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iSauna Horsepower – Lótartás, egészség, innováció
Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtisztelt minket bizalmával és vásárlási szándékával
cégünket kereste fel. Meggyőződésünk, hogy jól választott. Nemzetközi TÜV minősítésű
gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen
meg tudjuk valósítani.
Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás
megtalálásában.
Az iSauna Design Kft. által gyártott lószoláriumok használata azért ajánlott, mert erősíti a
lovak immunrendszerét, megelőzi és kezeli az izommerevséget, megelőzi a meghűléseket,
javítja a vérkeringést a mélyebben lévő szövetekben is, és nem utolsó sorban szárítja az izzadt
vagy lemosott ló testét.
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Mérete: 150 x 210 cm
Termék anyaga: Natúr thermowood tiroli fenyő, RAL skáláról választott színben is
elérhető
6 db PHILIPS Vitae halogén infrasugárzó (3500 W) – 5 év gyártói garancia
Egyéni kérésre a teljesítmény változtatható!
iSauna érintőképernyős vezérlés (szekcionálható teljesítmény-, és hőmérsékletszabályzó, időkapcsoló elektronikával ellátva)
2 db speciális ventilátor szerkezetbe építve
Egyéb tartozék: 6 db csavar, 6 db csatlakozó elem, 6 db átmenő csavar, 4 db
felfüggesztési pont kialakítása
Csomagolás típusa: OSB láda kialakítás, belülről XPS lépésálló szigeteléssel bélelve.
Láda mérete: 120 x 200 x 45 cm, bruttó össztömeg: ~80 kg

A további rögzítéshez koncepció szinten teszünk javaslatot. Mindig az adott helyszínnek
megfelelő függesztési módot alkalmazzák. Pl.: kézi csörlő, elektromos csörlő, fix konzolos, lift
konzolos.
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iSauna által alkalmazott Philips Vitae infratechnológia
Az iSauna Design Kft. által gyártott lószárítókban a legmodernebb nemzetközi TÜV
minősítéssel ellátott halogén infrasugárzókat a Philips Vitae technológiát használjuk.
A Philips Vitae infratechnológia egyedüliként képes a mély meleg hatás segítségével történő
méregtelenítésre, ill. a szövetek átmelegítésére. Ez a hatás annál erőteljesebb, hatékonyabb,
minél nagyobb az infrasugarak bőr alá hatolásának mélysége. Ez a behatolási képesség pedig
annál nagyobb, minél rövidebb az infrasugarak hullámhossza.
A Philips Vitae a piacon jelenleg a leghatékonyabb infrasugárzó, mely a legmélyebben képes a
bőr alá juttatni az infrasugarakat (5-6 mm). Ez annak köszönhető, hogy egyedül ezek a sugárzók
biztosítják az infravörös sugárzás teljes hullámhossztartományát, így a legmélyebb behatolást
biztosító rövidhullámú sugarakat is. Az infrasugarak a szőrzetet és a bőrt gyengéden és
egyenletesen felmelegítik, ezáltal a sugarak áthatolnak a vérerekkel átszőtt bőrrétegen 5-6 mm
mélységig ahol a hőenergia a kapilláris erek útján gyorsan eloszlik az egész testben.
Ennek következtében a száradás felgyorsul, a véráramot felmelegített infrasugarak
elvonják a fáradságot, izomlázat, ellazítja az izmokat. Kellemes érzést biztosítanak, növeli
a lovak teljesítményét.
Felmelegítési idő nélküli üzemelés
A Philips Vitae infra halogén lámpa, lószolárium nem igényel előmelegítési időt,
bekapcsoláskor azonnal élvezhető jótékony hatása, így nem fogyaszt fölösleges energiát,
ellentétben más infrasugárzókkal (10 – 30 perc felmelegedési idő). Ennek oka, hogy a lámpában
az infraszál köré halogén gáz van töltve, így bekapcsoláskor az azonnal eléri üzemi
hőmérsékletét, kikapcsoláskor ugyanolyan gyorsan le is hűl.
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Távolról kezelhető Applikációs vezérlés
A lószolárium vezérlését is forradalmi szintre emeltük a legújabb sajátfejlesztésű
aplikációnknak köszönhetően. A szolgáltatás lényege hogy távolról is eltudom indítani a ló
szoláriumot így nem kell saját birtokunkon belül ingáznunk, hanem egyszerűen akár a házból
vagy távolról is elindíthatom a funkciót. Az intelligens vezérlésnek köszönhetően az
infrapanelek teljesítménye szekcionálhatóvá válik így akár 0-100% között tudom két szekcióra
bontva az infravörös sugárzást állítani, ezáltal még hatékonyabbá tehetjük a
gyógyulást/megelőzést.

iSauna Design Kft. által gyártott lószárító, lószolárium használatának előnyei:
- A lószolárium erősíti az immunrendszert
- A lószolárium megelőzi és kezeli az izommerevséget
- A Philips Vitae lószolárium gyorsíja az izzadt és lemosott lő száradását
- Megelőzi a meghűléseket, megbetegedéseket
- A Philips Vitae infrapanel elősegíti a csontnövekedést
- A lószolárium javítja a vérkeringést a mélyebben lévő szövetekben
- Sebek, sérülések, nyeregfeltörés stb. esetén gyors gyógyító hatást tudunk elérni a Philips
Vitae infrasugárzók hatásával
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Bevezető ár:
999.000.- Ft + Áfa helyett
599.990.- Ft + Áfa
Az ár tartalmazza a csomagolás költségét.
Az ár nem tartalmazza a szállítás költségeit.
Választható opciók: iSauna Home applikációs okostelefon vezérlés 100.000.- Ft + Áfa
Szállítás: 50.000.- + Áfa

