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Wellness & Spa

Stressiä? Huolia? Väsymystä? Huono verenkierto? 
Lihaskipua? Turvotusta?

Eroon kireyden 
tunteesta  

TENSOR:in avulla

November 2015

Tutustu hoitopöytään, joka tarjoaa sekä 
SPA:n rentouttavia ominaisuuksia että 
mahdollisuuksia kivun hoitoon.

Tutustu 
Tensor-SPA-hoitopöydän 
yksityiskohtiin.
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Kuvaus

Tensor-malli on suunniteltu pitkiä hoitoja varten ja sopii täydellisesti kauneushoitoloihin. 
Ulkonäöltään elegantti ja minimalistinen hoitopöytä tarjoaa asiakkaalle maksimaalisen 
mukavuuden yksiosaisen pehmeän 13 cm paksun patjan avulla. Pehmusteet ja mukavan 
tuntuinen päällyste auttavat rentoutumaan.

Tämä 3-osainen pöytä on varustettu neljällä moottorilla, jotka säätävät korkeutta ja selkänojan, 
jalkanojien ja koko pöydän kaltevuutta, mikä mahdollistaa Trendelenburg- ja anti-
Trendelenburg asennot.

Wellness & Spa| SPA-pöytä, TENSOR

Tyyliltään elegantit pilarit (alumiiniset tai 
ruskeaksi lakatut) varmistavat pöydän 
maksimaalisen vakauden.

Pöydän runko on päällystetty samalla 
materiaalilla kuin patja, mikä saa pöydän 
näyttämään huolitellulta kokonaisuudelta.
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Toiminnot

Käsisäätimen (vakio) tai jalkasäätimen (vaihtoehtoinen) avulla melkein kaikki pöydän liikkeet 
ovat säädettävissä.

Korkeuden säätö (68-89 cm) 
varmistaa pöydän käytön 
esteettömyyden asiakkaan kannalta.

Jalka- ja selkänojien säätö 
mahdollistaa laajan valikoiman 
hoitoja, joita toteutetaan asiakas 
selinmakuulla.

Anti-Trendelenburg-asento
helpottaa pöydän päältä poistumisen, 
kun kyse on liikuntarajoitteisista tai 
iäkkäistä asiakkaista.

Trendelenburg-asentoa usein 
käytetään lymfahoidoissa, jolloin 
halutaan parantaa jalkojen 
verenkiertoa ja turvotusta.
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Niskanojassa on kasvo-aukko, joka tuo 
mukavuutta hoitoihin, joita tehdään asiakas 
vatsamakuulla.

Käsinojia voi säätää kaasujousella, ja ne ovat 
käteviä käyttää kasvohieronnan aikana.

Asentojen säätö

Painamalla ensimmäistä näppäintä voi säätää 
selkänojan kallistusta.
Painamalla toista näppäintä voi säätää jalkanojan 
kallistusta.
Painamalla kolmatta näppäintä voi säätää koko 
pöydän kallistusta Trendelenburg-asennossa. 
Painamalla neljättä näppäintä voi säätää koko 
pöydän kallistusta Antitrendelenburg-asennossa. 
Painamalla viidettä näppäintä voi säätää pöydän 
korkeutta.
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KUMIRENKAAT
Jotta pöytää olisi helppo liikuttaa, saatavilla ovat jarrulla varustetut pyörivät kumipyörät. 

Vaihtoehdot
Ruskea runko
Vaihtoehto Tensor BROWN BASE on jo saatavilla: pöytä valkoisella päällysteellä ja ruskeaksi 
lakatulla rungolla.

PEITE
Suojaa pöytääsi Tensor-mallia varten suunnitellulla 4-osaisella peitteellä.
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68-89 cm
76 cm
185 cm
121x54 cm
13 cm
0°~+70°
0°~-20°
Kyllä, korkeus (±10 cm) 
Kyllä 
200 kg
Keinonahka
4
Kyllä (vakio) vaihtoehtoinen 
2249 / 2249 ruskea runko 
220 V /240 V
50/60 Hz
0,12 kWh
104 kg
124 kg
204x81x72 cm 
Toimitetaan koottuna

Tekniset tiedot

Korkeus
Leveys 
Koko pituus 
Alustan koko 
Tyynyn paksuus 
Selkänojan säätö 
Jalkanojan säätö 
Säädettävät käsinojat 
Kasvo-aukko 
Maksimipaino 
Verhoilu 
Moottoreita, kpl 
Käsisäädin
Pyörät
Tuotenro
Jännite
Taajuus
Kulutus Nettopaino 
Bruttopaino 
Pakkauksen koko 
Kokoaminen

Täydennä työtilaasi
Valkoiset ja ruskeat puidet kärryt sopivat yhteen Tensorin kanssa ja täydentävät työtilaasi.

EASY+ (Tuotenro:1019)

HANDY (Tuotenro:  1032) VANTAGE (Tuotenro:  1033)

ASSIST (Tuotenro: 1034)
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Video- ja nettisivuinfo
Jotta pääset tutustumaan kaikkiin hoitopöydän ominaisuuksiin ja näen kaikki yksityiskohdat 
kunnolla, käytössäsi on video, joka näyttää kaikki tuolin mahdollisuudet, joten esimerkiksi voit 
nähdä hoidon tuloksen  laadun.

Meidän Vimeo- ja Youtube-kanavillamme voit katsoa videoita ja myös ladata niitä näyttääksesi 
asiakkaillesi tai ladataksesi omille myyntisivuillesi.*

Muista myös, että Weelko julkaisee jatkuvasti uusia tuotevideoita ja -tiedostoja!

*Weelko Barcelona pidättää kaikki oikeudet.



Käy TECHNICAL INFO-sivuilla ja lataa kaikki tarvittavat 
tekniset tiedot talteen. Saatavilla on kuvia, asiakirjoja ja teknisiä 
tiedostoja.  
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TECHNICAL INFO 

Laita päälle WEELKO TV osoitteessa weelko.com ja tutustu 
tarkemmin Tensor-tuoliin.  Koska kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa!

WEELKO
T V

DescargasEstética Spa Fisioterapia PodologíaProductos NoticiasWeelko



MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE

MYYJÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi - 24/7 -
Email myynti@hoitolasi.fi
GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi




