
2 2 YEARS WARRANTY

MANİKÜR PEDİKÜR SPA KOLTUĞU
MANICURE & PEDICURE SPA CHAIR

Özellikler Features

CROSS DM-922 Özel tasarım Lüks SPA manikür pedikür koltuğu 
sayesinde müşterilerinize rahat, lüks ve konforlu bir bakım sunabi-
lirsiniz. Sırt kısmında bulunan vibro masajı özelliği sayesinde 
bakım sırasında müşterinize otomatik masaj, ayak kısmında 
bulunan jakuzi sayesinde de ayak masajı yaptırabilirsiniz. Ayrıca 
360 derece dönebilen koltuğu sayesinde müşterinizin oturup 
kalkması çok rahattır. Jakuzi içerisinde bulunan led lambalar 
sayesinde hem güzel bir ambiyans hem de croma terapi yapabilirsi-
niz. Ayrıca sırt kısmının yatması sayesinde bir takım ekspres cilt 
bakım uygulamaları da yapabilirsiniz.

• Koltuk sırt kısmı motorlu yatıp kalkma sistemi
• Profesyonel hava jetleri sayesinde ayak masajı
• Cromo Terapi led ışık sistemi
• Koltukta manuel ön-arka hareket sistemi
• Sırt kısmında vibro masaj sistemi
• 360 derece dönebilen koltuk
• Ayarlanabilir ayak dayama standı
• El duşu
• 35 DNS sünger
• Antibakteriyel leke tutmaz suni deri
• CE Sertifikası

Features
• Motorized seat backrest
• Foot massage with professional air jets
• Cromo Therapy led light system
• Manual front-back movement system on the seat
• Vibro massage system at the back
• 360 degree rotating seat
• Adjustable footrest
• Hand shower
• 35 DNS sponges
• Antibacterial stain resistant artificial leather
• CE Certificate

With CROSS DM-922 Special design Luxury SPA manicure pedicu-
re chair, you can offer comfortable and luxurious care to your 
customers. Thanks to the vibro massage feature on the back, you 
can have an automatic massage during your care and a foot massa-
ge thanks to the jacuzzi for the foot massage. In addition, it is very 
comfortable for your customer to sit and get up thanks to the 
360-degree rotating seat. With the  led lamps in the jacuzzi, you can 
both make a nice ambiance and croma therapy. You can also do a 
skin care treatments with its lying feature of the back.
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