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KRYOSAUNA 
Dovolujeme si Vám nabídnout zařízení KRYOSAUNU pro poskytování celotělové kryoterapie. 

Kryosauna je estetická válcová kabina, kde je elektronicky přesně nastavena a rovnoměrně 

udržována nízká teplota (-110 až -150 °C). Chladícím médiem je kapalný dusík. Dno kabiny je 

elektricky posouváno, takže hlava uživatele je vždy nad kabinou a uživatel dýchá místní 

vzduch. 
Kryosauna model 0104 
CE 0197 

I.Kryosauny jsou ideální pro umístění do ,hotelů, fitness/wellness a kryo center, lázní, 

lékařských 



 

 

institucí na nebo beauty center. Kryosauny najdete v mnoha místech Evropy – Německo, 

Polsko, Francie, Irsko, Anglie, Finsko, Litva, Španělsko,Česko a Slovensko. Největším 

odběratelem našich kryosaun v současné době je USA. 
II. APLIKACE 

Kryoterapie je jednou z velmi účinných metod léčení, rehabilitace a regenerace lidského 

organismu aplikací chladu. Celotělová kryoterapie spočívá v krátkém pobytu uživatele (2-3 

minuty) při velmi nízkých teplotách (-100° až -150° C) a následné mírné aerobní aktivitě. 

Působení nízké teploty na receptory chladu s následným ohřátím celého povrchu těla 

způsobuje intenzivní prokrvení kůže, podkoží a svalového aparátu. Současně dochází k tvorbě 

řady organismu prospěšných látek působících účinně hlavně proti zánětům a bolestivosti. Pro 

výrazný efekt účinků kryoterapie je nutné absolvovat sérii alespoň 6-10 kryoterapií. 
Celotělová kryoterapie je vhodná zejména pro: 
Aktivní sportovce: 

pro adaptaci na zvýšenou zátěž organismu 

na zvýšení tělesné kondice a odolnosti 

pro velmi účinnou pozátěžovou regeneraci 
Osoby s civilizačními chorobami: 

bolestivé páteřní syndromy 

chronický únavový syndrom 

oslabení imunitního systému 

psychická deprese 

celulitida 

nadváha 

posílení sexuální apetence 
Osoby s těmito chorobami: 

akutní a chronická zánětlivá onemocnění kloubů a páteře 

degenerativní kloubní onemocnění 

dna 

zánětlivá revmatická onemocnění měkkých tkání a kůže 

bolestivé kontraktury kosterní svaloviny, fibromyalgie 

rehabilitace po operacích velkých kloubů a páteře 

poúrazové a pooperační hematomy a otoky 

autoimunitní onemocnění a poruchy imunity 

roztroušená skleróza 

lupénka s kloubními i kožními příznaky 

neurodermitida, ekzémy 

migréna 

chronická onemocnění dýchacího systému, astma, senná rýma 

stavy po kosmetických a plastických operacích pro zlepšení hojení jizev 

osteoporóza 

obtíže při menopauze 
III. VÝHODY 

Naše kryosauny nabízí výhody: 

Nízké investiční náklady 

Nízké provozní a servisní náklady 

Nízkou spotřebu kapalného plynu 

Krátký čas potřebný pro vymražení kryosauny 

Malé požadavky na instalaci 

Jednoduchá obsluha 

Jednoduché nastavení odlišných parametrů kryoterapie pro různé skupiny uživatelů 

Bezpečnost uživatelů 

Kryosauny 0104 je certifikované medicínské zařízení (EC No1451/M/0011/05) 
IV. POŽADAVKY NA INSTALACI 

K instalaci kryosauny je vyžadována místnost s nejméně 10 - 15 m2, výškou 260 cm a účinnou 

mechanickou ventilací s výkonem 6 výměn obsahu místnosti za hodinu. Je potřeba počítat 

s nutností zajištění 2 prostupů k odvodu dvou ventilačních potrubí o průměru 125 mm mimo 

místnost a jeden otvor (120 mm) pro přívod kapalného plynu. Nedoporučuje se umísťovat 



 

 

kryosaunu do prostředí se zvýšenou vlhkostí např. blízko bazénů nebo vířivek. 
V. ZÁSOBNÍK NA KAPALNÝ DUSÍK 

Pro provoz kryosauny je potřebný kapalný dusík jako chladící medium. Doporučujeme 

instalovat například malý stacionární zásobník s kapalným dusíkem poblíž místa odběru. Je 

také možno použít mobilní zásobníky (MTK, POS) o obsahu 180 až 600 litrů Zásobník/mobilní 

zásobník se instaluje vně nebo uvnitř budovy. Instalaci zásobníku pronájem zásobníku a 

dodávky kapalného LN2 se dojednávají separátně s výrobcem technických plynů. Náš 

partner : 
VI. TECHNICKÉ PARAMETRY 

Šířka 90 cm 

Délka 160 cm 

Výška 245 cm 

Hmotnost 250 kg 

230/16A 50Hz 

Příkon max 1,5 kW 

Teplota – regulováno mínus 110 až mínus 150 °C 

Doba vymražení kryosauny 4 až 8 min 

Spotřeba kapalného dusíku 

pro vymražení kryosauny 

ca 8-10 litrů 

Doba kryoterapie 1 až 3 min 

Spotřeba kapalného dusíku 

pro kryoterapii 

ca 1-1,5 kg/min 
VII. CENA A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Kupní cena zahrnuje: konzultace při řešení stavební připravenosti, dopravu kryosauny na 

místo montáže, montáž, aktivaci, školení obsluhy, záruku 24 měsíců. 

Termín dodání: smluvně 4 týdny od zaplacení zálohové platby 

Platební podmínky 40% záloha, 40% před výjezdem z výroby a 20% doplatek 

 

 

 

 

Ceníková cena bez DPH:  Koncová cena klient  565.000 Kč       22.600 €            

Cenová nabídka bez DPH:               

   

V ceně doprava,montáž a proškolení, záruka 24 měsíců  

    Vzorník barev  3D  www.sibu.at  

                                    www.sibu.cz  

 

Platnost do 30.10.2022 

http://www.sibu.at/
http://www.sibu.cz/


 

 

 

3D Q 5-15-15 SILVER PF MET/SILVER 

3D Q 5-15-15 MAHOGANY/SILVER 

3D Q 5-15-15 ORANGE PF TOUCH1/SILVER 

3D Q 5-15-15 BLACK TOUCH 1/SILVER 

3D Q 10-40-40 SMOKE PF MET TOUCH 1/SILVER MAT 

3D H 8030-30 SILVER PF MET/SILVER 

3D Q 10-40-40 SILVER PF MET/BLUE 

3D H 8-30-30 HGS/SILVER 

3D Q 10-40-40 SILVER BRUSHED/SILVER-Line 

Nabídku vypracoval: 

                               

        Roman Zelenka 

     Výhradní distributor  

JUKAcryo a KRIOMEDPOL  

   www.kryokomory.cz  

  www.cryomedpol.com   

    +420 603 22 603 2 

    info@kryokomory.cz 

zelenka@kryokomory.cz  
 
 Platnost nabídky jeden měsíc  

http://www.kryokomory.cz/
http://www.cryomedpol.com/
mailto:info@kryokomory.cz
mailto:zelenka@kryokomory.cz



