
(Spa Salt) اطاق یا غار نمکی

  

  

در حقیقت یک فضای ایجاد شده بصورت مصنوعی است که کلیه شرایط خاص غارهایاطاق یا غار نمکی 
طبیعی نمک را دارا می باشد. هوای موجود در این فضا توسط تجهیزات خاص و بالاخص ژنراتورهای

غارهای طبیعی نمک است که تاثیر شگرف این هوا بر میزانمخصوص، کاملا مشابه
سلامت افراد و بهبود بیماری های تنفسی خصوصاً آسم و آلرژی، تنگی نفس، برونشیت، عفونت های

دستگاه تنفسی، افسردگی و همچنین بیماری های پوست مورد تایید قرار گرفته است. اتاق های نمکی
میتوانند در ابعاد کوچک و در فضای یک اتاق 3*4 و یا یک فضای بسیار بزرگ ایجاد گردند. دستگاه های

هوا ساز نمکی مورد استفاده در این فضا ها بسته به اندازه اتاق متفاوت است و ابعاد اطاق در حقیقت
تعیین کننده نوع و میزان قدرت هواساز نمکی مورد استفاده است. اتاق های نمکی میتوانند در محل کار،

هتل ها، مجموعه های ورزشی، ادارات، شرکتها، سازمانها، رستوران ها، مهد کودک ها، آپارتمانها و
مجموعه های مسکونی و ... ساخته شوند. افرادی هم که امکان ایجاد و استفاده از اتاق های نمکی را
ندارند میتوانند با نصب اتاق های نمکی یک نفره و یا استفاده از هواسازهای نمکی رومیزی از محاسن

این فرایند بهره مند گردند.          

  

  

  

  

 سازنده اتاق های نمکی با اخذ نمایندگی انحصاری از معتبرترین شرکت های اروپایی و آمریکایی سازنده
 ارائه می دهد. این خدماتSalt Spaغارهای نمکی و تجهیزات آنها خدمات خود را به متقاضیان ساخت 

شامل مراحل تهیه پلان انجام کار، جایابی، مشاوره قبل از ساخت، پیش ساخت، واردات، نصب و راه
اندازی دستگاه ها، تهیه مواد مورد نیاز خصوصاً نمک های طبیعی اصل هیمالیا و نمک طبیعی مورد
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استفاده در هواساز ها (ژنراتور ها
) 

برای غار ها ی (اطاق ها) نمکی 
Salt Caves and Salt Rooms 

قابل ایجاد در منازل، استخر ها، ادارات، کارخانجات، سالن ها و یا بصورت مجزا، نصب پازل های نمکی
(

Salt Puzzles
)

، نصب قاب های نمکی
(

Salt Panels
)

، بشقابک های نمکی
(

Salt Plates
)

، رستوران های نمکی
(

Salt Restaurant
)

، کافی شاپ های نمکی
(

Salt Coffee shop
)

، و غارهای (اطاقک های) نمکی 
Salt Spa

تکنفره قابل نصب در آپارتمان ها و فضاهای کوچک مثل مطب ها
(

Salt Cocoon
)

، ایجاد کلینیک های پزشکی نمک درمانی
(

Salt Clinic
)

، طراحی و نصب برج های کوچک تصفیه نمک
(

Graduation Tower
)

، لامپ های نمکی
(

Salt Lamps
)

، آموزش و تربیت نیروهای متخصص در زمینه نصب و نگهداری غارهای نمکی، خدمات سرویس و
نگهداری تجهیزات مورد استفاده در غار ها (اطاق ها) ی نمکی، ایجاد سیستم یکپارچه رزرواسیون غار

های نمکی
(
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Integrated Reservation Systems
)
، 

همکاری با بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز درمانی جهت ساخت و تجهیز غارهای نمکی و سیستم های
هالتراپی

(
Halo therapy

) 
و استیلیوتراپی

(
Speleo therapy

)
، ساخت شهر بازی های نمکی برای اطفال و کودکان، ساخت مهد کودک های نمکی، اتاق های مشاوره

روان شناسی نمکی، و بطور کلی کلیه خدمات قبل،   حین و بعد از ساخت مجموعه های نمکی می
باشد.

  

  

منابع تصاویر کوچک بالا

     

http://www.salttherapyspa.ie

  

http://www.saltcave.net
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http://www.salttherapyspa.ie/
http://www.saltcave.net/

