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iSauna Horsepower – Držanie koní, zdravie, inovácia 

 

Použitie solária pre kone je odporúčané preto, lebo posilňuje imunitný systém koňa. Používanie 
solária pre kone zabraňuje  a lieči stuhnutosť svalov koňa, zabraňuje nachladnutie koňa, 
zlepšuje krvný obeh aj v hlbších tkanivách koňa a neposlednom rade suší spoteného alebo 
umytého koňa. 

Rozmery solária pre koní: 150  x 210 cm 

Materiál : Prírodný thermowood tirolský smrek, dostupná i vo vybranej farbe podľa RAL škály 

6 ks Philips Vitae halogénový infražiarič (3500 W) – 5 rokov záruky vyrobcu 

Na individuálnu žiadosť sa dá meniť výkon! 

Inteligentný LCD riadič (sekcionálny regulátor výkonu a teploty, s časovým spínačom) 

2 ks špeciálnych ventilátorov zabudovaných do kostry 

Ďalšie príslušenstvo: 6 ks skrutiek, 6 ks konektorových prvkov, 6 ks priechodné skrutky, 
vytvorenie 4ks závesnych bodov 

Rozmer krabice: 120 x 200 x 45 cm, hrubá celková hmotnosť: ~80 kg 

 

Typ balenia: Krabica vyrobená z OSB dosiek, vystlaná z XPS kročajovou izoláciou. 

 



www.luxusnesauny.sk 

 

 

 

Použitá  infračervená technológia Philips Vitae  

Solárium pre kone do stajne, jazdiarne od firmy iSauna sú vybavené s najmodernejšími 
halogénovými infražiaričmi. Používame v soláriu pre kone Philips Vitae technológiou, ktorá 
disponuje s medzinárodným TÜV certifikátom.Infračervená technológia Philips Vitae je jediná 
schopná detoxikácie a prehrievania tkaniva s hlbokým teplom. Tento účinok je silnejší, 
efektívnejší, čím je väčší prienik infračervených lúčov do pokožky. Táto schopnosť vniknutia 
je čím je kratšia vlnová dĺžka infračervených lúčov. Philips Vitae je v súčasnosti najefektívnejší 
na trhu, pretože je schopný najhlbšie infiltrovať infračervené lúče (5-6 mm). 
 
Vďaka tomu sa rýchlosť sušenia zvýši, krvný tok sa zahreje infračervenými lúčmi, takže 
odoberajú únavu, svalovú relaxáciu, uvoľňujú svaly. Dávajú vám príjemný pocit a 
zvyšujú výkon koňa. 

 

Prevádzka  bez predhrievania 

 

Halogénová lampa Philips Vitae v soláriu pre kone nepotrebuje predhrievanie. Po zapnutí 
infražiaričov Philips Vitae mōžeme ihneď užívať blahodarné účinky lampy, a takto 
nespotrebúva zbytočnú energiu oproti iným infražiaričom (10 – 30 minút predhrievania Je to 
dōsledkom toho, že okolie infra vlákna je naplnené halogénovým plynom a tak po zapnutí ihneď 
dosiahne prevádzkovú teplotu,  pri vypnutí takisto rýchlo sa aj ochladí. 

 

 

http://www.luxusnesauny.sk/doplnky-do-sauny/doplnky-a-suciastky-k-stavbe-sauny-k-servisu-sauny/infrapanel-philips-vitae-kompletne
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Z diaľky sa dá ovládať – riadenie s aplikáciou na smart telefón 

 

Solárium pre kone so svojím riadením cez aplikáciu sme vyzdvihli na novú úroveň. Podstatou 
tejto služby je, že si viete i z dialky nastaviť a zapnúť solárium pre kone. Nemusíme byť  v 
jazdiarni, v stajni, na vlastnom ranči, ale jednoducho z diaľky zo svojho domu viete zapnúť 
funkcie solária.Vďaka inteligentného riadenia sa dá sekcionálne meniť vykonnosť infrapanelov 
medzi 0- 100%. Vieme nastaviť vykonnosť infražiaričov v dvoch sekciách, takto vieme ešte 
zvýšiť efektívnosť liečby/prevencie.  

Prednosti iSauna solária pre kone: 

- Solárium pre kone zosilňuje imunitný systém 

- Pouzitím solária pre kone predídete svalovú stuhnutost a vietej u liecit 

- Philips Vitae solárium urýchľuje vysúšanie vypoceného a umývaného koňa 

- Zabraňuje prechladnutie, choroby 

- Inprapanel Philips Vitae podporuje rast kostí 

- Konské solárium zlepšuje krvný obeh v hlbších tkanivách 

- Môžeme dosiahnuť rýchly liečebný účinok s použitým Philips Vitae infražiarením pri liečbe 
rán, zraneniach atď. 
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Zavádzacia cena: 

namiesto 3 190 Eur + DPH 

 teraz len 1890- Eur +DPH   
 

Cena obsahuje cenu balenia. 
Cena neobsahuje cenu dovozu. 

Voliteľná opcia: iSauna Home aplikácia riadenie cez smart telefón 320 Eur + DPH 

Cena dovozu: 160 Eur + DPH 

 
 

                        


