
HALOMED
CONSTRUCT

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЛНИ СТАИ

Ние ще изградим Вашата
солна стая на
изключително

конкурентни цени!
Нужно е единствено да

ни изпрaтите
размерите на Вашето

помещение и ние ще
изготвим индивидуална

оферта за Вас
В зависимост от
сложността на

проекта, Ващата солна
стая е изградена в срок

до 15 дни!

halomed.eood@gmail.com+359 897 86 70 65

www.солна-стая.com



ПОДОВО 
ОТОПЛЕНИЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ

ОЗВУЧЕНИЕ

Първият етап при изграждането на
солна стая е монтирането на
електрическо подово отопление .
Единствен вариант за отопление на
такъв тип помещение, топлината
загрява солта на пода и допринася
за още повече конфорт . Всеки друг
електроуред в солната стая ще
корозира .

Осветлението е ваЖна част от
дизайна на солната стая .
Предлагаме висококачествено
професионално  LED и LED RGB
осветление .

За пълноценен релакс е нужна и
фонова музика . Постигаме
ефекта като вграждаме
влагозащитена озвучителна
система с усилвател за лесна
употреба .



ВЕНТИЛАЦИЯ

ДЕКОРАЦИЯ

ОПЪНАТ ТАВАН

Монтажа на вентилационна
система е изключително важна
част от изгрждането на солна
стая . Препоръчително е след
всяка процедура да се вентилира
помещението за кратко време в
зависимост от големината му . 

Предлагаме декоративни
елементи както цветни така и
покрити със сол, изработени от
висококачествен фибран със
скрита LED подсветка .Различни
2D и 3D фигури по избор

Опънатия таван е идеално
решение както за малки така и
за големи помещения . Придава
допълнителен обем и цвят . Може
да изберете между хиляди
предложения за принт .



ОСОЛЯВАНЕ

СОЛНИ ТУХЛИ

ОБЗАВЕЖДАНЕ

Полагането на солното
покритие на стените е най-
важният процес . Това не е
просто декоративен елемент от
солната стая, а голямото
количество сол подпомага за
образуването на естествен
микроклимат, подобен на този в
солните пещери . Количеството
сол използвано за помещение от
10 кв .м . е приблизително 2000кг .

Според дизайна,койте сте си
избрали за вашата солна стая,
предлагаме и декоративни пана
от хималайски естествени
тухли . 

Удобните ни кресла и детски кът
за чудесен завършек на солната
стая . Може да си изберете между
няколко модела на цвят и
тапицерия .



Халогенератор  от ново поколение,
е един от най-качествените
халогенератори в тази
категория . Всички  части, влизащи
в контакт със солта са изработени
от неръждаема стомана, която е
устойчива на сол и осигурява дълъг
живот на нустройството . 
Използването на устройството е
много просто . Имаме пълен
контрол над халогенератора
посредством табло за опростено
управление  чрез 2 бутона за старт
и за стоп . По този нчаин работата
на терапевтите е напълно
улеснена . Почистването на
халогенератора е препоръчително
поне 3 пъти седмично и
задължително 1 седмично .

ХАЛОГЕНЕРАТОР

СЕРТИФИКАТИ
Получавате сертификати за
преминато обучение за работа с
халогенератор, сертификат от
производителя и сертификати за
солта .


