
Revolutie in thuis massage!  
Deep Core,
Gemaakt in Japan door NIN



GEPRODUCEERD IN JAPAN

NIN is een Japans bedrijf dat hoogwaardige en 
exclusieve massagestoelen vervaardigt en levert. 
Het NIN Japanese Relaxation Laboratory heeft met 
met de DCORE-productlijn, het doel om de perfecte 
massagestoel te produceren tot werkelijkheid gebracht.



Deep Core:  
Unieke belevenis
Met een merk dat zijn kwaliteiten bewijst vanaf 
de eerste ontmoeting, staat D.CORE model 
voor de nieuwste technologische evolutie 
in de wereld van de massagestoelen. De 
D.CORE-reeks van NIN Japan dankt zijn naam 
aan de Deep Coretechnologie, ontwikkeld door 
Soschu Inada, een legende in de industrie en 
een vernieuwer met tientallen jaren ervaring.

De revolutionaire Deep Core structuur, het 
mechanisme en de gewrichten, simuleren de 
structuur en de bewegingen van de handen 
van een professionele masseur en leveren 
een echt therapeutische, goed afgewerkte 
massage met langdurige effecten.

Na jaren van onderzoek en ontworpen op 
basis van de ervaring van professionele 
fysiotherapeuten, zijn De D.CORE 
massagestoelen als enige in staat om diep 
in de spieren te reiken en de 3D+ TrueShiatsu 
ervaring geven.

Het zal een plezier zijn om een D.CORE 
massagestoel in uw huis te hebben, een 
combinatie van Japanse technische innovatie 
met organisch design, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van exclusieve materialen. Een waar 
sieraad voor iedere kamer in uw huis!
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3D+ TrueShiatsu  
Actie
D.CORE is gebouwd met een revolutionaire 
interne architectuur die in staat is 
loodrechte druk uit te oefenen op 
de spieren en in te werken op diepe 
spiergroepen, waardoor het gevoel van 
spanning en stijfheid uit het lichaam 
verdwijnt: dit is de gepatenteerde 
3D+ TrueShiatsu Actiontechniek die alleen in 
deze serie massagestoelen beschikbaar is.

De unieke D.CORE-technologie voor 
diepe spier ontspanning is ontwikkeld 
door het analyseren van de bewegingen 
van een professionele therapeut met een 
wereldwijde reputatie: Dr. Takehiro Isawa. 
Onderzoekers van NIN Japan maten de 
amplitude van zijn bewegingen en de druk 
die tijdens de therapiesessies op de spieren 
werd uitgeoefend, bestudeerden deze 
technieken en verwerkten ze in D.CORE. 
Zelfs de vorm van de rollers is zo ontworpen 
dat ze lijken op menselijke vingers.

Terwijl conventionele stoelen de handen 
en voeten masseren met de compressie 
methode, wat niet altijd leidt tot 
ontspanning van de diepe spieren, gebruikt 
de D.CORE een combinatie van compressie 
en de TrueShiatsu methode om zowel de 
rug als de zitting in de diepte te masseren, 
met een maximaal gunstig effect op het 
welzijn van uw hele lichaam.
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Superieure massage met 
Wave Arrays
Voor een echt therapeutische massage, van top tot 
teen, is en blijft D.CORE’s gepatenteerde Wave Arrays 
technologie de enige technologie in de industrie die 
massagerobots in specifieke hand- en voetmechanismen 
integreert.

De Cirrus- en Stratus-modellen beschikken over de 
gepatenteerde Wave Arrays-techniek voor de armen 
voor een unieke therapeutische massage. Cirrus biedt 
ook Wave Arrays voor de kuiten, waardoor het de enige 
massagestoel op de markt is die naast het speciale 
rugmechanisme ook mechanische pendelrollen voor 
hand- en voetmassage gebruikt.

Een onverslaanbare ervaring die zelfs vandaag de dag 
geen concurrentie kent!
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Wave Arrays systeem 
voor armen.
Beschikbaar op Cirrus en Stratus 
modellen
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Wave Arrays systeem 
voor kuiten.
Beschikbaar op Cirrus-model
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10  Voordelen 
D.CORE

Structuur Deep Core
De speciaal ontworpen rollers 
worden in beweging gebracht 
door gewrichten die lijken op 
die in de menselijke hand en 
die grote bewegingen kunnen 
maken, die de diepe spieren 
stimuleren.

Elke rol heeft zijn eigen motor, 
geplaatst om hem een continue, 
rondgaande beweging te geven.

Ruimtebesparend
De massagestoel is verstelbaar 
met één druk op de knop en zal 
nooit in de weg staan

Slimme  
multi-gewrichten
2 tot 7 gewrichten, 
vergelijkbaar met de hand van 
een fysiotherapeut
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Speciaal voetzool mechanisme
Reflexotherapietechnieken, met speciaal 
massagemechanisme, dat de zenuwcentra stimuleert

Massage voor de kuiten
Een speciaal kuit massagemechanisme maakt 
ronddraaiende en pendelende bewegingen zoals 
mensenhanden

Meerdere motoren
2 tot 12 motoren werken samen voor een intense massage

Speciaal voor 
de armen
De armen worden 
gemasseerd door  
compressie in combinatie  
met de werking van het 
speciale mechanisme
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Rug verwarming
Elimineert het koude gevoel door compressie en warmte 
in het heupgebied

Intelligent micro-stroom scannen
Verhoogde scan nauwkeurigheid verbetert het richten 
van de massage op energetisch belangrijke gebieden

SL Rail
Volgt de lijn van het lichaam, 
helemaal naar achteren (115 cm!)
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Aan de basis: 
Extra samenwerking
De “ruggengraat” van de massagestoelen D.CORE is de 
gebogen ‘SL’-rail waarop het massagemechanisme zich 
bevindt. Met een lengte van 115 cm en een speciale 
vorm die de natuurlijke lijnen van het lichaam volgt, 
stelt de rail het massagemechanisme in staat diep in te 
werken op de schouders, rug en zitvlak.

De gevoelige en energetisch belangrijke punten 
van het menselijk lichaam worden rechtstreeks 
gestimuleerd door de D.CORE. Op die manier 
slaagt de massagestoel erin de symptomen van 
vermoeidheid, pijn of stijfheid te verbeteren, de 
bloedsomloop te stimuleren en de energie te 
herstellen voor een algeheel gevoel van verfrissing en 
ongeëvenaard welzijn.
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9 Massage  
Programma’s

Elk D.CORE-model is uitgerust met 9 automatische massage 
programma’s, gewijd aan specifieke momenten van de dag 
of gericht op specifieke delen van het lichaam die speciale 
aandacht nodig hebben. Natuurlijk kan de massage-ervaring 
aan uw eigen smaak worden aangepast. Voor een massage 
aangepast aan uw lichaam, kunt u de drukintensiteit van 
de luchtkussens en de intensiteit van de anatomische 
rollers aanpassen.
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Zero Gravity 
Positie
Met één druk op de knop schuiven 
de D.CORE stoelen in de Zero Gravity 
positie: de benen worden naar het 
niveau van de rug gebracht, terwijl het 
lichaamsgewicht comfortabel wordt 
ondersteund door de anatomische 
luchtkussens. Op die manier wordt 
de bloedsomloop in het hele lichaam 
gestimuleerd, wordt de massage-
ervaring doeltreffender en is het gevoel 
van “gewichtsloosheid” ongeëvenaard.
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Verwarming en massage  
van de rug
Het gepatenteerde verwarmingssysteem van D.CORE verzacht en ontspant gespannen spieren, 
waardoor het 3D+ systeem met True Shiatsu Action mechanisme een diepere massage en een langdurig 
therapeutisch effect geeft.

Met de Japanse D.CORE technologie krijgen de rugspieren een therapeutische behandeling. 
Spiersamentrekkingen hebben nu een krachtige vijand en massage wordt een dagelijkse therapie voor 
het hele lichaam.

De D.CORE Japanse massagestoel zal een warm nest in uw huis worden.
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Organisch design,  
geïnspireerd door de natuur
Elegant in zijn eenvoud, onthult uitzonderlijke kwaliteit in elke lijn.

D.CORE combineert de sensaties van luxe en verwennerij met een gevoel van omhullende 
warmte, geïnspireerd door diepe verbondenheid met de natuur. Geavanceerde Japanse techniek 
wordt omgeven door een uniek organisch design, afgewerkt met walnotenhout geïmporteerd uit 
Florida, USA.

Gebaseerd op Japanse ontwerpen, vertegenwoordigt het D.CORE ontwerp een natuurlijke eenvoud 
die, net als een hoogwaardige massage, u in staat stelt te ontsnappen aan de complexiteit van het 
dagelijks leven. Voor een unieke ervaring die zowel lichaam als ziel ontspant.

D.CORE brengt harmonie, welzijn en evenwicht!
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Ontworpen en geproduceerd in Japan,  
overal in Europa geleverd
D.CORE massagestoele zijn gemaakt door NIN Japan, een innovatief bedrijf met unieke gepatenteerde 
technologieën gericht op veiligheid en voortdurende innovatie. Een sterk onderzoeks- en ontwikkelingsteam 
vindt de beste oplossingen en een rigoureus test- en kwaliteitsbeheersingssysteem zorgt ervoor dat 
innovaties op de juiste manier worden vertaald in elk product dat de D.CORE fabriek verlaat.

De 3D+ TrueShiatsu-actietechniek en het intelligente massagehandgewrichtsysteem, die het echte en 
sensitieve gevoel van menselijke handen nabootsen, zijn originele technologieën die door het bedrijf 
zijn ontwikkeld. In de wereld van de massagestoelen vertegenwoordigen deze technologieën de meest 
innovatieve oplossingen die beschikbaar zijn.

KOMODER is de exclusieve importeur van D.CORE in 
de Europese Unie. Hierdoor wordt het uitzonderlijke 
product altijd vergezeld met de onderscheidende 
service die KOMODER u biedt. Gratis levering en 
installatie, 3 jaar garantie en nog eens 5 jaar service 
na de garantie. Zo geniet U zorgeloos van de D.CORE 
ervaring, wetende dat deze stoel zijn waarde en 
kwaliteit de komende vele jaren niet zal verliezen.
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MODELLEN

D.CORE CLOUD

D.CORE STRATUS

1

2
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D.CORE CIRRUS 3
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D.CORE CLOUD
Japanse technologie die in perfecte choreografie werkt 
om u een unieke therapeutische ervaring te geven. U zult 
een diepe Shiatsu-massage ervaren die de spieren diep 
ontspant, met behulp van massagerollen die de vormen 
en bewegingen van de menselijke hand nabootsen. Alles 
in een organisch ontwerp en afgewerkt met authentiek 
walnotenhout, dat de Japanse esthetiek oproept.
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Automatische programma’s

Massagetechnieken

Airbags

1
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Automatische programma’s

Massagetechnieken

Airbags
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D.CORE STRATUS
Deep Core Healing Massage wordt naar een nieuw 
niveau gebracht, het niveau van Stratus. Het model 
dat een speciaal armmechanisme integreert met 
gepatenteerde Wave Arrays technologie. Met een 
therapeutische werking als gevolg van de diepe 
massage door bewegingen tot 7 cm in de breedte, 
combineert deze stoel innovatieve techniek met finesse 
en esthetiek.
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Automatische programma’s

Massagetechnieken

Airbags

Infinity Wave

Energy Wave

2
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D.CORE CIRRUS
Het topmodel van D.CORE verenigt alle ervaring van Inada Soshu en 
Dr. Takehiro Isawa in een product dat ongeëvenaard is in de industrie. 
De innovatieve Deep Core-technologie is ontworpen om telkens op de 
juiste manier, in de diepte, op het hele lichaam te werken. Met Wave 
Arrays ingebouwd in de speciale rug-, hand- en voetmechanismen, 
is Cirrus de enige massagestoel op de markt die gebruik maakt van 
mechanische kuit- en onderarmrollers.

De elegante vormen, geaccentueerd door de walnotenhouten armen en 
het decor, maken van D.CORE Cirrus een gastvrij en uitnodigend geheel, 
compleet toegewijd aan uw welzijn!
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Automatische programma’s

Massagetechnieken

Airbags

Infinity Wave

Mobius Wave

3
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EXCLUSIEF GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR IN EUROPA VOOR NIN JAPAN
www.komoder.nl
contact@komoder.nl




