
AKO SI VYBUDOVAŤ VLASTNÚ 
SOĽNÚ IZBU – SOĽNÚ JASKYŇU

Soľná jaskyňa teraz aj v pohodlí Vášho domova



1. Halogenerátor

2. Senzor suchého 
aerosólu soli

3. Prívod vzduchu

4. Odsávanie
vzduchu

5. Osvetlenie

6. Dekoratívne prvky

Príklad návrhu soľnej izby



Konštrukcia soľnej izby v skratke

1. Výber vhodného priestoru

2. Návrh dizajnu konštrukčných a dekoratívnych prvkov

3. Príprava priestoru – výstavba predeľovacích stien, 
odstránenie nepotrebných prvkov

4. Inštalácia vzduchotechniky, kúrenia, hlavného osvetlenia

5. Konštrukcia soľnej izby: soľné steny, dekoratívne prvky,   
soľná podlaha

6. Inštalácia halogenerátora

7. Ostatné zariadenie – ležadlá



Správne použité materiály:

 sú odolné voči plesniam a 
baktériám

 neobsahujú škodlivé a prchavé 
látky

 neobsahujú chemické prísady a 
pojivá

Soľné izby: Bezpečné a zdraviu prospešné



Soľné izby: Prečo sú steny pokryté soľou?

 Estetická funkcia

 Poskytuje zvukovú izoláciu

 Napomáha udržaniu 
teploty a vlhkosti

 Má antibakteriálne účinky

 Prináša nezabudnuteľné 
zážitky, relax a pohodlie



Moja soľná izba: Prečo je dobré 
používať halogenerátor?

• Okrem soli na stenách a na podlahe, halogenerátor
mnohonásobne zvýši koncentráciu soli v ovzduší.

• Častice soli pôsobia:
• protizápalovo, antibakteriálne, antiviroticky
• mukoliticky ( uvoľňujú nadmerný hlien sliznice )
• imunologicky ( znižujú precitlivenosť imunitného systému sliznice )

•

• Účinky po soľnej terapii:
• znižuje nutnosť užívania inhalátorov a antibiotík
• po niekoľkých sedeniach zlepšuje dýchanie a funkciu pľúc
• zmierňuje kašeľ a rozpúšťa hlien
• posilňuje imunitný systém
• zvyšuje odolnosť dýchacích ciest a sliznice nosa
• zlepšuje spánok



Moja soľná izba: Ako Vám vieme pomôcť?

• Dodať najdôležitejší materiál a zariadenia:

• kryštalickú soľ na podlahu

• hrudy kamennej soli na výzdobu

• halogenerátor

• polohovateľné ležadlá

• Poradenstvo pri vytvorení vlastnej soľnej izby

• Kompletná výstavba soľnej jaskyne

• od vytvorenia dizajnu až po zaškolenie obsluhy   



Moja soľná izba: Koľko soli potrebujem?

• Približný prepočet potrebného množstva soli:
• pre veľkosť soľnej izby 10 m2 

• Kryštalická soľ na podlahu:

• minimálne 1,2 tony

• Hrudy kamennej soli na výzdobu:

• minimálne 200 kg (to je 30 – 40 kusov rôznej veľkosti)



Moja soľná izba: Aký halogenerátor
je pre mňa najvhodnejší?

Neustála kontrola koncentrácie soli v ovzduší soľnej izby 
pomocou detektora a pokročilého softvéru

Možnosť ovládania diaľkovým ovládačom

Zásobník soli pre procedúry na celý deň

Prednastavené programy aj možnosť 
vlastných programov

Jednoduchá údržba

Kompaktné prevedenie

Trvácnosť, kovové časti sú zhotovené
z nehrdzavejúcej ocele

Zabudovaná diagnostika

Solídna kvalita pre wellness centrá, hotely a kúpele



Moja soľná izba: Aký halogenerátor
je pre mňa najvhodnejší?

Neustála kontrola koncentrácie soli v ovzduší soľnej izby 
pomocou detektora a pokročilého softvéru

Ovládanie pomocou zabudovaného ovládacieho panelu

Zásobník soli pre procedúry na celý deň

Prednastavené programy aj možnosť 
vlastných programov

Jednoduchá údržba

Kompaktné prevedenie

Trvácnosť, kovové časti sú zhotovené
z nehrdzavejúcej ocele

Zabudovaná diagnostika

- pre soľné jaskyne a rodinné domy 



Moja soľná izba: Aký halogenerátor
je pre mňa najvhodnejší?

Koncentrácia soli v ovzduší soľnej izby je udržiavaná 
pomocou pokročilého softvéru, nevyžaduje detektor

Ovládanie pomocou zabudovaného ovládacieho panelu

Zásobník soli pre procedúry na celý deň

Prednastavené programy aj možnosť 
vlastných programov

Jednoduchá údržba

Kompaktné prevedenie

Trvácnosť, kovové časti sú zhotovené
z nehrdzavejúcej ocele

Zabudovaná diagnostika

Najjednoduchší, ideálny pre rodinné domy



Moja soľná izba: 
Približná cenová kalkulácia

• Pre veľkosť soľnej izby 10 m2 

Jednotková cena
[bez DPH]

Množstvo
Celkom

[bez DPH]

 Soľ morská kryštalická na podlahu 400 € / paleta (1225 kg) 1 paleta 400 €

 Soľ kamenná na výzdobu 120 € / 100 kg 200 kg 240 €

 Polohovateľné ležadlá 155 € / ks 6 ks 930 €

 Halogenerátor (jedna z možností) 1 ks

 - s diaľkovým ovládačom

   a detektorom koncentrácie soli
3.700 € 3.700 €

 - ovládanie na prednom paneli, 

   s detektorom koncentrácie soli
3.450 € 3.450 €

 - ovládanie na prednom paneli,

   bez detektora koncentrácie soli
3.300 € 3.300 €



Soľné izby: možnosti prevedenia
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Soľné izby: možnosti prevedenia



Soľné izby: možnosti prevedenia



Kontakt

DASOLA spol. s r. o. 
Bakošova 22
841 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 905 841 921

mail: info@pravasolnajaskyna.sk

www.pravasolnajaskyna.sk


