ALAKÍTSD KI EXKLUZÍV
HOME GYMEDET!
JAVÍTS ÉLETMINŐSÉGEDEN
PRÉMIUM FITNESZ GÉPEINKKEL!
LÉGY TE IS NYITOTT
A MINŐSÉGRE, A BIZTONSÁGRA
ÉS AZ EGYEDISÉGRE!
KÉRJ EGYÉNRE SZABOTT
ÁRAJÁNLATOT A #PSHOMEGYM
PROMÓCIÓS KÓDDAL.
E-mail: info@puresports.hu
Tel.: +36 70 670 7679

PURE>>SPORTS
2096 ÜRÖM, LEVENDULA U. 6/B

8750 EUR + ÁFA
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.
LÉCES GUMIBAKOS FUTÓFELÜLET
¬¬a legkényelmesebb futás élménye optimális rezgéscsillapítás
¬¬akár 240.000 megtett km a lécsor cseréje nélkül
¬¬minimális zajgenerálás
FOGAZOTT SZÍJHAJTÁSÚ RENDSZER
¬¬100% méréspontosság
¬¬nyúlás- és csúszásmentes erőátvitel
¬¬0,1 km / sebesség állítási lehetőség a motoros gépeken
¬¬a curve trainer futópadon nincs maximális sebességhatár
¬¬a szíjat nem szükséges újra beállítani
114 GOLYÓSCSAPÁGY A HAJTÁSLÁNCBAN
¬¬kisebb súrlódás - kisebb kopás
¬¬alacsony energiafogyasztás (akár 40%-kal nagyobb
megtakarítás)
¬¬rendkívül alacsony birtoklási összköltség
¬¬kiemelkedő 5 év garancia a hajtásláncra és a vezérlésre

13 910 EUR + ÁFA
A 4FRONT futópad egy új generációs termékcsalád része.
Páratlan kényelem és sokoldalúság jellemzi, ami a WOODWAY
egyedi léces szalag futófelületének köszönhető.
A 4FRONT-ot úgy terveztük, hogy terepen futás érzését
nyújtsa, és a használónak dinamikus 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 kikapcsolható és egy sebességkorlát
nélküli, önálló futást biztosít a felhasználónak.

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.

M3i INDOOR BIKE

M3i TOTAL BODY TRAINER

M5i STRIDER

2200 EUR + ÁFA

2250 EUR + ÁFA

2250 EUR + ÁFA

¬¬V alakú váz, amely minden méretű és alakú vendégnek megfelel ¬¬Bluetooth® kapcsolat
¬¬a mindösszesen 2 kilogrammos alumínium lendkerék
¬¬könnyű alumínium lendkerék
hátulra került a korrózió védelem érdekében
¬¬fedélzeti M szériás monitor
¬¬forradalmi, újragondolt Keiser kerékpár pedál
¬¬WATT és fordulatszám mérése pedálonként
¬¬egyedülálló visszatöltést nem igénylő önálló mágneses
¬¬51 kilós súlya miatt könnyen mozgatható a kerekeken
ellenállás technológia a hosszabb használat és a kopás
¬¬EN 957 TÜV minősítés
csökkentése érdekében, akár 12 év garanciával
¬¬négy irányba állítható üléspozíció
¬¬Poly V szalagos hajtáslánc a halk, megbízható és alacsony
¬¬hangtalan működés
fenntartási költséggel rendelkező használatért
¬¬extrém terhelhetőség
¬¬számítógépes kijelző amely mindkét pedálról a külön-külön
¬¬minimális karbantartás
mért watt teljesítményt is mutatja
¬¬159 kilós extrém terhelhetőség,
¬¬vezeték nélküli Bluetooth® technológia,
open API az okostelefon és tablet csatlakozáshoz
¬¬EN957 TÜV tanúsítvány a pontosságra, biztonságra
és környezetkímélésre
¬¬a kerékpár súlya mindösszesen 42 kg,
ezért könnyen mozgatható

amely minden KEISER kardió eszközre igaz

Próbáld ki bemutatótermünkben!

¬¬Bluetooth® vezeték nélküli technológia
¬¬könnyen mozgatható
¬¬vizespalack tartó
¬¬alsó-és felső test edzése
¬¬nem igényel áramot, környezetbarát
¬¬párnázott mozgatható karok
¬¬az összes KEISER kardió eszköz Polar kompatibilis
¬¬csúszásmentes szalag
¬¬kopásmentes mágneses ellenállás
¬¬egyszerű beüzemelés
¬¬24 fokozatban állítható ellenállás
¬¬rögzíthető edzésadatok
¬¬WATT alapú teljesítmény mérés

