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Určená pre ľudí, ktorí hľadajú o niečo väčšiu komoru. 
Optimálne rozmery na zabezpečenie kompromisu medzi veľkosťou, 
pohodlím používania a mobilitou. Je vynikajúca na súkromné   použitie, 
ale aj na bezpečné poskytovanie služieb. 

Komora má 5 okien, čo zaisťuje väčší pocit užívateľského 
pohodlia a lepší kontakt s ľuďmi vonku.

je vybavená špeciálne skonštruovanou centrálnou jednotkouje vybavená špeciálne skonštruovanou centrálnou jednotkou
obsahujúcou zariadenia integrované v jednom kryte 
(koncentrátor kyslíka a kompresor) a kovovým vnútorným 
rámom.

Hyperbarická komora OMNIOXY RELAX je ideálnou 
voľbou pre ľudí, ktorí uprednostňujú polohu v sede, 
alebo kvôli zdravotným dôvodom majú
problémy s používaním ležiacej komory. 
Konštrukcia zaisťuje pohodlnú obsluhu zvnútra, 
ventily sú na dosah. 

Je vybavená špeciálne skonštruovanou centrálnou Je vybavená špeciálne skonštruovanou centrálnou 
jednotkou obsahujúcou zariadenia integrované v 
jednom kryte (koncentrátor kyslíka a kompresor) a 
kovovým vnútorným rámom.

Najuniverzálnejšia a najpriestrannejšia horizontálna komora. 
Je rovnako vhodná na obchodné, ako aj domáce použitie. 
Terapiu môžu absolvovať naraz 2 osoby, napríklad rodič 
s dieťaťom. Komora je vo vnútri veľmi svetlá, vďaka 7 
oknám a je vybavená vnútorným kovovým rámom. 
Najlepšia voľba pre ľudí, ktorí majú radi priestor, 
pohodlie a komfort. pohodlie a komfort. 

  MÁTE ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU ?

Komora na profesionálne komerčné použitie. 
Veľmi odolná kovová konštrukcia umožňuje dlhodobú 
bezproblémovú prevádzku na miestach s vysokou 
intenzitou striedania zákazníkov.Umožňuje ľahký nástup 
aj výstup a jednoducho sa udržuje v čistote. 
Ideálna voľba pre podnikanie založené
na hyperbarickej kyslíkovej terapii. Komora je využiteľná na hyperbarickej kyslíkovej terapii. Komora je využiteľná 
v kúpeľoch, wellness  službách, fitnescentrách 
rehabilitačných centrách, súkromných kliníkách,
nemocniciach, lekárskych strediskách, ako aj ďalších 
miestach s veľkým počtom klientov. Zabudovaný systém 
hlasovej komunikácie umožňuje pohodlný rozhovor so 
zamestnancami.  Disponuje veľkým sklom vo výške hlavy 
a je vybavená materiálom, ktorý sa ľahko čistí.a je vybavená materiálom, ktorý sa ľahko čistí.

 K dispozícii v dvoch verziách:

Všeobecné informácie

PONUKA HYPERBARICKÝCH KOMÔR

                     Počítadlo hodín

vám umožňuje zmerať pracovný 
čas komory pre potreby včasných
servisných prehliadok. 

Vďaka tomu máte zaručenú jeho
spoľahlivosť a pripravenosť pracovať.

Počas kyslíkovej terapie
môžete sledovať svoje obľúbené 
filmy, prehliadať webové stránky,
 hrať hry alebo iným spôsobom 
pomocou tabletu alebo telefónu 

pripojeného k internému 
nabíjaciemu portu USB.nabíjaciemu portu USB.

   Jednoduchá manipulácia                  
a používanie.                 

Zariadenie sa spustí
pomocou niekoľkých

tlačidiel a potom môžete
 vstúpiť do komory samostatne
alebo s pomocou sprevádzajúcejalebo s pomocou sprevádzajúcej

osoby

Na obsluhu prístroja 
potrebujete iba prístup 
k štandardnej 230V zásuvke. 

Kyslík sa vyrába zo 
vzduchu pomocou moderného  
koncentrátora kyslíka zabudovaného 
do nášho systému.do nášho systému.

Každá hyperbarická
komora je vybavená

 množstvom moderných
bezpečnostných prvkov

a pred dodaním zákazníkovi
je dôkladne otestovaná.

Výhradný distribútor produktov značky
                    pre trh Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky.

     PONUKA PLATÍ PRE REHABILITAČNÉ CENTRÁ 
        A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA 

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte osobne,

emailom na : info@oxygeno.sk

alebo

telefonicky na čísle : +421 915 693 816


