
SOLARIUM
DLA KONI

WYWIAD Z PRODUCENTEM



Solaria dla koni już od dawna nie są wyposażeniem tylko wybranych, profesjonalnych stajni

sportowych. Również właściciele mniejszych ośrodków jeździeckich, a także gospodarstw rolnych,

docenili ogromne korzyści wynikające z zastosowania tych urządzeń. Zapotrzebowanie na solaria

jest  duże,  wielu  właścicieli  koni  regularnie  je  użytkuje  ze  względu  na  korzystny  wpływ  na

samopoczucie i zdrowie swoich zwierząt. 

Dlaczego zapotrzebowanie na solaria w ostatnich latach tak drastycznie wzrosło?

Duża część koni przebywa obecnie w stajniach, często ze słabym dostępem do pastwisk. Zwłaszcza

w okresie zimowym wyjście konia ze stajni ogranicza się tylko do treningu na krytej ujeżdżalni,  

co  powoduje,  że  koniom  brak  naturalnego  promieniowania  słonecznego.  Okoliczności  te  nie

odpowiadają  naturalnym  potrzebom  życiowym  koni,  a  ryzyko  powstania  niedoborów

żywieniowych (np. witaminy D) jest duże. 

Już 25 lat temu na rynek wprowadzone zostały pierwsze solaria dla koni. Doświadczeni jeźdźcy,

hodowcy i  lekarze weterynarii docenili  lecznicze działanie promieniowania na konie,  w wyniku

czego  powstały pierwsze  urządzenia.  Promieniowanie  podczerwone zaczęto  stosować  głównie  

w okresach małej ilości naturalnego słońca. Obecnie solaria dla koni są stosowane przez cały rok, 

a po koniach widać pozytywny wpływ ich działania.



Dlaczego warto używać solariów przed treningiem?

Wielu  sportowców  zna  przyjemny  efekt  leczenia  fizjoterapeutycznego,  które  poprzedza

wykorzystanie działania podczerwonego promieniowania cieplnego. Muskulatura w wyniku takiego

promieniowania staje się rozluźniona przed rozpoczęciem rzeczywistego leczenia. Podobnie dzieje

się, gdy jeździec postawi konia na kilka minut przed jazdą pod solarium. Muskulatura rozluźnia się,

koń  się  relaksuje  i  czuje  komfortowo.  Koń  rozluźniony  przed  treningiem  ma  znacznie  mniej

problemów związanych z napięciem mięśni, które mogą prowadzić do występowania bólu. Ponadto

jeździec może pracować z takim koniem efektywniej, gdyż jest on zrelaksowany i chętny do pracy.

Ale uwaga - koń rozgrzany przez działanie solarium przed rozpoczęciem treningu powinien być

przykryty derką, dzięki czemu w ten sposób zapobiega się wychłodzeniu mięśni.



Solarium po treningu? Twój koń będzie wdzięczny! 

Niejednokrotnie w wyniku treningu konie intensywnie się pocą i ich sierść pozostaje mokra jeszcze

na długo po zakończeniu jazdy. Często też są one po treningu myte. Promieniowanie UV sprawia,

że  sierść  schnie  szybciej.  Ryzyko  przeziębienia  konia  jest  znacznie  mniejsze.  I  nie  tylko.

Promieniowanie podczerwone wpływa na układ krwionośny i zapewnia szybszą degradację kwasu

mlekowego i jego odprowadzenie z mięśni.



Lecznicze zastosowanie promieniowania UV.

Wielu  właścicieli  stajni  i  koni  poznało  oraz  zdało  sobie  sprawę  z  terapeutycznego  efektu

promieniowania podczerwonego i jego wpływu na poprawę zdrowia koni. Regularne korzystanie  

z  solarium  powoduje  zmniejszenie  napięcia  w  obszarze  pleców  oraz  zmniejsza  ból  mięśni.  

Ze względu na wydzielane przez solarium ciepło następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych,  

co  powoduje  lepsze  krążenie  krwi.  Lepiej  ukrwione  są  również  głębiej  leżące  tkanki.  

Promieniowanie  podczerwone  ma  ogólnie  pozytywny  wpływ  na  organizm konia.  Dotyczy  to  

w szczególności  wpływu na poprawę funkcji  żołądka i  jelit,  nerek oraz układu oddechowego.  

Nie tylko zwiększa się witalność konia, ale także wydolność jego organizmu, stymuluje metabolizm

i zwiększa płodność. Ten pozytywny wpływ na klacze i ogiery zauważyło już wielu hodowców,

którzy stosują regularnie promieniowanie UV.



Dlaczego klienci wybierają solaria z WARENDORF? 

W ostatnich latach dostrzegliśmy wśród naszych klientów trend na poszukiwanie coraz lepszych  

i  wydajniejszych  solariów dla  koni.  Inżynierowie  w  naszej  fabryce  znaleźli  rozwiązanie  na  to

zapotrzebowanie: zindywidualizowane projekty,  prosta obsługa z użyciem pojedynczego modułu

kontrolnego  i  inteligentne  nadmuchy  ciepłego  powietrza,  które  pozwalają  wyróżnić  produkty

Fabryki Solariów w Warendorf.

Jakość bez kompromisów dla Waszego konia.

Wysokiej  jakości  materiały,  doskonałe  wykonanie  i  optymalny  design  pod  względem  formy  

i  funkcjonalności,  a także łatwość w obsłudze i użyciu stanowią najważniejsze cechy solariów  

z  Warendorf.  Modularny  design  zapewnia  im  perfekcyjną  możliwość  adaptacji  do  lokalnych

wymagań  instalacyjnych,  indywidualnych  potrzeb,  a  także  dostępnego  budżetu.  Opcjonalne

rozbudowanie  bądź  modyfikacja  istniejący  elementów  może  zostać  zrealizowana  w  dowolnym

późniejszym terminie.


