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Чому саме ми?
Space Cabin випускається з 2002 року. Як виробники, ми
приділяємо особливу увагу якості, спираючись на свій досвід
в конструюванні і виробництві. Ми використовуємо сучасні
технології, щоб наше обладнання було не тільки надійним
і безпечним, а й простим в експлуатації.
За останні дев’ятнадцять років ми розробили і виготовили
більше десяти різних моделей кріосауни Space Cabin, які відрізнялися
по дизайну, конструкції, елементами управління і матеріалами обшивки.
Ми продовжуємо шукати кращі рішення для створення надійного
і сучасного обладнання для кріотерапії.
Ми твердо прагнемо забезпечити краще обслуговування клієнтів
з акцентом на ретельну підготовку персоналу і повний
пакет підтримки, як до, так і після продажу.
У нас є клієнти і дистриб'ютори в багатьох країнах, отже
наші майбутні клієнти можуть вибрати зручне місце,
щоб випробувати на собі роботу апаратів для кріотерапії.

Чому саме SPACE CABIN?
Сучасна технологія природного оздоровлення

Надійність
Вдосконалений ліфт з вантажопідйомністю до 180 кг
Високоякісні та безпечні матеріали
від перевірених постачальників.
Дворічна гарантія від виробника.
Якість підтверджена сертифікатом CE.

Ефективність
Низька витрата рідкого азоту.
Низький рівень споживання енергії.

Сучасні технології
10-дюймова сенсорна панель управління з простим інтерфейсом
Лічильник процедур за день / місяць / рік.
Дистанційна діагностика і обслуговування через Інтернет
(потрібне підключення Wi-Fi або LAN).

Безпечність
Двері кабіни не заблоковані,
їх можна легко відкрити зсередини в будь-який момент.
Велика кнопка на сенсорному екрані і кнопка аварійної зупинки
дозволяють при необхідності негайно припинити процедуру.

Компактність
Компактні габарити: кріосауна займає всього 4 м2 .
Завдяки модульній конструкції деталі кріосауни
проходять в стандартні дверні отвори.

Індивідуальна комплектація
Вибір колірних рішень як для корпусу,
так і для внутрішньої обшивки.
Доступна опція брендування кріосауни під замовника,
в тому числі можна вишити лого на внутрішній обшивці.
Існує мобільне рішення для установки в причепі
або транспортному засобі.

Швидка поставка
Найкоротший час виконання замовлення,
швидке відвантаження за запитом.
Доставка, збирання і обслуговування в будь-якій точці
світу. Можлива доставка зі складу в ЄС.

Технічні характеристики:
Температура в кріосауні: між -140°C і -190°С
Витрата рідкого азоту: в середньому 3–4 л на процедуру
Потужність: 1,5 кВт
Живлення: 220/230 В, 50/60 Гц

Кріосауна
«AURORA»
Корпус кріосауни Aurora виготовляється зі склопластику,
внутрішня обшивка виконана з водовідштовхувальної тканини.
Колір корпусу можна вибрати з 180 відтінків, внутрішня обшивка
доступна в 10 колірних варіантах. Для підбору кольорів
зайдіть на наш сайт www.space-cabin.com.
Ця модель доступна в двох версіях: з подачею рідкого азоту
з великого резервуара під тиском (з клапаном)
або з невеликої посудини Дьюара без тиску.
Зверніться до наших менеджерів, щоб підібрати оптимальну
конфігурацію кріосауни для вашого бізнесу. Контакти
менеджерів ви знайдете на останній сторінці цієї брошури.

Габаритні розміри:
• Ширина: 1 100 мм
• Довжина: 1 970 мм
• Висота: 2 580 мм

Кріосауна
«CLASSIC»
Кріосауна Classic облицьована композитом, внутрішня обшивка
виконана зі спеціальної водовідштовхувальної тканини
в декількох колірних варіантах. Назва «Classic» пояснюється тим,
що дизайн цієї моделі став своєрідною візитною карткою компанії
і зіграв важливу роль у популяризації кріотерапії по всьому світу.
Це мінімалістське рішення, більш компактне і доступне,
в порівнянні з кріосауною Aurora.
Ця модель доступна в двох варіантах: з подачею рідкого азоту з великого
резервуара під тиском (з клапаном) або з невеликої посудини Дьюара без тиску.
Наші менеджери допоможуть вам підібрати оптимальну конфігурацію кріосауни
для вашого бізнесу. Контакти менеджерів знаходяться на останній сторінці цієї брошури.

Габаритні розміри:
• Ширина: 1000 мм
• Довжина: 1 550 мм
• Висота: 2 100 мм

Ми підлаштовуємося під вимоги наших клієнтів і пропонуємо
гнучкі рішення, найбільш відповідні вашим потребам.

Індивідуальний
підхід

Наші менеджери порадять вам доступні варіанти й допоможуть
вибрати кращі з них залежно від вашого бізнесу,
місця розташування, дизайну інтер’єру. Наприклад, якщо
ви розраховуєте мати понад двадцяти клієнтів у день,
клапанна кріосауна буде хорошим рішенням.
Кріосауна з посудиною Дьюара більше підходить для менших
кімнат на горішніх поверхах. Залежно від клієнтів, яких ви
обслуговуєте (наприклад, гравці в баскетбол або регбі), салон
у класичній моделі можна зробити ширше і вище в розмірі XL.
Ми пропонуємо мобільні рішення для кріотерапії
з кріосауною Space Cabin, встановленої в транспортному засобі
або причепі, що дає змогу власнику надавати послуги там,
де вони потрібні. Це добре працює на узбережжі,
де мобільна кріосауна може подорожувати з місця на місце,
або для спортсменів, які завжди в русі.
Кольори зовнішньої обшивки і тканини інтер’єру можна вибрати.
Крім цього, логотип вашої компанії можна вишити
всередині кабіни або відобразити зовні.

Клієнтська підтримка
і допомога в маркетингу
Ми можемо доставити наші агрегати в будь-яку
точку світу і надати вам підтримку
в їх складанні як на місці, так і віддалено.
Однак здебільшого наша допомога
не потрібна завдяки модульної конструкції
наших кріосаун і детального покрокового
керівництва зі збирання, яке ми надаємо.
Для забезпечення належної підготовки операторів
ми розробили поглиблені навчальні програми
з обов'язковим теоретичним і практичним іспитом.
Навчання можна проводити як віддалено, так і на місці.
Крім того, ми співпрацюємо з місцевими
компаніями, щоб наші клієнти отримували
найкращі послуги в своїй країні на рідній мові.
Наш відділ маркетингу готовий допомогти вам
у просуванні ваших послуг через інтернет.

Наш сервісний відділ працює 20 годин на добу,
щоб клієнти могли отримати консультацію,
якщо виникнуть якісь питання. Технічне
обслуговування кріосаун можливо через Інтернет.
Ми не залишимо вас наодинці з обладнанням
і після закінчення дворічної гарантії.

Переваги
кріотерапії

Загальна кріотерапія (від грецького «кріо» — холод) —
це процедура, яка передбачає короткочасне охолодження
верхнього шару шкіри за допомогою суміші парів азоту
і повітря з температурою нижче -100°C.

Сила природи
Наднизькі температури — найсучасніший і ефективний спосіб
запустити механізми самооздоровлення. Кріотерапія заснована
на активізації природних захисних сил організму і тому
абсолютно безпечна. Крім того, через короткочасність впливу
організм не встигає переохолодитися: внутрішня температура тіла
не змінюється, а температура шкіри не опускається нижче 5°C.
Загальна кріотерапія допомагає запустити протизапальні
процеси і полегшує біль.

Здоров'я і краса
Завдяки кріотерапії всі системи організму починають
працювати в повну силу. Короткочасне (від 1 до 3 хвилин)
охолодження верхнього шару шкіри на глибину не більше 0,5 мм
допомагає нормалізувати обмін речовин, зняти стрес і втому,
подолати безсоння, підвищити імунітет.

Задоволення
Купання в потоках холодного повітря більш комфортно,
ніж звичайні методи загартовування або моржування,
оскільки при наднизьких температурах повітря
практично не містить вологи. Додатковий плюс —
насичення крові ендорфінами, «гормонами радості»,
які дарують відчуття легкості і повноти життя.

Безпечний екстрім
Кріотерапія — найлегший і швидкий спосіб
отримати нові яскраві враження, а також заряд бадьорості
та енергії, причому з прямою користю для здоров'я і краси.

Переваги для спортсменів
Загальна кріотерапія стала обов'язковим елементом режиму
тренувань і відновлення як для професійних спортсменів,
так і для любителів. При проходженні процедур перед
тренуванням спортсмени можуть поліпшити свої результати.
Після інтенсивних фізичних навантажень кріотерапевтичні
процедуридопомагають швидше відновитися, зняти втому
і крепатуру. Крім того, загальна кріотерапія використовується
для лікування спортивних травм завдяки здатності
пригнічувати біль протягом декількох годин, а також
знімати набряк і покращувати рухливість суглобів.

Купівля криотерапевтического обладнання — вдале
вкладення коштів, яке приносить дохід при мінімальних витратах.

Бізнес-ідея:
кріосауна

Наше обладнання класифікується, як косметологічне, тому
додаткові дозвільні документи не потрібні. Достатньо знайти
приміщення, найняти оператора для проведення процедур
і обслуговування клієнтів, а також продумати рекламу.
Спеціальна страховка не потрібна, достатньо наявності поліса
зі страхування загальної відповідальності.
Важливо знайти місцевого постачальника рідкого азоту,
тому що ціна азоту впливає на собівартість процедур. Наведемо
дані для розрахунку періоду окупності (для 20 процедур/день).
З урахуванням споживаної потужності 0,6 кВт/год і виходячи
з часу роботи кріосауни 2 години на день
(20 процедур х 3 хвилини = 60 хвилин, плюс 60 хвилин на сушку)
ви можете розрахувати місячне енергоспоживання.
Витрата рідкого азоту на одну 3-хвилинну процедуру складає
в середньому 4 л (з урахуванням попереднього охолодження).
Отже, щоденна витрата на 20 процедур складе 80 л.

Врахуйте зарплату оператора
Середня вартість процедури становить від 250 до 400 грн.
в залежності від місцевої ціни на рідкий азот.
Якщо кріосауна буде використовуватися в якості самостійного
бізнесу, додайте витрати на оренду. Однією кімнати буде
достатньо, якщо поруч встановити кабінку для переодягання.
Низька витрата рідкого азоту і мале споживання електроенергії
мінімізують собівартість процедур, що веде до швидкої окупності.
В цей час кріосауни успішно працюють в фітнес-центрах, салонах краси, реабілітаційних центрах, готелях, санаторіях,
оздоровчих комплексах.

Ставайте нашим дистриб'ютором
Ми розширюємо свою дистриб'юторську мережу
і запрошуємо компанії, які зацікавлені в роботі з обладнанням
для кріотерапії, стати нашими партнерами. Для старту
в новому сегменті наші представники отримують консультації
з просування, спеціальні ціни на рекламне обладнання,
а також повний доступ до бази даних з фото, відео,
рекламними матеріалами та науковими дослідженнями.

Кріосауни Space Cabin використовуються
професіними спортивними командами і спортсменами,
такими як: ФК «Ювентус», «Лаціо», «Рома», «Парі Сен-Жермен»,
«Рівер Плейт», «Фенікс Санс», «Даллас Маверікс», а також
Роналду, Неймар, Гарет Бэйл, Златан Ібрагимович,
Шакіл О'Ніл, Леброн Джеймс, Усейн Болт і іншими.

+380 (68) 668-73-99
www.space-cabin.com
ukr@space-cabin.com
вул. Філатова, 48
Херсон, Україна

