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D e  n i euwe  wi egbank  vo o r  b i j  u  th u is .



De eerste wiegbank Die beweegt 
voor uw rust.

u wekt vanaf nu heel eenvoudig in uw slaap nieuwe energie op: met powernapping. u hoeft alleen 

maar uw ogen te sluiten en swaY, de nieuwe kLaFs ligbank voor ontspanning, wiegt u met een 

zachte pendelbeweging in een ontspannende, korte slaap. al na enkele seconden krijgt u een wel-

dadig gevoel en zult u de beweging van de ligbank niet meer opmerken. De wiegbeweging brengt lichaam 

en geest volledig tot rust. ondanks dat u niet in diepe slaap bent, zijn 15 à 20 minuten op de wiegbank al 

voldoende om weer volledig ontspannen te ontwaken. op elk tijdstip van de dag zult u weer fris en monter 

met een verhoogd concentratie- en prestatievermogen opstaan. 

De TÜV gekeurde beveiliging van de in aluminiumkleur 

gelakte sierlijst ziet er niet alleen bijzonder fraai uit 

maar waarborgt dankzij de Safety Stop tevens maximale 

veiligheid.

Onderzoeksresultaten van Fraunhofer IAO wijzen uit dat 

men door de uitgekiende wiegbeweging van SWAY 

sneller ontspant dan wanneer men op de gebruikelijke 

manier rust.

het fraaie moderne design van swaY is tijdloos. 

als een rustbank bij de sauna of in de rustruimte 

nodigt swaY al bij de eerste indrukwekkende 

aanblik uit tot ontspanning. Doordat de techniek en het 

op iedere ondergrond stevig instelbare onderstel onzicht-

baar onder de wiegbank aangebracht zijn lijkt swaY 

ook echt te zweven.

u kunt de kleur van de bekleding naar uw eigen persoon-

lijke smaak kiezen. het zachte textielleer voelt goed aan, is 

extreem robuust en eenvoudig te reinigen. De hoge kLaFs 

kwaliteit garandeert u vele jaren genieten van deze heer-

lijke ontspanning. 

Zandbeige

Wit

Rossig goud

Fango

Choco

Zwart

Naast textielleer in de bovenstaande standaard kleuren  

adviseren wij u graag over andere mogelijke bekledings-

materialen van SWAY.

Hoogwaardig afgewerkt tot in het kleinste detail: textielleer 

met klassieke leerprint en fraaie stiksels maken van SWAY 

een bijzonder exclusief meubelstuk. 
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