
MANİKÜR PEDİKÜR SPA KOLTUĞU MASAJ ÖZELLİKLİ
MASSAGE FEATURES MANICURE PEDICURE SPA CHAIR

SHİODORA
SHIODORA

2 2 YEARS WARRANTY

CROSS DM-925 özel tasarım SPA manikür pedikür koltuğu sayesinde 
müşterilerinize rahat, lüks ve konforlu bir bakım sunabilirsiniz. Sırt 
kısmında bulunan hareketli Yeşim Masajı sayesinde, bakım sırasında 
müşterinize otomatik masaj keyfi yaşatabilirsiniz. Ayak kısmında 
saklı pedikür bakım arabasını çıkartarak pedikür yapabilir, yan 
taraftaki kolları kaldırarak tek kullanımlık manikür taslarını 
kullanabilirsiniz. 

CROSS DM-925 Special design SPA manicure pedicure chair allows you 
to provide luxurious and comfortable care to your customers. Automatic 
massage can be provided to your customer during application, thanks 
to the moving Jade massage on the back. You can make pedicure by 
removing the pedicure trolley hidden in the foot part and you can use the 
disposable manicure plates by lifting the arms on the sides.

Özellikler 
• Sırt kısımda öne arkaya motorlu hareket sistemi 
• Sırt kısmında özel Yeşim Taşı Masaj Sistemi 
• Ayak kısmında gizli bölmede DM-920 Pedikür SPA 
bakım arabası/ısıtma sistemi, Vibro masaj, ayarlanabilir 
ayak dayama yastığı 
• Koltuğun her iki yanında kol dayama bölümünde 
bulunan ahşap kolçaklarda manikür suyu için 
çıkarılabilir kap bulunur
• Su tesisatı gerektirmez
• 35 DNS sünger
• Antibakteriyel leke tutmaz suni deri
• Kullanıcı için özel tabure
• CE Sertifikası

Features
• Forward and backward motorized movement system in back part
• Special Jade Massage System in the backrest part 
• DM-920 Pedicure SPA treatment car in the hidden compartment 
under the foot part/heating system, Vibro massage, adjustable 
pillow for footrests 
• Wooden armrests on both sides of the chair 
have removable cup for manicure water
• Wooden armrest on each side of the chair, the armrests 
include a removable cap section of the cuticle in water
• No plumbing required
• 35 DNS sponge
• Antibacterial stain resistant faux leather
• Special stool for therapist
• CE Certificate
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