
 

Prodaja, servis, svetovanje za 

KRIO SAVNO 

in izvajanje  

KRIO TERAPIJE 

 

 

CRYO SAUNA SPACE CABIN 

BY CRYOMED 



 

Zakaj naše Krio savne? 

Cryomed je vodilni proizvajalec Krio savn na svetu. Krio 

savne proizvajajo od leta 2002 (Ukraina) in so jih do sedaj 

prodali že več kod tisoč po celem svetu. Od leta 2012 smo 

distributerji za balkansko območje in imamo največ 

izkušenj pri prodaji, servisih, svetovanju in izvajanju Krio 

Terapije. Z pomočjo dr. Nejca Šarabona smo izvedli tudi 

študijo o vplivu krio terapije na regeneraciji 

preobremenjene mišice, ki je dokazala odlične rezultate.  

Zbirate lahko med 3 modeli ( Luxury, Aurora, PRO ), ki Vam 

jih priporočamo glede na vaše potrebe, tako po zunanjosti, 

kot po značilnosti krio savn. Krio savna Space cabin porabi 

najmanj tekočega dušika (glede na ostale proizvajalce) za 

izvajanje krio terapije in sicer 1 kg/min delovanja. Potrebna 

je le minuta, za pripravo krio savne in izvajanje krio 

terapije. Po uporabi je potrebno cca. 1 uro, da se krio 

savna posuši, nato se avtomatsko izklopi. To pripomore h 

temu, da imamo več strank in se s tem skrajša vračilna 

doba investicije. Z avtomatskim načinom ni potrebe, da 

kabino pred uporabo ohlajamo. Želeno temperaturo 

dosežemo že po prvi uporabi. Na ta način boste prihranili 

tako čas, kot tekoči dušik. 

Imamo izkušnje - svetovanje, hitro dostavo, kvalitetno 

montažo, tečaj za varno delo z krio savno in kakovostno 

vzdrževanje, podporo. 

 



 

  Modeli 

Vsi modeli krio savn so lahko ZUNANJIM 

(najem) oz. NOTRANJIM (2 rezervoarja po 40 L) 

rezervoarjem ! 

  

 

Standard 

Krio savna Luxury je standardna 

krio savna, kjer je možno 

avtomatsko izvajanje Krio 

terapije. Je najbolj prodana krio 

savna na svetu.  Možnosti 

(doplačilo) je z top lučmi ali 

okrasnim okvirjem (slika). Zasede 

zelo malo prostora (3 m²). 

Ob krio savni se dobi še 4 

bombažne copate (obvezna 

obutev), ki so obvezni ob izvajanju 

Krio Terapije. 

Možne mere krio savn: 

 



 

Aurora 

Je novost 2017, kjer je le ta 

celotna iz plastike in jo je 

možno dobiti v bilo kateri barvi 

jo želite. 

Elektronika je isti, kod pri 

Luxury modelu.  

Velikost krio savne Aurora je M. 

Možnost je notranjost v sivi ali 

modri barvi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRO 

Je najmodernejša krio savna 

na svetu.  

Preko wi-fi signala je možen 

direktni pregled delovanja, 

napak ali se povezati na 

splet. Preko 4,3 paličnega 

touch Screen ekrana lahko 

upravljamo krio savno in vse 

funkcije, ki so na voljo (barvo 

led lučk in ostalo).  

Pri PRO modelu je možno 

dobiti certifikat za 

zdravstvene namene .  

Možnost v več kod 50 

možnimi barvami. 

LED osvetlitev nad in pod krio 

savno. 

 

 

 



 

Tehnične informacije 

Čas priprave za delo z Cryo savno je približno 10 

sekund. Neprekinjeno delovanje dnevno: na vsakih 

20 - 30 zaporednih uporabnikov je predvideno 1 

urno sušenje naprave . 

Temperaturne vrednosti stabilizira in ga procesor 

sam nadzira. Krio Terapije lahko se opravlja v 

samodejnim in ročnim načinom. 

Temperatura v kabini med terapijo je do - 195 ° С. 

Optimalna temperatura za zdravljenje: od - 130 ° C 

do -170 ° C. Delovni pogoji v kabini: (od 5 ° C do - 

130 ° С) dosežena v manj kot 30 sekundah. 

Poraba tekočega dušika na terapijo: (tri minute) je 

približno 3 kg. Poraba energije: ne več kot 1,5 kWh. 

Napajanje: 220 V; omrežna frekvenca - 50/60 Hz. 

Možen dvig uporabnika z dvigalom v Cryo savni je 

do 30 cm (+ blazine). 

Zvočni tlak: manj kot 70 dBA. 

Teža Cryo savne: približno 380 kg.  

 

 



 

Dimenzije in zahteve 

Skupna površina: 1,5 x 2 metra 

Višina stropa minimalno 2,5 m. Velikost prostora 

vsaj 3 m². 

Priporočena temperatura okolice 15 do 25 stopinj 

C, relativna vlažnost 15-24% 

Cryo savna mora stati na ravni površini z največjim 

naklonom 0,5% in približno cm. 30 od stene. 

Zagotoviti ustrezno ventilacijsko odprtino  v 

okolico ( cca.130 mm) + okno. 

 



 

Tekoči dušik 

Dušika je v zraku 78%, v tekočem stanju pa doseže 

– 195° C. Pri uplinjanju doseže suh zrak to 

ekstremno nizko temperaturo. Na receptorjih kože 

pa sproži v možganih alarm – šok terapijo. Zunanji 

rezervoarji (50-5000 L) so pod pritiskom in se jih 

najamejo od distributerja tekočega dušika. Krio 

savna z notranjimi rezervoarji (2 x po 40 L) pa so 

brez pritiska in je možno opraviti 10 – 15 krio 

terapij na rezervoar. Pri nakupu krio savn Vam 

svetujemo najboljšo možnost in pomagamo pri 

nabavi tekočega dušika. 

Slike krio savn 

   



 

  

  



 

CENIK 2017 

Krio savna STANDARD 

Cena : 24.990,00 € 

Krio savna AURORA 

Cena : 25.990,00 € 

Krio savna PRO 

Cena : 28.990,00 € 

Krio FAN 

Cena : 2.500,00 € 

Krio FAN + 40 L rezervoar 

Cena : 3.800,00 € 

 

Vse cene so brez DDV.  

V ceno NI vključen prevoz, montaža in tečaj za 

opravljanje z krio savno.                                   

(Ta strošek je cca. 2.000,00 € in je odvisen od 

razdalje montaže) 

Dobavni rok od 1 do 4 tednov od plačila oz. 

odvisno od vaših želja. 



 

Dodatna oprema (doplačilo, cena): 

 Top light- 3 luči (2,47 m višine) – 1.200,00€ 

 Aluminijaste obrobe okoli savne - 1.500,00 € 

 Dodatni copati za na noge - 40,00 € 

 Dodatni rezervoar 40 L – 1.200,00 € 

 Dodatna garancija – podaljšana za 12 mesecev 

ali 3000 Krio Terapij (kaj pride prej), brez 

potnih stroškov - 2.500,00 € 

 

  

 



 

KRIOS d.o.o., 

prodaja, servisiranje krio savn in 

izvajanje krio terapije d.o.o. 

 

Direktor: Boštjan Benedetti  

Matična št.: 3989992000 

Davčna št.: SI55004342 

TRR: SI10100-0049710458, Banka Koper d.d. 

Malija 59A 

6310 Izola 

Slovenia 

 info@krios.si 

 +386 (0)31 514 450 

 

http://www.krios.si 

Skype: cryotherapy.krios 

FB: Krio Terapija 

 

 Distribucija: Slovenija, Srbija, Hrvaška, Bosna in 

Hercegovina, Makedonija in Črna Gora. 
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