotokat épít be a kéz- és 
lábmasszázst végrehajtó masszázsszerkezetekbe.

A Cirrus és Stratus modellek a szabadalmaztatott Wave 
Arrays eljárást a karokra is kiterjesztik, így egyedülálló 
gyógyhatású masszázst nyújtanak. 

A Cirrus a vádlik számára is kínál Wave Arrays eljárást, 
így ez az egyetlen olyan masszázsfotel a piacon, ami a 
hátnak dedikált masszázsszerkezeten kívül a kéz és a lábak 
masszírozására is használ mechanikus rezgőhengereket. 
Ennek az utánozhatatlan élménynek még ma sincs 
versenytársa!
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“Wave Arrays” Rendszer a karok 
számára
Elérhető a Cirrus és Stratus modelleken
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“Wave Arrays” Rendszer 
a vádlik számára
Elérhető a Cirrus modellen.
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10  D.CORE 
előny

Deep Core szerkezet
A különleges formatervezésű 
görgőket az emberi kéz 
ízületeihez hasonló csuklók 
hozzák mozgásba, amelyek 
képesek a mélyizmokat 
stimuláló, széles ívű 
mozgásokra. Minden egyes 
görgőnek saját motorja van, 
ami úgy van elhelyezve, hogy 
folyamatos, oszcilláló mozgást 
végezzen.

Helytakarékosság 
A szék egyetlen érintéssel 
visszaállítható alapértelmezett 
állapotába, így soha nem lesz 
útban

Intelligens többszörös 
csuklórendszer
A 2-7 csukló bevetése leképezi 
a gyógytornász kezének 
mozdulatait
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Talpmasszírozó szerkezet
Reflexoterápiás technikák az idegközpontokat stimuláló 
speciális masszázsrobottal

Vádlimasszázs
Egy dedikált vádlimasszázs robot körkörös és oszcilláló 
mozgásokat végez, akárcsak az emberi kezek

Többmotoros szerkezet
2-12 motor dolgozik együtt az intenzív masszázs érdekében

Kimondottan 
a karoknak
A karok szorítómasszázs 
kényeztetésében 
részesülnek, 
ami a dedikált 
masszázsszerkezet 
hatását egészíti ki.
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Hátmelegítés
Megszünteti a csípő tájékán tapasztalt hidegérzetet 
a hősugárzó szorítómasszázs révén

Intelligens, mikro-árammal végzett 
testhelyzet-beolvasás
A megnövelt testhelyzet-beolvasási pontosság javítja az 
energetikai szempontból fontos területek megcélzását

SL-íves masszázssín
A teljes hátfelületen követi a test 
természetes ívét (115 cm!)
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Mindennek az alapja: 
extra-lefedést 
biztosító masszázssín
A D.CORE masszázsfotelek “gerince” az “SL”-íves 
masszázssín, amelyen a masszázsrobot mozdul 
el. A 115 cm hosszú masszázssín követi a test 
természetes ívét, különleges formája pedig 
lehetővé teszi, hogy a masszázsrobot mélyen 
hasson a vállakra, a hátra és a fenéktájra.

Az emberi test számára érzékeny és energetikai 
szempontból fontos pontokat a D.CORE 
közvetlenül stimulálja. Így a masszázsfotel 
sikeresen javítja a fáradtság, a fájdalom vagy 
a merevség tüneteit, serkenti a vérkeringést 
és helyreállítja az energiát a felfrissülés és a 
páratlanul jó közérzet megteremtése érdekében.
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12 
masszázstechnika
Minden D.CORE modellt 12 önműködő masszázstechnikával 
láttunk el, amelyek a különböző napszakok masszázsigényeihez 
igazodnak, vagy a test adott részeire összpontosítanak, 
amelyek különleges figyelmet igényelnek. 

Természetesen, a masszázsélmény a felhasználó igénye 
szerint személyre szabható. A masszázsfotelek lehetővé 
teszik a légpárnák szorító erősségének, valamint az anatómiai 
masszázsgörgők működési fokozatának beállítását.
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Súlytalanság 
üzemmód
A D.CORE masszázsfotelek egyetlen 
gombnyomással súlytalansági 
üzemmód futtatására alkalmas 
helyzetbe állnak: a lábak a hát szintjére 
kerülnek, miközben a test súlyát az 
anatómiai légpárnák kényelmesen 
megtámasztják. Így megtörténik a teljes 
vérkeringés serkentése, a masszázs 
élménye hatékonyabbá válik, a lebegés 
érzése pedig páratlan.
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Hőhatással ötvözött masszázs  
a hát számára
A D.Core szabadalmaztatott hősugárzó rendszere megnyugtatja és ellazítja a feszült izmokat, így a 3D+ 
rendszer a True Shiatsu Action szerkezet segítségével mélyebb masszázst és tartós terápiás hatást 
biztosít.

A japán D.Core technológiával a paravertebrális izmok kivételes terápiás kezelésben részesülnek, az 
izomösszehúzódásoknak mostantól erős ellenfele van, és a masszázs a teljes test napi terápiájává válik. 

A D.Core japán fotel otthonában meleg fészekké válik.
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Természet ihlette  
organikus formatervezés
Az elegáns egyszerűség minden egyes vonalában kivételes minőségről árulkodik.

A D.CORE a luxus és a kényeztetés érzését ötvözi a természettel való mély kapcsolat által 
ihletett melegség érzésével. A legmodernebb japán mérnöki munka szerves dizájnba 
burkolózik, amelyet az USA-ból, Floridából importált diófa nemesít.

A japán esztétikán alapuló D.CORE formatervezés természetes egyszerűséget képvisel, ami 
a minőségi masszázshoz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a mindennapi élet bonyolultságából 
kiszakadva, testet és lelket ellazító élményben legyen része.

A D.CORE harmóniát, jó közérzetet és egyensúlyt teremt.

20



Japánban tervezve és gyártva,  
Európán belül bárhová szállítható
A D.CORE masszázsfoteleket a NIN Japan innovatív vállalat készítette, amely egyedülálló szabadalmaztatott 
technológiákkal rendelkezik, és a biztonságra valamint a folyamatos innovációra összpontosít. Erős kutatási 
és fejlesztési csapat találja meg a legjobb megoldásokat, és egy szigorú tesztelési és minőségellenőrzési 
rendszer biztosítja, hogy az innovációkat minden egyes termékben, ami elhagyja a D.CORE gyárat, 
megfelelően alkalmazzák.

A masszázsfotelek világában a leginnovatívabb megoldásokat jelenti a vállalat által kifejlesztett 
3D+ TrueShiatsu Action masszázseljárás, valamint a valódi, érzékeny, emberi kézmozdulatokat leképező 
intelligens masszázskar csuklórendszere.

A KOMODER a D.CORE kizárólagos importőre az 
Európai Unióban, így a kivételes termékhez mindig 
társul a minket jellemző kivételes szolgáltatás: 
ingyenes szállítás és beüzemelés, 3 év garancia, 
és további 5 év jótállási időszak utáni szervíz. Így 
nyugodtan élvezheti a D.CORE élményét, tudva, 
hogy ez a szék évek múlva sem veszít értékéből 
és minőségéből.
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MODELLEK:

D.CORE CLOUD

D.CORE STRATUS

1

2

22



D.CORE CIRRUS 3
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D.CORE CLOUD
A japán technológia tökéletes koreográfiával dolgozik, 
hogy egyedülálló gyógyhatású élményt nyújtson 
önnek. Az emberi kéz formáit és mozdulatait leképező 
masszázshengerek segítségével Deep Shiatsu 
masszázsban lesz része, ami mélyen ellazítja az izmokat. 
Mindez organikus formatervezéssel összhangban történik, 
a japán esztétikát idéző autentikus diófával burkolva.
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önműködő program

kézi program

rugalmas légpárna
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D.CORE STRATUS
A Stratus masszázsfotel a Deep Core gyógyító 
masszázst új szintre emeli. Ez egy olyan modell, ami 
a szabadalmaztatott Wave Arrays technológiával 
ötvöz egy, a karok masszírozására fejlesztett 
külön mechanizmust. A mélymasszázs végzésére 
alkalmas szerkezetének köszönhetően, az innovatív 
mérnöki munkát finomsággal és esztétikával ötvöző 
masszázsfotel akár 7 cm-es amplitúdójú mozdulatokkal 
fejti ki gyógyhatását.
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Infinity Wave

Energy Wave
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D.CORE CIRRUS
A D.CORE termékcsalád csúcsmodellje Inada Soshu és Dr. Takehiro 
Isawa teljes tapasztalatát foglalja magába, és így válik az iparág 
kimagasló példájává. Az innovatív Deep Core technológiát úgy tervezték, 
hogy minden alkalommal a megfelelő módon, mélyen, az egész 
testre hasson. A hát, a kezek és a lábak számára kialakított masszázs-
szerkezetekbe beépített Wave Arrays segítségével a Cirrus az egyetlen 
olyan masszázsfotel a piacon, ami mechanikus masszázsgörgőket 
használ a vádli és az alkar masszírozására. Az elegáns formavilág, amit 
a diófa karfák és a díszítés emelnek ki, a D.CORE Cirrust az Ön jólétének 
szentelt, barátságos fészekké varázsolják.
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NIN JAPAN KIZÁRÓLAGOS IMPORTŐR
www.komoder.hu
contact@komoder.hu




