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PRODUKCJA KABIN I KAPSUŁ FLOATREST®
Jesteśmy polskim producentem medycznych urządzeń floatingowych do deprywacji sensorycznej.
Specjalizujemy się w produkcji największych w Europie kapsuł i kabin do floatingu. Zapewniamy
najwyższą jakość, niezawodność, nowoczesny design oraz wyjątkowe rozwiązania techniczne.
Urządzenia deprywacji sensorycznej wykonywane są z całkowicie bezpiecznych, najwyższej jakości
materiałów, które spełniają wszelkie normy i wymogi Unii Europejskiej. Kabiny oraz kapsuły floatingowe
zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, są chronione prawem własności
przemysłowej w Unii Europejskiej i na świecie. Urządzenia zostały pozytywnie przebadane w Polskim
Centrum Badań i Certyfikacji uzyskując znak bezpieczeństwa CE, w Narodowym
Instytucie Zdrowia Publicznego uzyskując Atest Higieniczny wyrobu oraz
posiadają jakość i status wyrobu medycznego potwierdzony przez
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.

CZYM JEST FLOATING
Floating czyli Terapia Ograniczonej Stymulacji
Środowiskowej R.E.S.T. polega na redukcji około 90%
bodźców zewnętrznych. Takie warunki spełniają
produkowane kapsuły i kabiny. W trakcie sesji głęboka
cisza, spokój, błogie ciepło oraz stan zbliżony do stanu
lewitacji (dzięki nieważkiemu unoszeniu się na wodzie
w wysoko stężonym roztworze soli Epsom), wywołują
odczucia podobne do tych, których doświadcza
dziecko w łonie matki. Ze względu na brak jakichkolwiek
bodźcówwrażeń oddziaływujących na zmysł słuchu
i wzroku, dotyku, czy powonienia, mózg relaksuje się
i osiąga stan głębokiej medytacji (fal Theta). Ciało i umysł
odpoczywają i regenerują się 4-5 razy szybciej niż w czasie
snu. Organizm produkuje substancje przeciwbólowe oraz tzw.
hormony szczęścia, usuwany jest hormon stresu kortyzol. Sesje
floatingu pozytywnie wpływają na psychikę, ciało, skórę, mięśnie,
stawy i kręgosłup.
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WYKORZYSTANIE TERAPII R.E.S.T

TERAPIĘ FLOATREST® WYKORZYSTUJE SIĘ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

we wzmacnianiu układu odpornościowego
w poprawie wydolności, koncentracji uwagi i pamięci, twórczości
w zmniejszeniu stresu i zwiększeniu sił witalnych i energii, usuwa hormon stresu
w podniesieniu libido, płodności, aktywności seksualnej
w regeneracji aparatu ruchowego
w poprawie nastroju i samopoczucia, eksplozja tzw. hormonów szczęścia
w wyczynowym sporcie, w regeneracji i treningu mentalnym
we wzmocnieniu kondycji, świadomości ciała i samooceny
w ciąży, zmniejsza stres, pozwala odciążyć kręgosłup
w zabiegach odmładzających, intensywnie, naturalnie nawilża i ujędrnia skórę
w dermatologii, leczy atopowe zapalenie skóry
w odchudzaniu, likwiduje cellulit, modeluje sylwetkę
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KTO KORZYSTA Z FLOATINGU ?

Terapia jest skierowana do każdego – niezależnie od wieku, płci czy problemów,
z jakimi zmaga się na co dzień. Mogą z niej korzystać dzieci, kobiety w ciąży,
osoby starsze, wszyscy potrzebujący odprężenia, relaksu i zniwelowania stresu.
Profesjonalni sportowcy korzystają z zabiegów floatingu od wielu lat. Olimpijczycy,
mistrzowie świata, zawodnicy wielu dyscyplin regularnie korzystają z terapii w
podniesieniu efektywności treningu, regeneracji psychiki.

ZABIEG DEDYKOWANY OSOBOM:
•
•
•
•
•

z przewlekłym bólem różnego pochodzenia
narażonym na chroniczny stres, depresję
kobietom w ciąży
sportowcom
oraz wszystkim dbającym o urodę i sylwetkę

Zabieg floatingu może być przeprowadzany dla dzieci
z rodzicami, dla jednej lub dwóch osób dorosłych.
Najczęściej czas trwania zabiegu, w zależności od
potrzeb klienta wynosi od 60 minut do kilku godzin.
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DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z ZABIEGU FLOATINGU

ZABIEGI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE SĄ
W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
• rehabilitacja: stany pourazowe, obrzęki kończyn, zmiany zwyrodnieniowe stawów,
kręgosłupa, artrozy
• wyczynowe uprawianie dyscyplin sportowych
• choroby autoimmunologiczne i reumatoidalne, RZS, MIZS
• stany bólowe i pooperacyjne aparatu ruchu
• wrodzone wady kręgosłupa: skoliozy i kifozy wieku
dziecięcego, choroba Scheuermanna
• fibromyalgia, entezopatia, osteoartroza
• rekonwalescencja po przebytych chorobach w celu
podniesienia odporności organizmu
• bóle głowy, migreny
• lekkie formy peryferyjnych porażeń
• depresje, stresy, nerwice, ADHD, Zespół
Aspergera, Autyzm, ADD, nadpobudliwość,
• syndrom przemęczenia
• zespół stresu pourazowego PTSD
• odchudzanie, redukcja wagi i cellulitu
• atopowe zapalenie skóry AZS, egzema, łuszczyca
• miażdżyca tętnic, nadciśnienie tętnicze
• dna moczanowa (artretyzm tzw. podagra)
• ciężka praca fizyczna i umysłowa
• impotencja, zwiększenie libido
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URZĄDZENIA DLA WYMAGAJĄCYCH
KLIENTÓW

PERFEKCYJNE WYMIARY
Piękne wzornictwo urządzeń floatingowych z geometrycznie ukształtowanym wnętrzem emanuje
lekkością, podczas gdy duża ilość miejsca pozwala na swobodę ruchów i wyjątkowy komfort.

KABINA

KAPSUŁA

Oferujemy największe kabiny na rynku
o powierzchni 4 m2, zapewniające niesamowity
komfort sesji. Powierzchnia floatowania
(wnętrze kabiny) to 245 cm długości, 160 cm
szerokości i 215 cm wysokości. Zabieg może
być przeprowadzany nawet dla dwóch osób. Na
obudowie umieszczone są uchwyty do wygodnego
i bezpiecznego poruszania się we wnętrzu kabiny
podczas wejścia i wyjścia. Wejście do kabiny
jest bardzo komfortowe z pełnowymiarowymi
drzwiami dźwiękoszczelnymi. Specjalnie
zaprojektowany sufit kabiny zapobiega
skraplaniu się wody, a oświetlenie
LED w systemie gwieździste niebo
gwarantuje wspaniałe doznania.

Harmonijna linia
wewnętrzna kapsuły
o wymiarach
floatowania: 220 cm
długości, 130 cm
szerokości i 125 cm
wysokości gwarantuje
wspaniały komfort
zabiegu oraz montaż
urządzenia nawet
w najskromniejszych
warunkach lokalowych. Powierzchnia flotowania
to blisko 3m2. Dzięki specjalistycznej budowie, nie
wymagającej zabudowy, kapsułę możemy ustawić
w dowolnym miejscu pomieszczenia.

Zewnętrzną zabudowę kabiny
można wykonać dopasowując ją
do charakteru wnętrza, w który ma
być użytkowana. Można ją wykonać
w prosty sposób panelowy lub
bardziej artystyczny z egzotycznego
drewna, naturalnego kamienia lub
kolorowego szkła.

Dzięki obszernemu wejściu do kapsuły które może
pozostać w czasie zabiegu otwarte urządzenie
szczególnie dedykowane jest dla osób cierpiących
na klustrofobię, starszych, niepełnosprawnych.
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WYJĄTKOWA BUDOWA
Do produkcji urządzeń stosujemy najnowocześniejszą
opatentowaną technologię Nano Silver Antibacterial.
Powierzchnie urządzeń zabezpieczone antybakteryjną
strukturą gwarantują bezpieczeństwo eksploatacji.
„Jony srebra” zostają aktywowane podczas wchodzenia
w kontakt z wilgocią . Zabijają bakterie znajdujące się
na powierzchni i blokują proces podziału komórek, tym
samym hamując proliferację bakterii. Następuje proces
samooczyszczania roztworu. Wyjątkowa budowa
urządzeń polega na elipsoidalnej, czterowarstwowej,
termoizolacyjnej i hermetycznej konstrukcji zapewnia
najlepsze właściwości eksploatacyjne.
Powierzchnie urządzeń odporne są na:
promieniowanie UV, uderzenia, chemię, wysokie
temperatury, zmatowienia.

• Specjalistyczna bardzo wydajna pompa
• Skuteczny zestaw antybakteryjnych filtrów
polimerowych produkcji USA
• Opatentowany filtr z jonami srebra (opcja)
produkcji USA o wydajności 16m3
• Jonizator i ozonator dezynfekujący kapsułę
o wydajności 30m2
• Dyspenser z tlenem aktywnym

GWARANCJA
STERYLNOŚCI ZABIEGU
Urządzenia wyposażone są
w opatentowany, wieloetapowy system
dezynfekcji i sterylizacji roztworu Epsom,
który automatycznie, bezobsługowo
dokonuje czyszczenia roztworu.
Nowoczesny system pomp i filtrów
zintegrowany modułowo z urządzeniami
nie potrzebuje dodatkowego
pomieszczenia i dodatkowych zbiorników
filtracyjnych.
Charakteryzuje się wysoce wydajną,
błyskawiczną i bezgłośną pracą filtrowania.
Czas potrzebny do przygotowania
urządzenia dla nowego klienta wynosi
tylko kilka minut. W tym czasie roztwór
sterylizowany jest kilkakrotnie.

o wydajności 20m3
• Konstrukcja urządzeń w technologii Nano
Silver Antibacterial z jonami srebra
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KOMPUTEROWE STEROWANIE FUNKCJAMI
Obsługa urządzeń jest bardzo prosta i czytelna. Automatyczny sterownik, nadzoruje wszystkie
parametry: temperaturę solanki, czasy zabiegów, auto filtrację, dezynfekcję, wentylację, ilość seansów,
oświetlenie, przywołanie obsługi, bezpieczeństwo zabiegów, przeglądy okresowe.

FUNKCJE URZĄDZEŃ FLOAT REST®
1. Automatyczna sterylizacja i filtracja roztworu,
2. Wielokrotna „wymiana – samooczyszczanie”
roztworu w ciągu doby oraz przed i po
zabiegu,
3. Zintegrowany system filtracyjny nie
wymagający dodatkowych pomieszczeń,
instalacji hydraulicznych, przepompowywania,
4. Dodatkowa dezynfekcja urządzeń i roztworu:
ozonowanie i jonizacja
5. Automatycznie podgrzewane dno urządzeń
6. Elektroniczna regulacja temperatury roztworu
z dokładnością 0,1°C,
7. Elektroniczna regulacja czasu trwania zabiegów
8. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
sterylizacj zabiegu – filtrowania (względy
bezpieczeństwa),
9. Bezprzewodowy system przywołania obsługi,
10. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa końca
zabiegu – informacja dla klienta i obsługi
11. Licznik ilości zabiegów i godzin pracy
urządzenia,
12. System wentylacji,
13. Podwodne oświetlenie,
14. Zewnętrzne podświetlenie kapsuły
w technologii LED
15. Wewnętrzne oświetlenie LED sufitu w Kabinie
tzw. „gwieździste niebo”,

16. Wewnętrzne uchwyty w urządzeniach
zwiększające komfort wchodzenia
i wychodzenia
17. Bezpieczne antypoślizgowe dno urządzeń
o specjalnej strukturze,
18. Funkcja włączania i wyłączania podświetlania
podwodnego z wnętrza urządzeń (dla
klienta),
19. Profesjonalny bezprzewodowy system
nagłośnienia z funkcją interkomu i bluetooth,
20. Komputerowy sterownik funkcji
wykonawczych montowany np. przy recepcji
z możliwością dowolnej regulacji czasu
trwania: zabiegu, filtracji, temperatury
roztworu, z sygnalizacją przypomnienia
o wymianie filtrów, przeglądów itp.
21. Czterowarstwowa hermetyczna izolacja
termiczna i akustyczna urządzeń
gwarantująca energooszczędność i komfort
zabiegu,
22. Atestowana w PZH zewnętrzna i wewnętrzna
powierzchnia urządzeń,
23. Chemoodporna konstrukcja urządzeń
pozwalająca na stałe przebywanie roztworu
soli Epsom w urządzeniach.
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DANE TECHNICZNE KABINY I KAPSUŁY

DANE TECHNICZNE
1. S
 pecjalistyczna i niezawodna pompa
do floatingu
2. P
 rofesjonalny zestaw filtrująco-sterylizujący
z bakteriobójczymi włóknami polimerowymi
produkcji USA o wydajności do 70 m3
3. Ilość roztworu soli Epsom: Kapsuła do 0,5 m3 ,
Kabina do 1 m3
4. B
 ezobsługowy ozonator i jonizator
o wydajności do 30 m2/h (opcja)
5. O
 grzewane dno urządzeń o mocy:
Kapsuła 350 W, Kabina 1200 W
Tylko okresowy pobór prądu - praca cykliczna!
6. Z
 asilanie urządzeń: gniazdo ścienne sieciowe
230 V (jednofazowe16 A lub 20 A)
7. W
 aga urządzenia Kapsuła: 120 kg, ilość wody
450 l, ilość soli Epsom 275 kg. Całkowita waga
Kapsuły wypełnionej solą Epsom i wodą: 845 kg

8. Waga urządzenia Kabina: 150 kg, ilość wody
950 l, ilość soli Epsom 575 kg. Całkowita waga
Kabiny wypełnionej solą Epsom i wodą: 1675 kg
9. Wymiary zewnętrzne Kapsuły ze
zintegrowanym systemem filtracyjnym: długość
300 cm, szerokość 170 cm, wysokość 130 cm;
Wymiary wewnętrzne floatowania (zabiegu)
Kapsuły: długość 220 cm, szerokość 130 cm,
wysokość 125 cm
10. W
 ymiary zewnętrzne Kabiny ze
zintegrowanym systemem filtracyjnym :
długość 350 cm, szerokość 200 cm, wysokość
230 cm. Wymiary wewnętrzne flotowania
(zabiegu) Kabiny: długość 240 cm, szerokość
160 cm, wysokość 215 cm
11. K
 olor wewnątrz urządzeń : niebieski
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WARUNKI LOKALOWE DLA KOMORY/KABINY
I KAPSUŁY FLOATINGOWEJ

Możliwość zamontowania drzwi kabiny
praktycznie w każdym elemencie urządzenia.

WYPOSAŻENIE LOKALU
1. gniazdko 230 V
2. kabina prysznicowa
3. podłoga łatwozmywalna
4. krzesło
5. lustro
6. suszarka do włosów
7. wieszak na ubranie
8. drzwi wejściowe min. 80cm
* Dowolne usytuowanie drzwi wejściowych i wyposażenia.
* Minimalna powierzchnia lokalu 12m2
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WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ ZAPEWNIAMY
Jesteśmy producentem urządzeń floatingowych. Wzór przemysłowy oraz zastosowane rozwiązania
zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym
Rzeczpospolitej Polskiej, są chronione prawem własności
przemysłowej w Unii Europejskiej i na świecie.

WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ
ZAPEWNIAMY:
1. Pełną instalację, montaż urządzeń oraz
obsługę serwisową.
2. Całkowite napełnienie urządzeń roztworem
soli Epsom; 275 kg Epsom dla kapsuły, 575 kg
Epsom dla Kabiny.
3. Dodatkowy zapas 150 kg soli Epsom do
samodzielnego dozowania.
4. Miernik do badania wyporności roztworu
Epsom.
5. Zestaw do badania jakości wody.
6. Zapasowy filtr.
7. Komplet środków chemicznych do dezynfekcji
filtrów na 12 miesięcy.
8. Środki do regulacji obojętności roztworu pH+,
pH- na 12 miesięcy.
9. Bezobsługowy dozownik pływający dla
środków dezynfekujących.
10. S
 iatkę do ciał stałych.
11. Zatyczki do uszu, okulary.
12. Instrukcję obsługi, materiały szkoleniowe.
13. S
 zkolenie potwierdzone imiennymi
certyfikatami.

14. S
 erwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
15. G
 warancję na 12 miesięcy.
16. D
 okumentację techniczno – rozruchową
urządzenia wykonaną zgodnie z dyrektywami
EU do przedstawienia instytucjom
kontrolnym np. Stacji EpidemiologicznoSanitarnej.
17. C
 ertyfikaty i karty charakterystyki urządzeń
związane z bezpieczeństwem.
18. Wsparcie reklamowe w Internecie.
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