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Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a WOODWAY már 1975 óta fejleszt innovatív termékeket, és proaktív módon szabadalmi jogokat biztosít új és 
jövőbeli fejlesztéseihez. A WOODWAY a léces szalag futófelület és az eredeti zéró árammal működő, íves futófelületű futópad, a WOODWAY Curve 
feltalálója és fejlesztője.

MIÉRT A WOODWAY?
1975 óta a WOODWAY főként egyetlen termék gyártására és folyamatos továbbfejlesztésére koncentrált – ez pedig a 
profi futópad. A szabadalmaztatott léces szalagtechnológia számos tekintetben egyértelműen a hagyományos futópad 
technológiák felett áll, emellett kiemelkedő előnyöket is nyújt a használóknak.

FOGAZOTT SZÍJ HAJTÁSÚ RENDSZER
100% méréspontosság
Nyúlás- és csúszásmentes erőátvitel
0,0 km/h kezdősebesség 0,1 km/h sebességnöveléssel
A szíjat nem szükséges újra beállítani

GOLYÓSCSAPÁGYAS SZÁLLÍTÓRENDSZER
Kisebb súrlódás = Kisebb kopás
Alacsony energiafogyasztás (akár 40%-kal nagyobb megtakarítás)
Kisebb javítási- és karbantartási költség
Nincs ismétlődő költség

LÉCES SZALAG FUTÓFELÜLET
A legkényelmesebb futás élménye
Optimális rezgéscsillapítás
Akár 240.000 megtett km a lécsor cseréje nélkül
Minimális zajgenerálás

1974 
Willi Schönenberger, egy svájci 

műszaki  igazgató épp egy fitnesz 
központ tervezésén dolgozott, amikor 

rögzítette az észrevételét, hogy a 
legfontosabb eszköz, a futópad nem 
teljesíti a legfontosabb elvárásokat. 

Egy géphangú eszköz, amelyet emberi 
szükségletek kiszolgálására terveztek.

1983
A Sakai Medical

gyártási licenc díjat kapott
a WOODWAY technológia 
használatáért a japán piacon.

19901970 1980

1989
DESMO E

1988
WOODWAY USA megalaptása 
Waukesha, Wisconsin államban.

19851975
Willi Schönenberger megalapítja
a WOODWAY GMBH céget 

eil am Rhein-ben, Németországban. A név 
a helyiség nevének angol megfelelőjéből 
jön, (Wald=Wood / Weg=Way) és utal a 
puha, fenyőtűvel borított erdei terepen 

futás élményére.

SPORT S1/K1

TRAMP 
(Az első motor nélküli futópad)

1978
ERGO REHA
ERGO ELG

1979
ERGO XELG

ERGO EL1 
(állatok számára)

1984
SPORT S1V

1986
SPLIT-BELT

1987
DESMO

2015
A WOODWAY 

USA lett a 
KINEASSIST 

globális 
disztribútora.

A WOODWAY 
USA megvásárolta 

a WOODWAY 
GMBH részvények 

többségét, és a 
márka 40 éves 

fennállását ünnepli!

2000 20101995
MERCURY

U.S. ELG

2003
BARI-MILL

2012
4FRONT

2006
PRO

PRO XL

2011
CURVE 3.0
CURVE XL

2002
FORCE 1.0

2009
NASA “COLBERT” TREADMILL

DESK-MILL
DESMO ELITE

CURVE
ECOMILL

2004
FORCE 2.0

LOKO STATION

1998
A WOODWAY USA a 
WOODWAY GMBH 

részvényese lett.

1994
PPS SPORT

PPS MED

2005
A WOODWAY USA 
a WOODWAY orvosi 

rehabilitációs futópadok 
elsődleges gyártója 

világszerte

BLADE
FORCE 3.0
DESMO 05’
LOKO HELP
PPS AQUA

2017
A WOODWAY 

USA megvásárolta a 
WOODWAY GMBH 

részvényeinek
100%-át.

2016
CURVE 

TRAINER

1991
LOKO 



PONT EZÉRT

A rezgéselnyelő futófelületnek köszönhetően, a WOODWAY futópadok különösen kímélik az ízületeket. Kizárólag a WOODWAY egyedülálló, vulkanizált 
gumiborítású T-lécekből készült futófelülete nyeli el a rezgéseket a talajfogási pontokon anélkül, hogy megváltoztatná a test biomechanikáját. A 43-47-es 
A-típusú keménységet a kölni sporttudományi egyetemmel együtt fejlesztettük, és határoztuk meg az optimális párnázottságot az ízületekre gyakorolt káros 
hatások kiküszöbölésére.

A WOODWAY sport- és fitnesz futópadokat a profi versenysportoknál és a kereskedelmi fitnesz piacon egyaránt használják, és minden célcsoport igényeinek 
megfelel. A WOODWAY futópadokat rendkívül alacsony zajszint, hosszú élettartam és minimális felmerülő költségek jellemzik a termék teljes élethossza alatt.

Rehabilitációban, otthoni használatban és teljesítménysportban egyaránt, a gyalogló- és futóedzések eltérő terhelési fázisain keresztül, a WOODWAY a fejlő-
dés minden szakaszában ideális sporteszköz. Bármely felhasználó számára maximális biztonságot és mérhető eredményeket nyújt.



Futófelület tulajdonságai
(SZ) 55 cm x (H) 157 cm,

60 egyedi léc
 

Sebesség
Akár 25 km/h

 
Lejtés 

Akár 25%
 

Teherbírás
Futás esetében: 180 kg

Gyaloglás esetében: 360 kg
 

Hajtásrendszer
114 precíziós golyóscsapágy

Fogazott szalag vezérelt hajtásrendszer 

Hajtómotor
2 hp folyamatos (5 hp csúcs), kefe nélküli szervó

Gép súlya
200 kg

Áramforrás
220-240V 50/60 Hz 16A (C)

4FRONT
A 4FRONT futópad egy új generációs ter-
mékcsalád része. Páratlan kényelem és sokol-
dalúság jellemzi, ami a WOODWAY egyedi 
léces szalag futófelületének köszönhető.

A 4FRONT-ot úgy terveztük, hogy terepen 
futás érzését nyújtsa, és a használónak dina-
mikus és kíméletes edzést biztosítson.

Hosszútávfutók, hobbifutók és gyaloglók is 
nagyra becsülik azt a minőséget és újdonságot, 
ami a 4FRONT futópadot megkülönbözteti a 
többitől.

Egyedülálló a világon a DYNAMIC funkció, 
amely során a motoros vezérlés kikapcsolha-
tó és egy sebességkorlát nélküli, önálló futást 
biztosít a felhasználónak.



Futófelület tulajdonságai
(SZ) 43 cm x (H) 157 cm,

60 egyedi léc
  

Teherbírás
Futás esetén: 180 kg

Gyaloglás esetén: 360 kg
 

Hajtásrendszer
Nem motoros

 
Gép súlya

160 kg

Áramforrás
Nem szükséges!

CURVE
Az iparág szakértőinek 40 évnyi tapasz-
talatát ötvözve, 2009-ben mutattuk be a 
WOODWAY CURVE futópadot, az első 
olyan egyszerű eszközt, amely hatékony és tel-
jes körű eredményeket hoz a felhasználónak.

Ez az eredeti, motor nélküli futópad egyedi 
edzést kínál az ügyfeleknek, áram felhasználá-
sa nélkül. Ne dőljön be az utánzatoknak, mert 
a különbség, ami miatt az ügyfelek mindig visz-
szatérnek, az a WOODWAY élmény.

Valódi szabadságot, és egy jobb minőségű fu-
tást is tapasztalhat az egyedi hajlított futófelü-
leten, amelynek motorja maga az ember.

Futófelület tulajdonságai
(SZ) 43 cm x (H) 157 cm,

60 egyedi léc
  

Teherbírás
Futás esetén: 180 kg

Gyaloglás esetén: 360 kg 
 

Hajtásrendszer
Nem motoros

 
Gép súlya

160 kg

Áramforrás
Nem szükséges!

CURVE TRAINER
A CURVE futópadhoz hasonlóan a CURVE 
TRAINER is motor nélküli. 

Azonban a CURVE TRAINER-t kisebb lejtésű 
alappal építettük, szem előtt tartva az egész-
ségklubok ügyfeleit, akik egy kontrolláltabb 
környezetben szeretnék növelni kitartásukat és 
állóképességüket.

A CURVE TRAINER biztosítja a használók 
számára, egy olyan hatékony ritmus fenntartá-
sát, amely ismétléseket és a hosszabb időtar-
tamú edzéseket tesz lehetővé.



Futófelület tulajdonságai
(SZ) 70 cm x (H) 157/203 cm,

60/77 egyedi léc
  

Sebesség
0 – 25 km/h

 
Lejtés

0 – 25%
 

Teherbírás
Futás esetén: 180 kg

Gyaloglás esetén: 360 kg
 

Hajtásrendszer
114/160 precíziós golyóscsapágy

Fogazott szalag vezérelt hajtásrendszer
 

Hajtómotor
2 hp folyamatos (5 hp csúcs), kefe nélküli szervó

Gép súlya
260/306 kg

Áramforrás
220-240V 50/60 Hz 16A (C)

PRO / PRO XL
Ne hagyd, hogy egy hagyományos szalagos 
futópad korlátozzon az edzésben. A PRO ter-
mékcsalád bőséges helyet biztosít bármilyen 
méretű sportolónak. A kapaszkodón elhelye-
zett terhelésválasztó gombok a gyors és egy-
szerű használatot segítik.

A PRO sebességeivel és dőlésszögeivel kivá-
lóan edzhető a test állóképessége és robbané-
konysága. Tervezésénél az eredményekre kon-
centráltunk, így ez a futópad áll elébe minden 
kihívásnak, ami az útjába kerül.

Egyedülálló a világon a DYNAMIC funkció, 
amely során a motoros vezérlés kikapcsolható 
és egy sebességkorlát nélküli, önálló futást biz-
tosít a felhasználónak.

Futófelület tulajdonságai
(SZ) 55 cm x (H) 157 cm,

60 egyedi léc
  

Teherbírás
Futás esetén: 180 kg

Gyaloglás esetén: 360 kg 
 

Hajtásrendszer
Önműködő / elektromágneses fékrendszer

Gép súlya
230 kg

Áramforrás
220-240V 50/60Hz 16A (C)

FORCE
A FORCE futópad egy nem motoros, helyhez 
kötött, sportterhelésre készült eszköz, amelyet 
kifejezetten sebességre, gyorsulásra és atlétikai 
teljesítményedzésekre fejlesztettünk.

A beépített elektromágneses fékrendszerrel 
szerelt teljesítmény futópadot az ellenállás 
növelésére terveztük, hogy a sportolók a hatá-
raikat feszegethessék, biztonságosan és helyes 
biomechanikus pozícióban.

Az állítható hevederrel és a változó ellenállás-
sal, a FORCE egy dinamikus edzéseszköz min-
den atlétának, a gyorsaság, a teljesítmény, és 
az anaerob állóképesség fejlesztésére.



SZOLGÁLTATÁSI HÁLÓZAT

EDZÉSGARANCIA

PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK
Természetesen a hagyományos vásárlás mellett lehető-
séget biztosítunk lízingelésre, illetve részletfizetésre is 
megvásárolhatod kedvező feltételekkel a világ legjobb 
futópadjait. Megtaláljuk számodra a legmegfelelőbb 
megoldást. Emellett örömmel visszavesszük és kicse-
réljük használt gépeidet. Új futópad vásárlása esetén 
örömmel beszámítjuk használt gépeidet egy egyedi, 6 
hónapos visszavásárlási garanciával.

Termékspecifikus felhasználói, alkalmazotti és edzői 
képzéssel kapcsolatban érdeklődj értékesítődnél. Egyez-
tess időpontot a képzéshez a termék kiszállításakor, vagy  
később, közvetlenül a helyszínen.

A WOODWAY egy globális vállalat, amely elkötelezett szakemberek tapasztalatára és teljesítményére épül. Célunk, hogy túlszárnyaljuk ügyfeleink elképzeléseit azáltal, hogy folyamatosan 
fejlesztjük termékeink és szolgáltatásaink minőségét. Arra törekszünk, hogy ügyfeleinkkel kialakított kapcsolatunk HOSSZÚTÁVRA szóljon.

SZEMÉLYRE SZABOTT FIGYELEM
Értékesítő, irodai és terepen levő munkatársaink boldo-
gan adnak tanácsot és segítséget az egyéni szükségle-
teknek megfelelően az első beszélgetéstől egészen a 
szállításig és összeszerelésig. Emellett a teljes időszak 
alatt rendelkezésre áll egy személyes kapcsolattartó.

A WOODWAY 12 hónapos teljeskörű garanciát vállal, 
beleértve az összes kopóalkatrészt, pótalkatrészt, szállí-
tási költséget, technikai telepítést és telefonos segítsé-
get is. A hitelesített karbantartási programunk nem csu-
pán a jól működő eszközök biztonságát nyújtja a kezelő 
számára, de kiterjesztett jótállást is biztosít egyes pótal-
katrészekre 3, 5 vagy akár 7 évre.

Európai szolgáltatási hálózatunk központja Weil am 
Rheinben, Németországban található a folyamatok ha-
tékonyságának elősegítése érdekében. Magyarországon 
teljes szervízszolgáltatást biztosítunk az összes általunk 
forgalmazott futópadra. A németországi központtal való 
szoros együttműködés által rövid szállítási határidőket és 
gyors válaszreakciót biztosítunk ügyfeleink számára.

 - A TE PARTNERED

W O O D WAY  G LO B Á L I S  KÖZ P O N TJ A
E-Mail  info@woodway.com
WoodWay.com

W O O D WAY  E U R Ó PA I  KÖZ P O N TJ A
E-Mail  info@woodway.de
WoodWay.dE

W O O D WAY  K I Z Á R Ó L AG O S
m AGYA R O R S Z ÁG I  D I S Z T R I B ú TO R A
E-Mail  info@puresports.hu
purEsports.hu



Termékpaletta összefoglaló

U
SE

R 
iN

TE
RF

aC
E

4FRONT 4FRONT 
w TV MERCURY PATH CURVE CURVE Trainer CURVE XL

Polar szívritmus szenzor

Applikáció kompatiblilis 

USB töltés

Érintő fogantyús
szívritmus szenzor

Ledes kijelző

Személyi edző kijelző

19” LCD HDTV  

RS 232, EKG, Spiroergometriai 
fogadóport

CSAFE kompatibilis

PT Pro szoftver

Futófelület mérete 55 x 157 cm 55 x 157 cm 43 x 157 cm 55 x 120 cm 43 x 157 cm 43 x 157 cm 55 x 200 cm

0-15% dőlésszög

0-25% dőlésszög

(-3%)-(+22%) dőlésszög

0-20 km/h

0-25 km/h

Saját hajtás, korlátlan sebesség

220-240V 50/60 Hz 16A 

2 hp folyamatos (max 5 hp) 
kefe nélküli szervó

PRO PRO XL Force

Force PT Display

  

70 x 157 cm 70 x 203 cm 55 x 157 cm

A WOODWAY futópad számomra kétségtelenül a 
lehető legjobb választás volt. Edzőtermet vezetek, 
bérletes tagokkal. Nálunk a hagyományos futópadok 
nem váltak be. Gyakran javításra szorultak, havonta 
karbantartást igényeltek, már az első hónaptól kezdve. 
Miközben itt álltak a futópadok, üzemen kívül, olyan is 
előfordult, hogy a bérlet árát vissza kellett térítenem. 

Mióta megvettem a  WOODWAY-t, ilyen probléma 
nincs. Bevallom, én is nehezen vettem rá magam, hogy 
egy jobb eszközért a kifizessem a magasabb árat. De 
most már tudom, hogy tényleg ez volt az egyik legjobb 
befektetésem.

Smartfit, Budapest
Schenk Tamás, tulajdonos

LEGALACSONYABB
BIRTOKLÁSI ÖSSZKÖLTSÉG
A WOODWAY léces futószalagos futópad hosszú távon pénzt takarít meg az üzemeltetés számára.

• 50%-kal kevesebb áramfogyasztás
• Kevesebb állásidő

• Visszavásárlási program
• Az eszköz hosszabb élettartama

$1,800
$1,600
$1,400
$1,200
$1,000
   $800
   $600
   $400
   $200
       $0

MiT jElENT a biRTokláSi öSSzkölTSég az öN kölTSégvETéSE SzEMpoNTjából?
beszerzési ár + cserealkatrészek + javítások + karbantartási költségek + villanyszámla = birtoklási összköltség

kevesebb elhasználódás = kevesebb fejfájás

a hagyományos futópad és a WooDWaY SlaT bElT működtetési költségei négy évre vetítve

Áramfogyasztás Motor/Alkatrészek Futófelület csere Szalag csere

FELHASZNÁLÓI
VÉLEMÉNY

$1,621,00

$810,00

$438,00

$81,00

$377,00

$0,00 $0,00

$521,00

Hagyományos futópad                                Woodway Slat Belt futópad



  

  

 

Pure Sports Kft.
2096 Üröm, Levendula u. 6/B

Orbán Zsolt
Telefon: +36 30 994 9448
E-mail: orban.zsolt@puresports.hu
Weboldal: puresports.hu
Facebook: fb.com/puresports
Instagram: @puresports.hu

További információért keresd a WOODWAY termékek kizárólagos forgalmazóját, a PURE SPORTS 
Kft.-t. A WOODWAY által kínált szolgáltatások nálunk magyar és angol nyelven elérhetők, a ter-
vezéstől, a terem kialakításán és az üzleti stratégián át a terem beindításáig és tovább.

A termékeket és a lehetőséget ingyenes próbaedzéssel mutatjuk be látványtermünkben vagy 
valamelyik magyarországi referencia termünkben.

kövESS MiNkET!

 
 
 
 


