
Revoluție în masajul pentru acasă!  
Deep Core,
fabricat în Japonia de NIN





FABRICAT ÎN JAPONIA

NIN este o companie japoneză care produce și distribuie 
fotolii de masaj nu doar în Japonia ci la nivel global. 
Mai mult decât atât, Laboratorul Japonez de Relaxare 
NIN urmărește ca producția japoneză pentru fotoliul 
de masaj perfect să devină realitate prin linia de 
produse DCORE.



Deep Core:  
o experiență unică
Un brand care își dovedește calitățile de 
la prima întâlnire, D.CORE reprezintă noua 
evoluție tehnologică în lumea fotoliilor de 
masaj. Gama D.CORE a companiei NIN Japan 
își ia numele de la tehnologia Deep Core, 
dezvoltată de Soschu Inada, o legendă 
în industrie și un inovator cu decenii 
de experiență.

Structura, mecanismul și articulațiile 
revoluționare Deep Core simulează structura 
și mișcările mâinilor unui maseur profesionist 
și oferă un masaj cu adevărat terapeutic, bine 
făcut și cu efecte de durată.

Proiectate după ani de cercetare, pe baza 
experienței fizioterapeuților profesioniști, 
fotoliile de masaj D.CORE sunt capabile 
să atingă musculatura în profunzime, 
fiind singurele ce vă oferă experiența 
3D+ TrueShiatsu Action.

Va fi o plăcere să aveți acasă un fotoliu de 
masaj D.CORE, care îmbină inovația japoneză 
în inginerie cu un design organic exprimat 
în materiale nobile, ce amplifică frumusețea 
oricărei încăperi.

2



3



Tehnica 3D+ 
TrueShiatsu  
Action
D.CORE este construit cu o arhitectură 
internă revoluționară, capabilă să aplice 
presiune perpendicular asupra mușchilor 
și să acționeze asupra grupelor musculare 
profunde, eliminând din corp senzațiile de 
tensiune și rigiditate: aceasta este tehnica 
patentată 3D+ TrueShiatsu Action disponibilă 
doar în această gamă de fotolii de masaj.

Tehnologia unică D.CORE pentru relaxare 
musculară profundă a fost dezvoltată prin 
analiza mișcărilor unui terapeut profesionist, 
cu reputație la nivel global: dr. Takehiro 
Isawa. Cercetătorii NIN Japan au măsurat 
amplitudinea mișcărilor sale și presiunea 
aplicată asupra mușchilor în timpul 
sesiunilor de terapie, au studiat aceste 
tehnici și le-au înglobat în D.CORE. Chiar și 
forma rolelor a fost proiectată astfel încât să 
fie similară degetelor umane.

Dacă fotoliile convenționale folosesc 
metoda compresiei pentru a masa mâinile 
și picioarele, ceea ce nu poate duce la 
relaxarea mușchilor profunzi, fotoliile 
D.CORE folosesc o fuziune a compresiei 
și a metodei TrueShiatsu pentru a masa 
în profunzime atât spatele cât și șezutul 
și membrele, cu efecte benefice maxime 
asupra stării dumneavoastră de bine în 
întregul corp.
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Masaj superior cu 
Wave Arrays
Pentru un masaj cu adevărat terapeutic, din cap până 
în picioare, tehnologia patentată Wave Arrays din gama 
D.Core este și rămâne singura tehnologie din industrie ce 
încorporează roboți de masaj în mecanismele dedicate 
mâinilor și picioarelor.

Modelele Cirrus și Stratus aduc tehnica patentată Wave 
Arrays asupra brațelor, pentru un masaj terapeutic unic. 
Cirrus oferă funcția Wave Arrays și pentru gambe, ceea 
ce înseamnă că este singurul fotoliu de masaj de pe 
piață care utilizează role mecanice oscilante pentru 
masajul mâinilor și picioarelor, pe lângă mecanismul 
dedicat spatelui.

O experiență imposibil de imitat, ce nu are competiție nici 
în ziua de azi!
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Sistemul “Wave Arrays”  
pentru brațe.
Disponibil pe modelele Cirrus și Stratus
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Sistemul “Wave Arrays”  
pentru gambe.
Disponibil pe modelul Cirrus
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10  avantaje D.CORE

Structura Deep Core
Rolele cu design special sunt 
puse în mișcare de articulații 
similare celor din mâna umană, 
capabile de mișcări ample, 
ce stimulează musculatura 
profundă.

Fiecare rolă dispune de propriul 
motor, poziționat astfel încât 
să-i confere acesteia o mișcare 
continuă și oscilantă.

Economisire de spațiu
Fotoliul culisează cu o singură 
atingere și nu va fi niciodată 
în drum

Multi-articulații 
inteligente
de la 2 la 7 articulații similare 
mâinii unui fizioterapeut
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Mecanism dedicat tălpilor
Tehnici de reflexoterapie, cu robot de masaj dedicat, 
ce stimulează centrii nervoși

Masaj pentru gambe
Un robot de masaj dedicat gambelor execută mișcări 
circulare și oscilante, precum mâinile umane

Motoare multiple
de la 2 la 12 motoare colaborează pentru un masaj intens

Special pentru brațe
Brațele sunt masate prin 
compresie combinată cu 
acțiunea mecanismului 
dedicat
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Încălzire pentru spate 
Elimină senzația de răceală prin compresie și căldură 
în zona șoldurilor

Scanare inteligentă cu micro-curent 
Precizia crescută a scanării îmbunătățește țintirea 
zonelor importante energetic

Șină SL 
Urmărește linia corpului, pe întreg 
spatele (115 cm!)
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La bază: șina cu 
extra-acoperire
„Coloana vertebrală” a fotoliilor de masaj 
D.CORE este șina curbată, de tip „SL”, pe care 
culisează robotul de masaj. Cu o lungime de 
115 cm și o formă specială ce urmărește liniile 
naturale a corpului, șina permite robotului 
de masaj să acționeze în profunzime asupra 
umerilor, spatelui și șezutului.

Punctele sensibile și importante energetic 
ale corpului uman sunt stimulate direct de 
D.CORE. În acest fel, fotoliul de masaj reușește 
să îmbunătățească simptomele de oboseală, 
durere sau înțepenire, să stimuleze circulația 
și să redea energia, pentru o senzație generală 
de împrospătare și o stare de bine fără egal.
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12 tehnici  de masaj
Fiecare model D.CORE vine echipat cu 12 tehnici de masaj 
automate, dedicate unor momente ale zilei sau concentrate pe 
anumite părți ale corpului ce au nevoie de o atenție specială.

Bineînțeles, experiența de masaj poate fi personalizată după 
dorință. Fotoliile permit reglarea intensității presiunii pernelor 
de aer, precum și a intensității de acțiune a rolelor anatomice.
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Poziția  
Zero Gravity
Cu o singură atingere a unui buton, 
fotoliile D.CORE glisează în poziția 
Zero Gravity: picioarele sunt aduse la 
nivelul spatelui, în timp ce greutatea 
corpului este susținută confortabil de 
pernele de aer anatomice. În acest 
fel, circulația este stimulată în întreg 
corpul, experiența de masaj devine mai 
eficientă, iar senzația de plutire este 
de neegalat.
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Încălzire plus masaj  
pentru zona spatelui
Sistemul de încălzire patentat de D.Core calmează și detensionează mușchii încordați, permițând astfel 
sistemului 3D+ cu mecanism True Shiatsu Action să presteze un masaj mai profund și un efect terapeutic 
ce durează.

Cu tehnologia japoneză D.Core mulsculatura paravertebrală beneficiază de un tratament terapeutic 
de excepție, contracturile musculare au acum un inamic puternic, iar masajul devine astfel o terapie 
zilnică pentru întregul corp.

Fotoliul japonez D.Core va deveni un cuib călduros în casa dumneavoastră.
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Design organic,  
inspirat de natură
Elegant prin simplitatea ce dezvăluie, în fiecare linie, o calitate excepțională.

D.CORE îmbină senzațiile de lux și răsfăț cu un sentiment de căldură învăluitoare, inspirată de 
o conexiune profundă cu natura. Ingineria japoneză de ultimă generație este îmbrăcată într-un 
design organic, înnobilat de lemnul de nuc importat din Florida, Statele Unite.

Bazat pe estetica japoneză, designul D.CORE reprezintă o simplitate naturală care, precum 
masajul de calitate, vă permit să evadați din complexitatea cotidiană pentru a trăi o experiență 
ce vă relaxează trupul și sufletul deopotrivă.

D.CORE aduce armonie, stare de bine și echilibru.
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Conceput și fabricat în Japonia,  
livrat oriunde în Europa
Fotoliile de masaj D.CORE sunt create de NIN Japan, o companie inovatoare, cu tehnologii unice patentate, 
concentrată asupra siguranței și inovării continue. O echipă puternică de cercetare și dezvoltare găsește 
cele mai bune soluții, iar un sistem riguros de testare și control al calității asigură că inovațiile sunt corect 
transpuse în fiecare produs ce iese din fabrica D.CORE.

Tehnica 3D+ TrueShiatsu Action și sistemul inteligent de articulații al mâinilor de masaj, ce reproduc senzația 
reală și sensibilă a mâinilor umane, sunt tehnologii originale dezvoltate de companie – în lumea fotoliilor de 
masaj, ele reprezintă cele mai inovatoare soluții existente.

KOMODER este unicul importator D.CORE în Uniunea 
Europeană, pentru ca un produs excepțional să 
fie mereu însoțit de serviciile excepționale ce 
ne definesc: livrare și instalare gratuite, 3 ani de 
garanție și alți 5 ani de servicii post-garanție. Astfel, 
dumneavoastră vă bucurați fără grijă de experiența 
D.CORE, știind că peste ani și ani acest fotoliu nu își va 
pierde valoarea și calitatea.
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MODELE

D.CORE CLOUD

D.CORE STRATUS

1

2
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D.CORE CIRRUS 3
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D.CORE CLOUD
Tehnologie japoneză ce lucrează într-o coregrafie 
perfectă pentru a vă oferi o experiență terapeutică unică. 
Veți avea parte de un masaj Deep Shiatsu ce relaxează 
mușchii în profunzime, prin intermediul unor role de 
masaj ce simulează formele și mișcările mâinii umane. 
Totul, într-un design organic, îmbrăcat în lemn de nuc 
autentic, ce evocă estetica japoneză.
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40

programe automate

programe manuale

de perne de aer flexibile

1
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programe automate

programe manuale

de perne de aer flexibile
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D.CORE STRATUS
Masajul vindecător Deep Core este dus la un nou 
nivel de Stratus, modelul ce integrează un mecanism 
dedicat brațelor cu tehnologia patentată Wave Arrays. 
Cu o acțiune terapeutică datorată capacității de 
a efectua un masaj profund, prin mișcări de amplitudine 
până la 7 cm, acest fotoliu îmbină ingineria inovatoare 
cu finețea și estetica.
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40

programe automate

programe manuale

de perne de aer flexibile

Infinity Wave

Energy Wave

2

26



27



D.CORE CIRRUS
Vârful de gamă D.CORE înglobează întreaga experiență a lui Inada Soshu 
și a dr. Takehiro Isawa într-un produs fără egal în industrie. Tehnologia 
inovatoare Deep Core este proiectată astfel încât să acționeze de fiecare 
dată corect, în profunzime, asupra întregului corp. Cu Wave Arrays 
încorporate în mecanismele dedicate spatelui, mâinilor și picioarelor, 
Cirrus este singurul fotoliu de masaj de pe piață ce folosește role 
mecanice pentru gambe și antebrațe.

Formele elegante, evidențiate de brațele și decorul din lemn de 
nuc, transformă D.CORE Cirrus într-un cuib primitor, dedicat stării 
dumneavoastră de bine.
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41

programe automate

programe manuale

de perne de aer flexibile

Infinity Wave

Mobius Wave

3
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UNIC IMPORTATOR NIN JAPAN
www.komoder.ro
contact@komoder.ro


