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iSauna Horsepower - Držení koní, zdraví, inovace 

 

Použití solária pro koně je doporučeno, protože posiluje imunitní systém koně. Používání 
solária pro koně zabraňuje a léčí ztuhlost svalů koně, zabraňuje nachlazení koně, zlepšuje krevní 
oběh iv hlubších tkáních koně a neposlední řadě suší zpoceného nebo umytého koně. 

Rozměry solária pro koní: 150 x 210 cm 

Materiál: Přírodní thermowood tyrolský smrk, dostupná i ve vybrané barvě dle RAL škály 

6 ks Philips Vitae halogenový infrazářič (3500 W) - 5 let záruky výrobce 

Na individuální žádost se dá měnit výkon! 

Inteligentní LCD fiídit (sekčních regulátor výkonu a teploty, s časovým spínačem) 

2 ks speciálních ventilátorů zabudovaných do kostry 

Další příslušenství: 6 ks šroubů, 6 ks konektorových prvků, 6 ks průchodné šrouby, vytvoření 
4ks závěsných bodů 

Rozměr krabice: 120 x 200 x 45 cm, hrubá celková hmotnost: ~ 80 kg 

 

Typ balení: Krabice vyrobena z OSB desek, vystlaná z XPS kročejovou izolací. 
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Použitá infračervená technologie Philips Vitae 

Solárium pro koně do stáje, jízdárny od firmy iSauna jsou vybaveny nejmodernějšími 
halogenovými infrazářiči. Používáme v soláriu pro koně Philips Vitae technologií, která 
disponuje s mezinárodním TÜV certifikátom.Infračervená technologie Philips Vitae je jediná 
schopná detoxikace a přehřívání tkáně s hlubokým teplem. Tento účinek je silnější, efektivnější, 
čím je větší průnik infračervených paprsků do pokožky. Tato schopnost vniknutí je čím je kratší 
vlnová délka infračervených paprsků. Philips Vitae je v současnosti nejefektivnější na trhu, 
protože je schopen nejhlubší infiltrovat infračervené paprsky (5-6 mm). 
 
Díky tomu se rychlost sušení zvýší, krevní tok se zahřeje infračervenými paprsky, takže 
odebírají únavu, svalovou relaxaci, uvolňují svaly. Dávají vám příjemný pocit a zvyšují 
výkon koně. 

 

Provoz bez předehřívání 

Halogenová lampa Philips Vitae v soláriu pro koně nepotřebuje předehřívání. Po zapnutí 
infrazářičů Philips Vitae můžeme ihned užívat blahodárné účinky lampy, a takto 
nespotřebovává zbytečnou energii oproti jiným infrazářičem (10 - 30 minut předehřívání Je to 
důsledkem toho, že okolí infra vlákna je naplněné halogenovým plynem a tak po zapnutí ihned 
dosáhne provozní teplotu, při vypnutí rovněž rychle se i ochladí. 
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Z dálky se dá ovládat - řízení s aplikací na smart telefon 

Solárium pro koně se svým řízením přes aplikaci jsme vyzvedli na novou úroveň. Podstatou 
této služby je, že si umíte i z dálky nastavit a zapnout solárium pro koně. Nemusíme být v 
jízdárně, ve stáji, na vlastním ranči, ale prostě z dálky ze svého domu víte zapnout funkce 
solária.Vďaka inteligentního řízení lze sekční měnit výkonnost infrapanelů mezi 0- 100%. 
Víme nastavit výkonnost infrazářičů ve dvou sekcích, takto víme ještě zvýšit efektivitu léčby / 
prevence. 

Přednosti iSauna solária pro koně: 

- Solárium pro koně zesiluje imunitní systém 
- Pouzitím solária pro koně předejdete svalovou ztuhlost a vět u léčit 
- Philips Vitae solárium urychluje vysoušení vypocených a mytého koně 
- Zabraňuje nachlazení, nemoci 
- Inprapanel Philips Vitae podporuje růst kostí 
- Koňské solárium zlepšuje krevní oběh v hlubších tkáních 
- Můžeme dosáhnout rychlý léčebný účinek s použitým Philips Vitae infrazářením při léčbě 
ran, zraněních a pod. 
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Zaváděcí cena: 

namísto 3 190 Eur + DPH 

 teraz jenom 1890- Eur +DPH   
 

Cena obsahuje cenu balení. 

Cena neobsahuje cenu dovozu. 

Volitelná opce: iSauna Home aplikace řízení přes smart telefon 320 Eur + DPH 

Cena dovozu: 160 Eur + DPH 

 
                        


