
När gästerna 
förtjänar det bästa
Aktiv avslappning med  
ErgoNova Relaxfåtölj



“Full beläggning varje helg i  
våra 28 relaxfåtöljer.

Våra gäster fullkomligt 
älskar dem!” 

Jimmy Myhrinder
Yasuragi
Stockholm

“De sköna relaxfåtöljerna är  
väldigt populära – här kopplar  

man av till bra musik och  
njuter av stolens  

lugnande rörelser.” 

Rebeca Lindroth
Blue Hotel

Lidingö



En bra och naturlig avslappning är grundläggande 
för inre balans och en förutsättning för kroppens 
och själens välbefinnande.

Den elegant svarta eller vita stolens 
mjuka gungrörelser harmonierar med den 
specialkomponerade, rogivande musiken från 
Musicure. 

ErgoNova Relaxfåtölj aktiverar kroppens naturliga 
avslappningsprocesser och ger  spa-gästerna en 
exklusiv vilopaus. 

Med ErgoNova Relaxfåtölj får du gladare och 
nöjdare gäster. 

ErgoNova Relaxfåtölj är en unik produkt för 
välbefinnande som många ledande spahotell 
redan har upptäckt.

Uppgradera ditt spa från  
‘fantastiskt’ till ‘världsklass’  
med ErgoNova Relaxfåtölj 



ErgoNova Relaxfåtölj erbjuder gästerna flera olika fokuserade upplevelser. Alla avslappnings- 
och musikprogram bidrar till djupgående återhämtning av både kropp och själ, oavsett om 
man vill ta en kort återhämtningspaus eller  en powernap.
 
En symfoni för spa-gästernas sinnen 
Med ErgoNova Relaxfåtölj kan spa-gästerna njuta av ett unikt inbyggt ljudsystem som 
förstärker musikens välgörande inverkan och som ger en fantastisk ljudåtergivning av 
Musicure. De inbyggda basvibrationerna känns i hela kroppen och får gästen att slappna av. 

Gästerna har full kontroll 
Gästerna kan snabbt och enkelt ställa in stolen enligt egna önskemål medan de kopplar av. 

Relaxfåtöljen skapar en exklusiv atmosfär
ErgoNova Relaxfåtölj är en vacker och unik stol som passar in i alla spa-miljöer. Den är 
tillverkad av exklusiva material med snygg finish och elegant design i ett stilrent svart eller vitt 
läderliknande material. Relaxfåtöljen ger spa-avdelningen en tilltalande, karaktäristisk prägel.

En avslappnande 
upplevelse som 
gästerna kommer 
att ta med sig



Väljer du ErgoNova Relaxfåtölj, väljer du även snygg design, välgörande 
avslappningsprogram och hög bekvämlighet – estetik och funktion på en 
och samma gång.

Ett attraktivt och stilrent uttryck
Den klassiska designen gör att relaxfåtöljen pryder sin plats och smälter in 
överallt där man önskar en stunds avkoppling och kvalitetstid.

Njut av en aktiv avslappning 
Välj ett av de tre avslappningsprogrammen och stäng ute vardagsstressen  

– eventuellt till mjuka, avslappnande toner från Musicure.

En ny favoritplats 
Inbjudande, bekväm och behaglig  – oavsett om man vill slappna av, lyssna 
på musik eller läsa.

Varför ErgoNova Relaxfåtölj?

Fällbart ryggstöd

Justerbart fotstöd 

En symfoni för spa-gästernas sinnen 
Låt spa-gästerna njuta av ett unikt inbyggt ljudsystem som förstärker musikens 

välgörande inverkan och som ger en fantastisk ljudåtergivning. Tack vare en 

inbyggd ljudingång går det dessutom att spela sin egen musik eller lyssna på 

ljudböcker, till exempel från en smarttelefon eller surfplatta. 

Djupgående återhämtning 
  De inbyggda basvibrationerna känns i hela kroppen  

      och får gästen att slappna av. 



ErgoNova erbjuder
• Rådgivning 

• Kontakt med relevanta referenskunder

• Montering och installation

• Instruktioner för personal vid leverans

• Material för marknadsföring och  
kommunikation av den nya produkten  
på spa-avdelningen

• Serviceavtal som garanterar full  
funktion och support

Huvudkontor Sundsvall 
Tlf.: 060-12 12 30, info@ergonova.se, www.ergonova.se

ErgoNova utvecklar och erbjuder koncept och 
hjälpmedel för avslappning, återhämtning och ökat 
välbefinnande – på jobbet, i offentliga miljöer och i 
hemmet. 

Vi hjälper företag och organisationer till långtidsfriska 
medarbetare och vård- och omsorgsgivare att 
minska och förebygga besvär hos personer med olika 
funktionsnedsättningar. 

Våra kunder finns även bland wellness-aktörer och 
privatpersoner.
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