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AirZone to opracowany przez polskich naukowc�w i inżynier�w system do zarządzania tlenem,
dedykowany stałym i mobilnym pomieszczeniom, kapsułom oraz namiotom, w kt�rych
doprowadzamy do modyfikacji powietrza atmosferycznego poprzez obniżenie lub
podwyższenie stężenia tlenu. Pozwala to na stworzenie specyficznych warunk�w hipoksji
(obniżenie tlenu) lub hiperoksji normobarycznej (podwyższenie tlenu). 

Technologia pozwala na kontrolę i regulację temperatury oraz wilgotno�ci powietrza wewnątrz
pomieszczenia, nawet w bardzo skrajnych zakresach. Innowacyjne rozwiązania
technologiczne, pozwalają̨  zaadoptowa� zar�wno, małe przestrzenie tak jak pokoje, jak i duże
hale, siłownie oraz pojedyncze urządzenia sportowe.

Polski producent technologii hipoksycznej & hiperoksyjnej
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Hipoksja to zjawisko niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do
zapotrzebowania organizmu. Wykorzystanie efektu hipoksji
znane jest sportowcom wyczynowym na całym �wiecie, kt�rzy w
celu poprawy wydolno�ci, trenują w g�rach bazując na
naturalnym rozrzedzeniu powietrza. Przebywanie na okre�lonej
wysoko�ci pozwala im zwiększy� wydolno�� organizmu, a w
konsekwencji bi� rekordy w swoich dyscyplinach.
 
Ten “efekt g�r” spowodowany jest wprowadzeniem organizmu w
lekkie niedotlenienie, kt�re wymusza szereg zmian
adaptacyjnych i przyczynia się do poprawy parametr�w
związanych z wysiłkiem.

Wytworzenie warunk�w kontrolowanej hipoksji lub hiperoksji w
r�żnych pomieszczeniach w żaden spos�b nie ogranicza
swobody ruch�w i �wicze�, czego nie mogą zagwarantowa� inne
często używane urządzenia typu maska lub namiot.

HIPOKSJA
efekt "g�r" na nizinach

ZJAW
ISKO HIPOKSJI

HH - hipoksja hipobaryczna (FIO2=20,9%, PB<760mmHg), 
HN - hipoksja normobaryczna (FIO2<20,9%, PB=760mmHg)



sport wyczynowy, 
himalai�ci, 
służby mundurowe.

Realizujemy misję wykorzystania stymulacji niedotlenieniem poza grupami
kt�re od lat wykorzystują „moc g�r”, do kt�rych zaliczane są:

Wsp�łpracujemy z naukowcami i lekarzami badającymi skuteczno�� i nowe
zastosowania zdrowej hipoksji w rehabilitacji, fizjoterapii i rekonwalescencji
związanej z terapią po Covid19 oraz w walce z cukrzycą typu II. 

Motorem napędowym i kierunkiem rozwoju firmy są wyniki bada�
laureat�w nagrody Nobla z 2019 roku w dziedzinie medycyny i fizjologii.

Cechą wyr�żniającą instalacje AIR ZONE jest bardzo wysoki poziom
bezpiecze�stwa i kontroli warunk�w oraz możliwo�� wykorzystania
separowanego z powietrza tlenu w dodatkowo wydzielonej przestrzeni do
terapii tlenowej, w ramach jednej instalacji (sala do hiperoksji).
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Trening i przebywanie na wysoko�ci daje organizmowi
korzystne  efekty w postaci zwiększenia siły, wytrzymało�ci
oraz wydolno�ci organizmu.

Poprzez zmniejszenie saturacji (wysycenia) tlenem krwi i tkanek
dochodzi do uruchomienia szeregu reakcji fizjologicznych w
organi�mie, mających na celu (przywr�ci� homeostazę
wewnątrzustrojową) poprawę dostarczania tlenu do organizmu.

Podstawową reakcją jest wzrost produkcji w nerkach hormonu
erytropoetyny (EPO), kt�ry stymuluje produkcję erytrocyt�w w
szpiku kostnym.
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ZASTOSOWANIE



ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII AIRZONE 
Sport, prewencja i zdrowie.

 

WSPOMAGANIE
LECZENIA CHOR�B
UKŁADU KRĄŻENIA

 

WSPOMAGANIE
LECZENIE OTYŁO�CI

 

WSPOMAGANIE
LECZENIA CHOR�B

UKŁADU ODDECHOWEGO
 

SPORT & REHABILITACJA



ROBISZ MNIEJ,
ZYSKUJESZ WIĘCEJ



Trening hipoksyczny/wysoko�ciowy prowadzący do powstania w organizmie
korzystnych zmian przystosowawczych, jest idealnym rozwiązaniem
umożliwiającym maksymalizację wynik�w sportowych. W zależno�ci od
przyjętego rozwiązania treningowego, może doj�� do znaczącej poprawy
wydolno�ci fizycznej, wytrzymało�ci, siły mię�niowej, czasu reakcji oraz
skr�cenia czasu potrzebnego na regenerację. 

Ponadto wdrożenie hipoksji w proces rehabilitacji znacząco przyspiesza powr�t
sportowca do ponownej rywalizacji.   
Trening wysoko�ciowy/hipoksyczny nie jest już tylko narzędziem dla elitarnych
sportowc�w. 

Praktyka poparta badaniami wskazuje, że może by� stosowany do poprawy
wynik�w u sportowc�w o r�żnym poziomie zaawansowania, w szerokiej gamie
dyscyplin sportowych.

SPORT
WIĘCEJ MOŻLIWO�CI

Kto korzysta?



Stymulacja tlenem jest r�wnież ważną czę�cią procesu rehabilitacji, z kt�rego
korzystają zawodowi sportowcy na całym �wiecie. Trening w niedotlenieniu
umożliwia odciążenie aparatu ruchu przy jednoczesnym utrzymaniu dużego
obciążenia układu krążeniowo-oddechowego co zapewnia utrzymanie jego
sprawno�ci w trakcie procesu rekonwalescencji. 

Dzięki temu można w znaczący spos�b ograniczy�́ spadek formy sportowej
spowodowany wyłączeniem z procesu treningowego. Jest to szczeg�lnie ważne
zwłaszcza w sporcie zawodowym, gdzie rehabilitacja sportowca to prawdziwy
wy�cig z czasem. 

REHABILITACJA
POWR�T DO ZDROWIA NA WYSOKO�CI

Zastosow
anie



Badania naukowe wskazują na wazoprotekcyjny i neuroprotekcyjny wpływ
ekspozycji na hipoksję. Powtarzana ekspozycja pacjenta na niedotlenienie
(IHT) wpływa na poprawę funkcji naczy� m�zgowych i zapobiega zmniejszeniu
gęsto�ci naczy� krwiono�nych w m�zgu, zapobiega degeneracji neuron�w i
stymuluje neurogenezę i neuroregenerację ograniczając utratę neuron�w w
korze m�zgowej. 

Przebywanie w warunkach hipoksyjnych przyczynia się także do poprawy
regionalnego przepływu krwi, dzięki zwiększonemu wytwarzaniu
�r�dbłonkowego tlenku azotu. Ponadto (IHT) wpływa na redukcję stresu
oksydacyjnego, kt�ry odgrywa kluczową rolę w patogenezie Alzheimera i
Parkinsona. 

ZABURZENIA
NEUROLOGICZNE
PROFILAKTYKA - ZDROWA HIPOKSJA 

Zastosow
anie



Nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej niekorzystnie wpływa na stan zdrowia i
jako�� życia, w kr�tkim czasie doprowadza do rozwoju chor�b takich jak cukrzyca,
choroby układu krążenia czy nadci�nienie tętnicze. 

Trening w warunkach hipoksji wpływa na wzrost aktywno�ci czynnika wzrostu
�r�dbłonka naczyniowego co prowadzi do rozbudowy sieci naczy� krwiono�nych.
Pozwala to na lepsze utlenowanie tkanki tłuszczowej, nasilenie procesu lipolizy
(rozkładu tr�jgliceryd�w) i szybszą redukcję tkanki tłuszczowej. 

Należy r�wnież zwr�ci� uwagę, że w warunkach hipoksji  dochodzi do ograniczenia
apetytu i zwiększenia podstawowej przemiany materii. 

LECZENIE OTYŁO�CI
PROFILAKTYKA

Zastosow
anie



Technologia AirZone wywiera r�wnież bardzo korzystny wpływ na serce. Dotychczasowe badania
wskazują, że incydenty zawału mię�nia sercowego zdarzają się niezwykle rzadko u ludzi
mieszkających na wysoko�ci, co spowodowane jest kardioprotekcyjnym (chroniące serce)
wpływem stanu hipoksji.

Podczas ekspozycji na działanie zdrowej hipoksji w mię�niu sercowym dochodzi w pierwszej
kolejno�ci do uaktywnienia mitochondrialnych kanał�w potasowych zależnych od ATP. Prowadzi to
do hiperpolaryzacji błony kom�rkowej, co z kolei powoduje zmniejszoną kurczliwo�� pomagając
zaoszczędzi� energię i tlen. Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest pobudzanie poprzez ekspozycję
na hipoksję �r�dbłonka naczy� do uwalniania większych ilo�ci tlenku azotu (NO).

Większa obecno�� NO powoduje rozszerzenie naczy� wie�cowych umożliwiając przepływ krwi.
Tlenek azotu uwalnia dodatkowo czynnik wzrostu hepatocyt�w (HGF), kt�ry posiada udowodnione
działanie kardioprotekcyjne oraz regeneracyjne.

CHOROBY UKŁADU
KRĄŻENIA
WSPARCIE W ZDROWEJ HIPOKSJI

Zastosow
anie



Trening w warunkach zdrowej hipoksji może bezpo�rednio spowodowa� poprawę
zdrowia chorych na cukrzyce typu II. Badania wykazały, że odpowiednio dobrany
zestaw �wicze� wykonywanych w warunkach kontrolowanej hipoksji (powyżej
2500 m n.p.m. - poziom tlenu ~15%) pozwalają w kr�tkim czasie wywoła� odpowied�
polegającą na pojawieniu się większych ilo�ci transporter�w glukozy (GLUT, ang.
glucose transporters), dzięki czemu glukoza dużo łatwiej dostaje się do kom�rek
przez co jej ilo�� w krwi obniża się. 

Pojawienie się większej ilo�ci transporter�w glukozy jest związane z aktywno�cią
czynnika indukowanego niedotlenieniem (HIF). Ten sam czynnik po�rednio
uczestniczy w rozbudowie mikro naczy� krwiono�nych, dzięki czemu skutecznie
można powstrzyma� angiotoninę cukrzycową. Jednoczesne wykonywanie �wicze�
fizycznych dodatkowo przyczynia się do zużycia glukozy oraz zwiększenia
wrażliwo�ci kom�rek na insulinę. Dodatkowo dochodzi do obniżenia poziomu
cholesterolu. 

CUKRZYCA TYP II
WSPARCIE W ZDROWEJ HIPOKSJI

Zastosow
anie



Wdrożenie treningu przerywanej hipoksji (IHT) do procesu leczenia schorze� układu
oddechowego może przysłuży� się poprawie komfortu życia pacjent�w cierpiących
na takie jednostki chorobowe jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna
choroba płuc (POChP). 

Wyniki bada� wykazały, że IHT może skutecznie minimalizowa� objawy astmy
oskrzelowej, oraz zmniejsza� nasilenie epizod�w astmatycznych i przewlekłego
zapalenia oskrzeli. Dowiedziono, że pod wpływem treningu IHT dochodzi do
zwiększenia natężonej pojemno�ci życiowej płuc (FVC) i natężonej objęto��
wydechowej (FEV).

Następuje r�wnież wzrost aktywno�ci enzym�w antyoksydacyjnych, co doprowadza
do normalizacji wysokiej aktywno�ci wolnych rodnik�w i ma pozytywny wpływ na
status immunologiczny pacjent�w z astmą oskrzelową.

SCHORZENIA UKŁADU
ODDECHOWEGO

Zastosow
anie



Po przekroczeniu wysoko�ci 2500 m n.p.m., gwałtownie wzrasta ryzyko wystąpienia ostrej choroby
wysoko�ciowej. Ponadto nieprawidłowa aklimatyzacja do wysoko�ci może skutkowa�́ rozwojem
wysoko�ciowego obrzęku m�zgu, jest to stan, kt�ry może bezpo�rednio zagraża�́ życiu.

Adaptacja w AIR ZONE jest doskonałym narzędziem w procesie przygotowa� przed wyjazdem na
duże wysoko�ci. Organizm poddany wpływowi bod�ca, kt�ry jest analogiczny do tego w g�rach
wysokich uruchamia szereg proces�w przystosowawczych ułatwiających p��niejszą aklimatyzację.
Celem procesu aklimatyzacyjnego jest dostosowanie się̨  do nowych warunk�w �rodowiskowych.
Dzięki temu, że proces ten zostanie wspomagany przed wyjazdem w g�ry, spadek wydolno�ci
fizycznej oraz ryzyko rozwoju ostrej choroby g�rskiej zostają w znacznym stopniu zniwelowane.

ALPINIZM
AKLIMATYZACJA PRZED WYPRAWAMI

Zastosow
anie



Jako�� życia os�b starszych w gł�wnej mierze zależna jest od tempa i stopnia nasilenia
pojawiających się z wiekiem objaw�w starzenia. Zaliczamy do tego spadek masy mię�niowej,
zwiększenie tkanki tłuszczowej, wzrost insulinooporno�ci, nadci�nienie tętnicze czy obniżenie
gęsto�ci mineralnej ko�ci. Silne działanie prewencyjne na opisane jednostki chorobowe i zjawiska
wykazuje prowadzenie regularnej aktywno�ci fizycznej. Realizowanie �wicze� w warunkach hipoksji
zwiększa skuteczno�� tych działa�.
 
Udowodniono, że ekspozycja na hipoksję skojarzona z treningiem siłowym zwiększa wzrost siły i
masy mię�niowej w por�wnaniu do treningu realizowanego w warunkach normalnej dostępno�ci
tlenu. Badania wykazały, że trening przerywanej hipoksji zwiększa gęsto�� mineralną ko�ci i może
by� wykorzystywany do leczenia/zapobiegania osteopenii i osteoporozy. 

Wykazano, że ekspozycja na hipoksję w połączeniu z aktywno�cią fizyczną przyczynia się do
poprawy funkcji poznawczych, a adaptacja do przerywanej hipoksji stanowi obiecujący spos�b na
spowolnienie postępującej degeneracji neuron�w i procesu starzenia. Szerokie spectrum korzystnego
wpływu �rodowiska hipoksycznego daje możliwo�� wdrożenia całego spektrum działa� w celu
poprawy jako�ci życia os�b starszych. Warto zauważy�, że aktywno�� fizyczna w warunkach hipoksji
prowadzi do poprawy zdrowia oraz zwiększenia wydolno�ci fizycznej os�b starszych.

POPRAWA JAKO�CI ŻYCIA
OS�B STARSZYCH

Zastosow
anie



„Live High - Train High” – mieszkaj wysoko – trenuj wysoko  
„Live High - Train Low” – mieszkaj wysoko – trenuj nisko
„Live Low - Train High” – mieszkaj nisko – trenuj wysoko

„Intermittent Hypoxic Exposition” (IHE) – przerywana ekspozycja
na hipoksję
„Intermittent Hypoxic Training” (IHT) – trening przerywanej
hipoksji

Poszukiwania w zakresie najefektywniejszej metody treningowej
przyczyniły się do powstania następujących metod treningu
wysokog�rskiego:

METODY TRENINGOWE

Protokoły treningow
e



poprawa wytrzymało�ci i wydolno�� fizycznej organizmu, poprzez:

korzy�ci przedaklimatyzacyjne dla alpinist�w: mniejsza ryzyko AMS nawet o
40%
wstępna aklimatyzacja przed zawodami na wysoko�ci lub obozem
wysokog�rskim.
Poprawa profilu lipidowego.

Zar�wno spoczynek, jak i spanie na symulowanej wysoko�ci przez dłuższy okres
czasu, pobudza tempo erytropoezy (proces namnażania i r�żnicowania erytrocyt�w)
w organizmie, w wyniku czego we krwi wzrastają możliwo�ci transportowe tlenu. 

Praktycznie każdy sportowiec, korzystający z rozwiązania  LH-TL, czerpie korzy�ci
wynikające ze zwiększonej zdolno�ci przenoszenia tlenu przez krew. Są to zmiany,
kt�rych organizm nie osiągnąłby podczas typowego treningu na poziomie morza.

Ekspozycja LH-TL jest r�wnież wysoce wskazana podczas przygotowa� do wypraw
wysokog�rskich. W ten spos�b można złagodzi� ewentualne objawy choroby
wysoko�ciowej, a nawet im zapobiec.

Zalety:

          - wzrost liczby czerwonych krwinek,
          - wzrost całkowitej masy hemoglobiny,

LIVE HIGH TRAIN LOW

Protokoły treningow
e



poprawa wytrzymało�ci i wydolno�� fizycznej organizmu, poprzez:

 większy przyrost siły i masy mię�niowej podczas treningu oporowego,
poprzez:

W metodzie IHT sportowcy w ciągu dnia przebywają w warunkach normoksji,
natomiast wybrane jednostki treningowe odbywają w warunkach hipoksji (2000-
4000m n.p.m.). W praktyce, takie rozwiązane treningowe możliwe jest z
wykorzystaniem normobarycznych pomieszcze� hipoksycznych wyposażonych w
proponowaną technologię.

W metodzie  IHT stres wywołany działaniem hipoksji połączony ze stresem
treningowym, przyczynia się do wywołania większych zmian adaptacyjnych w
organizmie, w por�wnaniu do  tradycyjnego treningu.

Dużą zaletą metody IHT jest to, że czas spędzony poza ekspozycją na hipoksję
może by� r�wnież wykorzystany na normalną aktywno�� treningową, co zapobiega
wystąpieniu negatywnych objaw�w przedłużonej hipoksji (tj. zaburzenia snu i
odwodnienie) oraz skraca czas regeneracji po treningu.

Zalety:

        - poprawę zdolno�ci buforujących krwi oraz tkanki mię�niowej, 
        - wzrost aktywno�ci enzym�w glikolitycznych,
         - obniżenie kosztu energetycznego wysiłku, 
         - wzrost gęsto�ci sieci naczyniowej,
          -zwiększenie gęsto�ci mitochondri�w,   

         - wzrost syntezy tlenku azotu (NO).

IHT - INTERMITTENT
HYPOXIC TRAINING

Protokoły treningow
e



Powyżej przedstawione doniesienia dowodzą, że zjawisko hipoksji może by� niezwykle
skutecznym �rodkiem treningowo-terapeutycznym. 

Należy pamięta�, że kluczowym czynnikiem warunkującym skuteczną stymulację
mechanizm�w adaptacyjnych w organizmie jest odpowiedni dob�r zar�wno czasu ekspozycji,
natężenia hipoksji, a także zastosowanie odpowiednich bod�c�w treningowych. 

Podsumowanie



DAJEMY ROZWIĄZANIA

WIZUALIZACJA



Jak to działa?

Samodzielnie wytwarzamy azot -> brak konieczno�ci
napełniania zbiornik�w.

Technologia pozwala na modyfikację składu powietrza,
poprzez zubożenie w tlen.

Zubożony tlen wykorzystujemy jako bar tlenowy - hiperoksję 

Symulacja wysoko�ciowa może odbywa� się w dowolnych
przestrzeniach, bez masek, namiot�w czy hełm�w

Odzyskujemy do 76% energii elektrycznej, przeznaczając ją na
ciepło 



Analiza i doradztwo na etapie budowlanym
Projekt budowlany / wykonawczy lub instalacja rozwiąza� modułowych
Szkolenia sportowo medyczne
Opieka posprzedażowa
Wsparcie merytoryczne i techniczne
Utrzymanie serwisowe.

Nasze kompleksowe podej�cie do wsp�łpracy sprawia, iż dostarczamy
spersonalizowaną usługę:

Nasza instalacja AirZone daje możliwo�ci adaptacji tlenowej do precyzyjnie
okre�lonych warunk�w, aby stymulowa� dowolną wysoko��.

Rezultatem naszej technologii jest komfortowe i bezpieczne �rodowisko dla
użytkownik�w przez 24/7/365.

Nasz system został zaprojektowany tak, aby poradzi� sobie z wyzwaniem związanym
z nadmiernym gromadzeniem się dwutlenku węgla lub wilgoci. Dzięki zastosowaniu
filtrom HEPA i lamp UVC jeste�my w stanie zabezpieczy� się przed 99,9% wirus�w i
bakterii.

NASZA TECHNOLOGIA
Dostarczamy rozwiązania



Centralny O�rodek Sportu w Spale
Centralny O�rodek Sportu w Cetniewie
Centralny O�rodek Sportu w Zakopanem
Centralny O�rodek Sportu w Wałczu
Instytut Sportu / Pa�stwowy Instytut Badawczy

Technologia AirZone by AIR SPORT dostarcza najlepsze na rynku
rozwiązania, do największych o�rodk�w sportowych w kraju.

KLUCZOWE REALIZACJE
W POLSCE



10 pokoi sypialnych
1 sala sportowa

2019                  2022
75 pokoi sypialnych

8 sal sportowych
2 sale tlenowe 



KLUCZOWE REALIZACJE
Centralny O�rodek Sportu w Spale

17 indywidualnych pokoi z możliwo�cią
symulacji wysoko�ciowej.

Pokoje  sypialne z  technologią
hipoksyczną

 
Sala treningowa z możliwo�cią symulacji

wysoko�ciowej. 

Sala  treningowa



KLUCZOWE REALIZACJE
Centralny O�rodek Sportu w Zakopanem 

20 indywidualnych pokoi z możliwo�cią
symulacji wysoko�ciowej.

Pokoje  sypialne z  technologią
hipoksyczną

 
Sala treningowa z możliwo�cią symulacji

wysoko�ciowej. 

Sala  treningowa



KLUCZOWE REALIZACJE
Instytut Sportu Pa�stwowy Instytut Badawczy

Pomieszczenie do bada� sportowych i
�wicze� w symulacji wysokog�rskiej

Sala  do treningu
hipoksycznego

 
Pomieszczenie z podwyższonym stężeniem

tlenu do 37% 
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