
CryoSolo

 → Teljes méretű, teljes test krioterápiás kamra
 → Nitrogén fogyasztás kezeléseként: 5–8 l
 → Méretek: 1750 mm × 1500 mm

CryoSolo XL

 → Teljes méretű, teljes test krioterápiás kamra
 → Hely a cseppfolyós nitrogén tartályok 

tárolásához
 → Nitrogén fogyasztás kezeléseként: 5–8 l
 → Méretek: 2500 mm × 1500 mm

Röviden

• Innovatív, egykamrás krioterápiás rendszer
• A legkorszerűbb, magas színvonalon gyártott termék
• Közvetett hűtési technológia
• Akár –160 °C-os hőmérséklet is elérhető
• Könnyen kezelhető, intuitív felhasználói felület
• Jelenleg a piacon elérhető legbiztonságosabb rendszer
• Nagy szín- és méretválaszték

A CryoSolo rendszert úgy tervezték, hogy a felhasználók 
számára a legegyszerűbb, legbiztonságosabb és a 
leghatékonyabb  teljes test krioterápiás kezelést nyújtsa 
az iparágban. Tapasztalatainkat és szakértelmünket 
hasznosítva, a CryoSolo a legújabb  technológiát alkalmazva 
páratlan funkciókat kínál s a felhasználó garantáltan soha 
nem kerülhet közvetlen kapcsolatba a nitrogén gázzal.
A kifinomult, ízléses készülékházba beépített CryoSolo 
rendszer egyszerűen a legmenőbb, teljes test krioterápiát 
kínáló rendszer a piacon.

Kamra típusa Valódi, teljes test krioterápia 

  
Kezelések Idővezérelt 

 Hőmérséklet vezérelt 

 Előre beállított kezelések 

  
Biztonsági funkciók Oxigénszint figyelés 

 Hőmérséklet szabályzók 

 Automatikus leállítás technológia 

 Szellőztető rendszerek 

  
Termékjellemzők Teljes érintőképernyős vezérlés 

 Rendszer készenléti funkció 

 Mikrofon 

 Bluetooth hangszórórendszer 

 Teljes távoli hibaelhárítás 

 Stílusos belső kialakítás 

  
Színek Nagy színválaszték 
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LED VILÁGÍTÁS

TÁGAS KAMRA

OXIGÉNSZINT FIGYELÉS

CSÚSZÁSMENTES PADLÓ

KEZELŐPANEL



Röviden

• Innovatív, kétkamrás krioterápiás rendszer
• A legkorszerűbb, magas színvonalon gyártott termék
• Közvetett hűtési technológia
• Akár –160 °C-os hőmérséklet is elérhető
• Könnyen kezelhető, intuitív felhasználói felület
• Jelenleg a piacon elérhető legbiztonságosabb rendszer
• Nagy szín- és méretválaszték

A CryoDuo egy nitrogén hűtésű, teljes test krioterápiát 
nyújtó rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy a felhasználók 
számára a legegyszerűbb,  legbiztonságosabb és a 
leghatékonyabb megoldást nyújtsa az iparágban.
Hasonló rendszereket vesznek igénybe vezető futballklubok, 
edzőtermek, gyógyfürdők és szállodák. Az így szerzett 
tapasztalatainkat és szakértelmünket hasznosítva a 
CryoDuo egy olyan újszerű krioterápiás platformként került 
megalkotásra, amely a legújabb technológiát alkalmazva 
páratlan tulajdonságokkal rendelkezik és a legjobb 
krioterápiás élményt nyújtja.
A CryoDuo krioterápiás kamrák rendelkeznek a 
gázszolgáltatók jóváhagyásával, mivel azok közvetett 
ellátásúak, így nem áll fenn a felhasználók nitrogén gázzal 
való érintkezésének veszélye.
A CryoDuo krioterápiás kamra képes akár a –160 °C-os 
hőmérsékletet is elérni, ezáltal kategóriájában a legjobb 
krioterápiás készülék.

Kamra típusa Valódi, teljes test krioterápia 

  
Kezelések Idővezérelt 

 Hőmérséklet vezérelt 

 Előre beállított kezelések 

  
Biztonsági funkciók Oxigénszint figyelés 

 Hőmérséklet szabályzók 

 Automatikus leállítás technológia 

 Szellőztető rendszerek 

  
Termékjellemzők Teljes érintőképernyős vezérlés 

 Rendszer készenléti funkció 

 Mikrofon 

 Bluetooth hangszórórendszer 

 Teljes távoli hibaelhárítás 

 Stílusos belső kialakítás 

  
Színek Nagy színválaszték 
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LED VILÁGÍTÁS

TÁGAS KAMRA
OXIGÉNSZINT FIGYELÉS

CSÚSZÁSMENTES PADLÓ

KEZELŐPANEL

2-3 személyes 3-4 személyes 5-6 személyes

Hosszúság 3025 mm Hosszúság 3300 mm Hosszúság 3850 mm

Szélesség 1925 mm Szélesség 2200 mm Szélesség 2750 mm

Magasság 2500 mm Magasság 2500 mm Magasság 2500 mm


