
Irányítsd a gravitációt, eddz úgy 

mint soha előtte! Éld át a szaba-

dalmaztatott Dinamikus Vektor 

technológiát, amellyel a Sintesi a 

szabad súlyokat, a rugalmas ellen-

állást, az evezőgépek és számos 
hagyományos edzéseszköz visel-
kedését szimulálja.
A táblagépen egyetlen gombnyo-

mással beállíthatod az edzés 
rutinját, valós időben megte-

kintheted teljesítményadatokat, 
és magasabb szintre emelheted 
edzéseidet.

A Sintesi az apró részletekre figye-

lés termése, és 100%-ban Olasz-

országban készül. Két cső alakú 
modulja van, belső szerkezetei 
repüléstechnikai alumíniumból ké-

szültek, kopás- és súrlódásgátló 
polimer bevonattal.
A Sintesi villanymotorok akár 100 
kg-os terhelést és akár 2 kW tel-
jesítményt is képesek generálni a 
felhasználó edzéséből származó 
energia felhasználásával.

Hozd ki a lehető legjobb teljesít-

ményedet a Dinamikus Vektor 
terheléssel! A DV a humán biome-

chanikára alapozott nemzetközi 
szabadalommal rendelkező tech-

nológia. Lehetővé teszi a gyakor-

latok végrehajtását természetes 
módon, szimulálva a gravitációt és 
lehetővé téve a teljes mozgássza-

badságot.

A digitalizált terhelések segítsé-

gével gyorsan válthatsz hagyo-

mányos edzésről funkcionális 
edzésre, vagy erő edzésről aerob 
edzésre.

A TE FITNESZ TERMED
2 NÉGYZETMÉTEREN.

AZ OLASZ DESIGN 
ÉS MINŐSÉG CSÚCSA

URALD A GRAVITÁCIÓT

TARTS VELÜNK A DIGITÁLIS
TERHELÉSEK ÉRÁJÁBA



Fejleszd sportolói telje-

sítményedet és növeld az 
izomtömeget nagy intenzi-
tású edzésekkel.

Fejleszd az életminőséged 
egy különleges edzésprog-

ram során, amely karban 
tartja az inakat és fenn-

tartja az aktív metaboliz-

must.

A szemnek is jár. Fejleszd 
az egyensúlyt, az izmok 

harmóniáját egy egész-

séges, karcsú és tónusos 
testképért.

Ébreszd fel testedben az 
energiát és a hangulatot, 
olyan edzésekkel amelyek 
növelik az erőt, javítják a 
tartást és az ízületek rugal-
masságát.

Az AKUIS / SINTESI által kínált szolgálta-

tások a nálunk magyar és angol nyelven 
elérhetők, a tervezéstől, az oktatáson át a 
terem beindításáig és tovább.
A termékeket és a lehetőséget ingyenes 
próbaedzés keretében mutatjuk be a Pure 
Sports bemutatóteremben vagy az érdek-

lődő által választott helyszínen.

FEJLESZD
A TELJESÍTMÉNYT

TARTSD TÓNUSBAN
A TESTED

MARADJ
FIATAL

ÉBRESZD 
AZ ENERGIÁT
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A Sintesi könnyen falra szerelhető,
minimális helyet igényel, maximá-
lis esztétikai hatást nyújt,kihozza a
maximumot a kihasználatlan te-
rekből, sarkokból, oszlopokból. 
Ideális funkcionális edzésekhez, 
láberősítő gyakorlatokhoz, futás-
hoz, hasizom gyakorlatokhoz és 
folytathatnánk...

Éld át a virtuális gravitáció erejét, 
annak legtermészetesebb formá-
jában a lábtámasz szilárd alapján. 
Ez a forma olyan alapgyakorlatok-
hoz ideális, mint a nyújtás, guggo-
lás, emelés és még sok máshoz.

FÜGGŐLEGES SÍK

VÍZSZINTES SÍK


