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Beste branchegenoot,
Graag richt ik mij tot u. De professional die net zo veel van deze branche houdt als ik. Mijn naam is Cees van Toor. Al 28
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EnergyFit
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Een oplossing voor

Oplossingen bestaande uit een combinatie van diverse toonaangevende fitness merken die altijd de nieuwste trends

elke branche

volgen. Met heel veel lef, een klein beetje bluf, regelmatig ‘buiten’ de lijntjes kleuren en uiteraard met het nodige vallen en

Gym Design

jaar eigenaar van Innovex Fitness Benelux. Innovex Fitness is in 1993 gestart met een klein team en een merkonafhankelijk
visie. Door deze onafhankelijkheid zijn wij al jaren in staat ‘taylor made’ oplossingen te bieden aan onze klanten.

opstaan, zijn we nu toch alweer 28 jaar verder! Innovex Fitness is door de jaren heen gegroeid van een ‘one man show’,

- Core Health & Fitness					
•

Core Health &

•

Fitness

Een wereldwijd

•

28

naar de grootste zelfstandige fitness distributeur in de Benelux en daar ben ik best wel een beetje trots op.
Ik had in 1993 nooit durven dromen dat Innovex Fitness zou uitgroeien tot het prachtige bedrijf van nu. Een organisatie

Advagym by Sony

met merken van wereldklasse, sterke strategische partners, klanten om trots op te zijn en het beste team ter wereld!

fitnessbedrijf

Wat is de tijd snel gegaan en wat is er veel gebeurd in die 28 jaar tijd!

- Star Trac® Cardio

36
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•
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•
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•
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in een andere vorm weer terug zien komen. Maar dat is juist hetgeen deze branche voor mij zo leuk en uniek maakt!
De fitnessbranche is namelijk continu in beweging en dat vergt veel aanpassingsvermogen van een ieder die onderneemt
in deze prachtige branche.

- StairMaster® High Intensity
•

Ik heb door de jaren heen veel merken, concurrenten, clubs & concepten zien komen en gaan, of een aantal jaren later

52

HIIT Circuit

Dankbaarheid is het eerste wat bij mij opkomt als ik denk aan het jarenlange vertrouwen dat onze organisatie van
veel relaties krijgt. Wij doen inmiddels zaken met de tweede en in sommige gevallen zelfs alweer de derde generatie
fitnessondernemers.

- Nautilus Strength

60

®

Terwijl ik ‘vroeger’ met vader en/of moeder sprak over loopbanden, crosstrainers en kracht apparatuur, spreek ik nu met
de zoon of dochter over de inrichting van een functionele boutique ruimte. Tijden veranderen zullen we maar zeggen!

•
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•

Impact

•

Leverage

Wilt u in deze branche relevant/onvervangbaar blijven voor uw klant(en)/relatie(s) dan zult u moeten blijven innoveren. En

•

One

•

Instinct

•

Multi-Stations

dat is wat we na al die jaren nog steeds doen. We blijven de ‘status quo’ uitdagen en zoeken continu naar manieren om

•

Inspiration

•

HumanSport

•

Benches & Racks

zaken beter te doen, waarbij het succes van onze klanten al 28 jaar centraal staat!

- Schwinn Group Cycling					
®

•

Schwinn Bikes

•

Maatwerk

•
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4iiii

U vindt onze apparatuur bij fitnesscentra, fysiotherapeuten, onderwijsinstellingen, hotels, topsport accommodaties en zelfs
bij een aantal bekende Nederlanders.
Ons team werkt dagelijks hard voor de vele ondernemers die hun fitnessinrichtingen aan ons toevertrouwen. Hierbij staan
service, kwaliteit, dienstverlening en het succes van de opdrachtgever centraal. Onze oplossing(en) bestaan tegenwoordig

- Throwdown®					
•

Rigs

•

Free Weights

•

2

550 Series

uit meer dan alleen het leveren van kracht en cardio apparatuur. Hierover leest u meer in deze catalogus.
Ik wens u veel leesplezier en ik hoop u snel te mogen ontmoeten. Dit kan op een van onze events, bij u op locatie of op

Fit Accessoires

- Intenza Fitness® Cardio				
•

108

ons hoofdkantoor in Maasdijk.

119

Ik ga graag met u in gesprek!
Cees van Toor Eigenaar/Directeur Innovex Fitness

KERNWAARDEN
Bij Innovex Fitness geloven we dat cultuur de basis is voor succes!

DOELGERICHT
WIJ FUNCTIONEREN ALS TEAM.
SUCCES IS ONZE DRIJFVEER.

ANALYSEREN
OM TE KUNNEN EXCELLEREN,
MOETEN WE WETEN WAAR WE STAAN.

VERANTWOORDELIJKHEID
WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET PROCES,
VANAF DE EERSTE KENNISMAKING.

FLEXIBEL
WIJ ZOEKEN SLIMME OPLOSSINGEN,
VOOR DE GROOTSTE UITDAGINGEN.

PRESTEREN
WIJ DOEN WAT NODIG IS VOOR DE KLANT,
DENKEN GROOT EN VERZINNEN GEEN EXCUSES.
Innovex Fitness is opgericht in 1993 en gevestigd in Maasdijk. Met onder meer drie eigen healthclubs weten wij als geen

OPEN DIALOOG
WIJ STREVEN NAAR EEN RESPECTVOL
& OPEN DIALOOG.

ander hoe de markt in elkaar zit en met welke uitdagingen u als fitnessondernemer te maken hebt.
Met ons producten- en diensten aanbod, van onder meer Star Trac®, StairMaster®, Nautilus®, Schwinn®, Throwdown®
en Intenza Fitness®, bieden wij iedere club in ieder marktsegment een passende oplossing.
Innovex Fitness is meer dan een leverancier. Dit komt onder andere door onze jarenlange ervaring, professionele
bedrijfsvoering en sterke strategische financieringspartners. Innovex Fitness biedt de oplossing voor groei van tevreden
leden binnen elke sportfaciliteit. Wij leveren de fitnessbranche over de hele linie, van personal trainers, full service club,
hotels tot CrossFit-boxen.
Samen met onze fitness marketing- en salespartner 4Select (www.4select.nl) helpen wij organisaties en bedrijven om
betere resultaten te halen uit hun sportfaciliteit(en).

4

4SELECT
DE ONE-STOP-SHOP
VOOR UW (ONLINE)
RESULTAAT
Heeft u het gevoel dat er meer rendement uit uw (sport) organisatie te
halen valt? Heeft u moeite om onderscheidend vermogen te creëren? Zorgt
toenemende concurrentie voor een lagere instroom van nieuwe klanten?

Maak kennis met 4Select, een online marketing & sales bureau. maar dan net
even anders. 4Select is gespecialiseerd in (online) marketing & sales voor de
fitness en gezondheidsbranche. 4Select denkt niet in losse kanalen, maar
biedt dé totaaloplossing om meer rendement uit elke (fitness)organisatie te
halen!

Door de sterk toenemende concurrentie is het voor ondernemers in de fitness
en gezondheidsbranche essentieel om zich te onderscheiden van de rest
Of u nu helemaal opnieuw begint of gewoon uw organisatie extra voorsprong
wilt geven 4Select heeft alle middelen in huis om uw bedrijf naar een hoger
niveau te tillen!

4Select maakt gebruik van een breed scala aan digitale marketing strategieën
en is altijd up to date omtrent de laatste ontwikkelingen in de markt. Van
zoekmachine optimalisatie, zoekmachine adverteren, social media marketing
tot content creatie en meer! Aan werkelijk alles is gedacht!

4Select is dé one-stop-shop voor fitnessclubs, personal trainers,
fysiotherapeuten & boutique studio’s. Het resultaat? (Online) rendement
waar u blij van wordt. Een stijging in leads en een hoger afsluitpercentage!

Kortom.. meer betalende klanten!

www.4select.nl
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GYM DESIGN

SERVICE &
ONDERHOUD

Innovex Fitness biedt u, indien gewenst, een hoogwaardig, op maat gemaakt

Bij Innovex Fitness hebben we een passie voor

fitnessontwerp.

het verlenen van service. We realiseren ons dat

We passen onze principes voor gym design toe, over de hele linie. Van personal

het niet uitmaakt hoe goed onze apparatuur en/of

training studio’s tot onafhankelijke clubs, (lokale) bedrijven, hotels, sportclubs

producten zijn, het betekent niets op het moment

en CrossFit-boxen.

dat u een vraag of probleem heeft dat onbeantwoord

Onze specialisten, beschikken over een schat aan ervaring en creëren elk
gewenst design afhankelijk van uw specifieke eisen. Daarom komen we graag
bij u op bezoek voor een kennismaking, zodat we uw visie begrijpen.

of onopgelost blijft. Daarom biedt Innovex Fitness,
naast de allerbeste fitnessapparatuur, service van
wereldklasse!

Hoe beter we uw wensen begrijpen, des te beter zijn onze consultants in staat

IN HEEL DE BENELUX

om u te voorzien van een passend advies. We praten met u over bedrijfsmodellen,

We beschikken over een ervaren team van monteurs

budget, visie, concurrentie, fitnessapparatuur en ontwerpen zo uw ideale

om ervoor te zorgen dat fouten tijdig en binnen

sportfaciliteit.

het budget worden opgelost. Onze ‘in house’
gekwalificeerde servicemonteurs werken samen met

VISUALISEER UW IDEEËN MET 3D DESIGN
Ons team van experts beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van
training, sportschoolbeheer en facilitair ontwerp. Zo kunt u erop vertrouwen
dat we over de kennis en ervaring beschikken om de beste resultaten te
leveren voor ieder gym design.

een uitgebreid netwerk van onafhankelijke technici
om u van de beste service te voorzien. Waar uw
faciliteit zich ook bevindt.

PREVENTIEF ONDERHOUD
We zijn er van overtuigd dat uw apparatuur goed
wordt verzorgd, maar zelfs een goed onderhouden

Na het bespreken van uw visie met een van onze gym designers, zullen we

machine heeft af en toe een professionele check-up

beginnen met het werken aan 3D-beelden met behulp van de nieuwste CAD-

nodig. We raden aan dat u minstens één preventief

technologie. Dit is een belangrijke fase in elk design, omdat het inzicht geeft

onderhoudsbezoek per jaar inplant om mogelijke

in zaken, waarmee u mogelijk geen rekening heeft gehouden en waarmee u uw

problemen te voorkomen.

plannen met weinig of geen kosten kunt herzien. Zodra de lay-out en apparatuur
zijn vastgesteld, kunnen we aan het interieurontwerp en de marketing werken,
mocht u dit nodig hebben.

360° VIRTUELE WALKTHROUGH TOUR
Innovex Fitness is er trots op om Virtual Reality 360º Walkthrough-video’s te
kunnen aanbieden. Zo kunnen wij onze klanten een virtuele rondleiding geven
door het design dat voor hun faciliteit is gemaakt. Bekijk onze YouTube pagina
voor diverse 3D designs die we hebben gemaakt voor onze klanten.

VOORDELEN VAN DE
SERVICE DIENST VAN
INNOVEX FITNESS
U kunt ons bellen met vragen

ONTDEK ONZE DIENSTEN

van 9.00-17.00 uur

• Technische ondersteuning voor het oplossen van
problemen

Getraind service team staat klaar om

• Training voor uw personeel om oplossingen te
bieden voor eventuele problemen

u te helpen

• Website met producten, informatie en een
gebruiksvriendelijk bestelsysteem

In heel BeNeLux beschikbaar

• Uitgebreide openingstijden van ons service center
• Mogelijkheden tot (periodiek) preventief
onderhoud
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Digitale, zakelijke en marketing
ondersteuning
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STRATEGISCHE
FINANCIERINGSPARTNERS
Als een van de grootste leveranciers van fitnessapparatuur, zijn we in staat om een
ongeëvenaard portfolio van toonaangevende merken aan te bieden tegen concurrerende
prijzen.
Ons team biedt ondersteuning op elk moment in uw aankoop proces. Dankzij de sterke
relaties die we hebben opgebouwd met verschillende financiële instellingen, kunnen
we met trots zeggen dat we onze klanten de best beschikbare financiële opties kunnen
aanbieden.
Er zijn diverse manieren waarop u kunt investeren in uw noodzakelijke fitnessapparatuur;
aankoop, huurovereenkomst of lease.
Leasen is een fantastische optie omdat het een eenvoudige manier is om het tijdelijke
gebruik van een duur product te financieren.
Technologie evolueert met de dag, dus waarom zou u een apparaat kopen dat morgen
niet meer voldoet aan de verwachting van uw klant?
Het voordeel van het leasen van fitnessapparatuur is dus dat uw bedrijf niet achterblijft
op de concurrentie en meebeweegt met de technologische vooruitgang. Daarnaast is
een financiering via lease fiscaal aantrekkelijk en kan geheel op uw specifieke budget
worden aangepast.
Veel van onze financiële oplossingen zijn uniek binnen de branche en bieden maximale
flexibiliteit gedurende de gehele looptijd.

10
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EEN OPLOSSING VOOR
ELKE BRANCHE
In welke branche u zich dan ook bevindt, u bent bij ons aan het juiste adres!
Innovex Fitness levert fitnessapparatuur en biedt uitgebreide ondersteuning en service
voor elke branche.

FITNESSCENTRA
Uw fitnessonderneming is een plek voor iedereen die gezonder wil leven en fitter wil worden. Een stimulerende omgeving
waar mensen professioneel begeleid worden en waar men met plezier werkt aan zijn of haar gezondheid.

Zo helpen wij u bij de werving van nieuwe klanten, het behouden van bestaande
klanten en de groei van uw onderneming. Samen met een van onze experts bepaalt u

Bij Innovex Fitness bieden wij u, als fitnessondernemer, alle mogelijke producten en diensten om uw klant optimaal te

de beste samenstelling van uw (fitness)concept.

faciliteren. Zo leveren we alle cardio- en krachtapparatuur, maar bieden we ook ondersteuning bij het realiseren van
uw ideale fitnessconcept. Denk hierbij aan inrichtings-, financierings- en exploitatiesupport, maar ook hulp bij sales en

Wij beschikken over een ruim assortiment cardio- en krachttoestellen en zijn hierdoor

marketing.

in staat om u te helpen met de realisatie van uw ideale fitnessconcept, ongeacht uw
budget, de branche waarin u zich bevindt en de grootte van uw ruimte. Dankzij onze

Door onze jarenlange expertise kunnen we u op alle vlakken helpen, hoe groot of klein uw ruimte of budget ook is.

exclusieve marketing- en financieringspartners geniet u, indien gewenst, van extra
service en dienstverlening.
U kunt onze toestellen vinden bij fitnesscentra, fysiotherapeuten, bedrijven, personal
trainers, hotels, onderwijsinstellingen en topsport accommodaties.

FYSIOTHERAPIE
Als fysiotherapeut helpt u patiënten met behulp van een op maat gemaakt behandelplan met als doel het verminderen en/
of genezen van klachten. Om uw patiënten optimaal te kunnen behandelen, biedt onze apparatuur een veilige en efficiënte
manier van trainen en garandeert een optimale biomechanica. De toestellen sluiten aan op de kwalificaties die vereist zijn
bij de huidige beweegprotocollen. Wij leveren apparatuur voor elk budget, elke ruimte en elke doelstelling.
Wij begrijpen dat de ruimte waarover u beschikt schaars kan zijn. Hiervoor kunnen wij apparatuur leveren met een kleine
voetafdruk, waarmee verschillende oefeningen worden uitgevoerd, zodat u het optimale uit uw ruimte kunt halen.

12
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BEDRIJVEN

HOTELS

Wanneer uw medewerkers gezond, fit en vitaal zijn, zijn ze minder vaak ziek en als ze ziek worden, herstellen ze sneller

Ondanks dat het runnen van een fitnessruimte niet uw core-business is, wilt u uw gasten toch de meest optimale

en zijn ze zelfs productiever. U heeft er dus baat bij om te investeren in de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers.

trainingsfaciliteiten bieden. Voor veel gasten is sporten namelijk een deel van hun dagelijkse routine geworden.

Een ideale oplossing is het creëren van uw eigen bedrijfsfitness-ruimte. Innovex Fitness heeft door de jaren heen meerdere

Een veilige en volwaardige fitnessruimte is daarom voor veel gasten een belangrijke criterium bij het kiezen van een hotel.

bedrijven mogen ondersteunen bij het realiseren van hun eigen fitnessfaciliteit. Deze bedrijven worden geleidt door

Innovex Fitness biedt een indrukwekkend portfolio van premium cardio- en krachtapparatuur met een luxe uitstraling en

ondernemers die begrijpen dat het belangrijk is om te bewegen bij een beroep waar u het merendeel van de dag zit. In

intuïtief gebruik.

2020 heeft Innovex Fitness onder andere AFAS Software mogen voorzien van een prachtige bedrijfsfitness-ruimte.
Wij kunnen u helpen met het maken van een inrichtingsplan en kunnen u adviseren hoe u uw ruimte optimaal kunt
benutten. Tevens zijn onze toestellen nagenoeg onderhoudsvrij, op deze manier kunt u zich richten op uw gasten.

PERSONAL TRAINING

ONDERWIJS INSTELLINGEN

Als Personal Trainer motiveert u mensen bij het realiseren en behouden van een gezonde leefstijl. Elke training probeert

Universiteiten, MBO en HBO-instellingen met aantrekkelijke sportprogramma´s en dynamische sportcentra werven meer

u er het maximale uit te halen. U wilt tenslotte het beste voor uw klanten. Toestellen die veilig en gebruiksvriendelijk zijn

studenten, verhogen het welzijn en creëren sociale trainingsomgevingen. U zult merken dat u met de beste apparatuur de

kunnen u hierbij helpen.

gezondste studenten krijgt.

Onze professionele apparatuur, te gebruiken op ieder niveau, is een perfecte aanvulling op uw expertise. Daarnaast

Onze toestellen beschikken over kenmerken die zich goed lenen voor gebruik door studenten/scholieren. Ze bieden

kunnen wij u ook helpen bij zaken die verder gaan dan alleen de apparatuur, zoals bijvoorbeeld de financiering, inrichting

uitgebreide functionaliteiten, zijn duurzaam en geschikt voor verschillende niveaus.

en marketing of sales. Zo kunt u doen waar u goed in bent, namelijk het verlenen van de beste service aan uw klanten en
zo het optimale uit uw onderneming halen.

Zo zorgt u er voor dat studenten regelmatig aan hun gezondheid werken, gezonde en vitale studenten zijn meer gemotiveerd
en presteren hierdoor beter.

14
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KLANTCASES

SPORTPIAZZA

BODY BUSINESS

Ik doe al een aantal jaren zaken met Innovex Fitness, dat komt

Ik doe al jaren zaken met Innovex Fitness. Juli 2019 hebben mijn

voornamelijk door de goede relatie die ik heb met Remko. Als eigenaar

compagnon Erwin en ik besloten om onze beide Body Business

van meerdere clubs vind ik een aantal zaken belangrijk; kwalitatief

clubs volledig te vernieuwen! Naast het feit dat onze trainers

goede apparatuur, een snelle service bij eventuele storingen, een

zeer onder de indruk waren van de nieuwe productlijnen, was de

fantastische prijs/kwaliteit verhouding en een organisatie die met me

doorslaggevende factor het strategische advies van Cees & Roel.

meedenkt, kortom een organisatie die mijn succes centraal stelt. En

Innovex Fitness heeft voor beide clubs een prachtig nieuw design gemaakt

dit is wat Innovex en in het bijzonder Remko altijd voor me doet. Ik

en in overleg met 4Select hebben we het marketing & sales proces bepaald.

heb daarom mijn Sportpiazza club in Malden naar alle tevredenheid

Resultaat: 2 prachtige nieuwe clubs, die zowel qua inrichting als qua

ingericht met apparatuur van StarTrac, StairMaster, Nautilus & Schwinn

marketing & communicatie weer helemaal klaar zijn voor de toekomst!

en ben daarnaast een zeer tevreden klant van 4Select.

En de eerste maanden na heropening tonen dit ook aan!

Arjan Demers

Edward Porsul

Directeur Sportpiazza

Directeur Body Business

PHYSIQUE TERBORG

SPORTSCENTER TIME OUT

Ik doe al zo lang als ik me kan herinneren zaken met Innovex Fitness. Onze

Na jarenlang zaken gedaan te hebben met een andere leverancier heb ik

club heeft al jarenlang een showroom functie voor Innovex, daarom sta

in maart besloten om een switch te maken naar Innovex Fitness. Reden:

ik persoonlijk nauw in contact met de organisatie en de diverse klanten.

er ontstond naar verloop van tijd een verschil in visie en mijn toenmalige

Innovex Fitness staat in mijn optiek garant voor topkwaliteit apparatuur,

leverancier was niet meer in staat om aan mijn verwachting(en) te

goede service & dienstverlening maar vooral voor ‘denken buiten de

voldoen. Dat was voor mij een reden om verder te kijken en ik ben blij

bestaande kaders’, het team denkt niet in beperkingen maar zoekt naar

dat ik dat gedaan heb. De professionele benadering, het prachtige 3D

oplossingen en denkt vooral in het belang van de klant. Wij hebben in

design en de buitengewoon hoge kwaliteit van de apparatuur hebben

augustus 2019 onze complete club vernieuwd! Aan alles is gedacht, van

uiteindelijk de doorslag gegeven. Daarnaast heeft Innovex Fitness

apparatuur keuze, vloeren, verlichting tot aan de kleuren op de wanden.

me ook nog geholpen met het vinden van een passende financiering.

Kortom wij hebben onszelf compleet opnieuw uitgevonden en dat heeft

Kortom ik ben van A tot Z ontzorgd en ben dus een zeer tevreden klant!

ons gelukkig geen windeieren gelegd!
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Paul Rabelink

Sunit Anand

Directeur Physique Terborg

Directrice Sportscenter Time Out
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SPORTCENTRUM VLAARDINGEN

HEALTHCLUB HEIJENOORD

Al jaren doen wij zaken met Innovex Fitness. Met name de creativiteit

Mijn eerste totaal inrichting voor Healthclub Heijenoord is ruim 10

en het inspelen op de actuele behoeftes in de branche zorgen er voor

jaar geleden geleverd door Innovex Fitness. Door de jaren heen heb

dat wij keer op keer weer voor Innovex Fitness kiezen. Met creatieve

ik gewerkt met verschillende leveranciers, omdat ik van mening ben

oplossingen, professionele tekeningen en ondersteuning weet Cees

dat een Healthclub continu in beweging moet blijven en dus jaarlijks

keer op keer de juiste snaar te raken. Mooi is het om te zien dat de

dient te investeren. Maar ik kom steeds terug bij Innovex Fitness.

diensten van Innovex Fitness zich niet alleen richten op het “dozen

De reden: Innovex Fitness staat zelf ook niet stil en blijft me keer op

schuiven”. Onze ervaring met Innovex Fitness is dat zij adviseren op

keer verrassen met nieuwe producten en unieke marketing concepten.

het “totaalplaatje”. Luisteren wat de klant wil in combinatie met de

Daarom heb ik in april 2020 mijn cardio toestellen laten vervangen voor

expertise die zij leveren zorgen er voor ons na vele jaren voor dat wij

apparatuur van Intenza Fitness en ben ik samen met Innovex Fitness een

nog steeds graag zaken doen met Innovex Fitness.

nieuw BoxMaster concept gestart. Hiervoor is een aparte trainingszaal

Olaf Hanno

ingericht met maar liefst 12 BoxMasters en we zijn nog niet klaar!

Algemeen Directeur Sportcentrum Vlaardingen /

Toon Stelling

Polderpoort

Directeur Healthclub Heijenoord

TRISPORT RHENEN

SPORTCENTRUM DE STUDIO ELST

Twee jaar geleden wilden wij onze club naar een nieuw level tillen. We

Afgelopen jaar ben ik in zee gegaan met Innovex Fitness en 4Select.

kwamen in contact met Innovex Fitness en waren zeer onder de indruk

Met als doel het vernieuwen / upgraden van ons totale sportcentrum.

van het productaanbod. Daarnaast kwamen we er al snel achter dat

Om zo kunnen blijven voldoen aan de wensen van onze klanten. Na

de diverse consultants over een zeer uitgebreide kennis van de markt

diverse prettige gesprekken ben ik een overeenkomst aangegaan.

beschikken. Na het bezoeken van een aantal prachtige showrooms

Wat

werden de inhoudelijke gesprekken vormgegeven in een 3D design en

totaaloplossing. Kortom het aanbod van kwalitatief hoogwaardige

is er (i.s.m 4Select) een marketing & sales plan uitgewerkt, waarbij

apparatuur,

wij geheel zijn ontzorgd. Samengevat; de service is fantastisch en de

ondersteuning op het gebied van marketing en sales (via 4Select).

benadering is persoonlijk. In moeilijke tijden denken ze met je mee en

We hebben gekozen voor Nautilus kracht, Intenza Fitness cardio en

zullen ze alles op alles zetten om je te laten slagen.Wij genieten dagelijks

Schwinn Indoor cycling bikes. Ik ben zeer tevreden en hoop op een

van onze prachtige club en de leads die maar binnen blijven komen.

langdurige samenwerking.

Peter & Lenneke Feukkink

Rob Pitters

Eigenaren Trisport Rhenen

Directeur Sportcentrum De Studio Elst

voor

mij
in

persoonlijk
combinatie

de

doorslag

met

heeft

uitgebreide

gegeven

is

begeleiding

de
en
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BE DRIJFS FITNES S
INSTALL ATIE AFAS
Copyright The Art of Living magazine, Jaro van Meerten
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Als artiest is het voor mij cruciaal om gezond, vitaal en fit te blijven. Ik geef
een groot aantal optredens per jaar, waaronder de jaarlijkse terugkerende
Toppers in concert reeks in AHOY Rotterdam. Geloof me... 5 concerten in
een week dat is topsport! Ik ben daarvoor dus afhankelijk van een goede
lichamelijke conditie. Daarom vind ik het heerlijk om thuis aan mijn
gezondheid en fitheid te kunnen werken en dat doe ik dan ook graag op
de allerbeste apparatuur. 10 jaar geleden heb ik mijn eerste professionele
fitnessapparatuur besteld bij Innovex Fitness, ik ken Cees van Toor al een
aantal jaar en daarom was de keuze voor Innovex Fitness snel gemaakt.
Cees is altijd zeer goed in staat om mijn fitness behoefte te vertalen naar
een passende apparatuur samenstelling en heeft daarnaast een ‘neus’ voor
de nieuwste innovaties op fitness & lifestyle gebied. Na 10 jaar was het
tijd om mijn apparatuur te vervangen en daarom heb ik in maart gekozen
voor Intenza Fitness!

Een mijn inziens zeer vooruitstrevend strevend

merk, de apparatuur heeft een prachtig design, de entertainment opties
zijn buitengewoon goed en het aller belangrijkste; het traint fantastisch!
Daarnaast staat mijn apparatuur nooit ‘stil’, het unieke Incare systeem van
Intenza Fitness scant mijn apparatuur doorlopend en stuurt een signaal
naar de service afdeling van Innovex Fitness bij aankomende storingen, zo
worden onderdelen vervangen voor dat ze stuk gaan en blijft mijn apparatuur
in top conditie! Zo heb ik dus nooit een excuus om een training over te slaan.
René Froger

22
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UNIE K CONCE P T
VOOR DE NIEUWE
DOE LGROE P!
WAT IS HIITNRUN®?
HIITNRUN®️ is meer dan een workout, het is complete experience! Tijdens deze 30 minuten durende high-intensity group
workout verbrandt u al snel 1000 calorieën. De up-beat muziek, energieke top trainers en de uitdagende oefeningen
zorgen ervoor dat u doorgaat en continu uw grens verlegt. Ready? Let’s GO!

VOOR WIE IS HIITNRUN®?
HIITNRUN®️ is uitermate geschikt voor Iedereen die zijn/haar uithoudingsvermogen wil verbeteren en graag in een
dynamische omgeving traint. Door de hoge intensiteit is 2x per week trainen voldoende. Er is sprake van een hoge
‘afterburn’ waardoor u tot 48 uur na een HIITNRUN®️ workout vet verbrand! Kortom HIITNRUN®️ is het concept voor een
steeds groter wordende (jonge) doelgroep die super snel super fit wil worden.

WAT HEEFT U NODIG?
•

Minimaal 60m2 vrije ruimte (denk aan squashbaan of spinningzaal)

•

Minimaal 2 trainers

WAT KRIJGT U?
•

Een complete oplossing voor HIIT (small) group trainingen

•

Een turn key concept, Inclusief verlichting, geluid & zaalontwerp

•

Inhouse opleiding & training (certificering van uw trainers)

•

Online marketing support! (kortom wij zorgen voor de leden!)

•

Snelle terugverdientijd! (zeer #winstgevend concept)

•

(Indien gewenst) een passende financiering

MEER INFORMATIE?
Bent u klaar om uw eigen HIITNRUN® ruimte te creëren of wenst u meer informatie?
Scan de QR code en neem contact met ons op!

24
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De Ski-Row Air van EnergyFit is de eerste in zijn soort met een dubbele functie. Namelijk roeien en skiën in een machine!
Het ruimtebesparende ontwerp en de mobiliteit is ideaal voor HIIT-boxen, personal trainingsstudio’s, fysiotherapeuten,
sportclubs en homegyms.
De Ski-Row Air kan worden gebruikt voor roeien en/of skiën, maar de ware kracht zit in de combinatie van beide
bewegingsvormen, met een simpele druk op de voethendel maakt u de overstap van roeien naar skiën en terug in minder
dan 5 seconden!

DE ULTIEME TOTAL BODY TRAINING
De Ski-Row Air van EnergyFit wordt voorzien van een trainingsmanual en ondersteund door middel van talloze informatieve
trainingsvideo’s.
Creëer snel en effectief de ultieme total body workout.

VAN ROEIEN NAAR SKIEEN IN MINDER DAN 5 SEC
De Ski-Row Air van EnergyFit is de eerste in zijn soort met een dubbele functie.
Namelijk roeien en een skiën in een machine! Dat maakt deze machine uitermate geschikt voor HIIT-boxen, personal
trainingsstudio’s, fysiotherapeuten, sportclubs en homegyms.

26
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approach offering bespoke solutions to suit both the needs of the facility and it’s members.

CORE HEALTH & FITNESS AND INNOVEX
FITNESS CELEBRATE 28 YEARS OF
PARTNERSHIP

Our promise is to maximise customer delight and trust. It is our job to go above and beyond to create memorable customer
experiences and surpass your expectations. We endeavor to create strong relationships and lifelong brand advocates by
delivering a world-class customer experience.

Our Social Responsibility
Thank you for considering Core Health & Fitness in your upcoming tender. We are very excited with the opportunity and
hope the following document outlines why Core Health & Fitness is a great company to partner with.

At Core Health & Fitness, we embrace our humanity and focus on those things we can do to make a positive impact in our
local and global communities. We assess our actions and make important choices to assure we leave the world a better

Please be informed that Innovex Fitness is the exclusive distribution partner of Core Health & Fitness equipment brands;

place than when we entered.

Star Trac, Nautilus, StairMaster, Schwinn & Throwdown, for the Benelux. As our exclusive distributor, Innovex Fitness is
solely responsible for all sales of Core Health & Fitness products and parts, and for the service of all Core Health & Fitness

When matched with the heritage of our brands, the Social Responsibility pillars of WELLBEING, COMMUNITY, and

products in the Benelux.

SUSTAINABILITY strengthen our foundation to share our passion for fitness and our sense of responsibility to protect the
future of it. We have invested a lot of time and efforts in our social responsibility. For more information on our promise

Innovex Fitness operates with the utmost professionalism, dedication and commitment and Core Health & Fitness has been

please visit https://corehandf.com/social-responsibility/.

privileged to have such representation in the Benelux for the past 28 years.

About Core Health & Fitness

Yours Faithfully,

Core Health & Fitness is more than gym equipment, we offer innovative solutions for all your facility needs. We have brought
together five of the most recognisable fitness brands to ensure our customers can offer their members an authentic fitness

Jason Leone

experience. We provide the highest quality equipment backed by a service and support team that will always go the extra

President Core Health & Fitness

mile to get you what you need, when you need it.
Core Health & Fitness is a global fitness provider. With headquarters in Vancouver, Washington, we have global manufacturing,
sales and support with offices in North and South America, Europe, Asia and the Middle East. We understand the importance
of a worldwide presence and recognise the benefits of well networked partnerships.
We are a full-facility solutions provider, meaning we have you covered with solutions for every corner of your facility.
We strive to provide innovative, high-quality, durable, and affordable product solutions in cardio, high-intensity, strength
and indoor cycling. We aim to develop the products that will move the industry forward, because we understand that in
order to inspire a new generation to lead active, healthy lives, our products must provide the most engaging and positive
experience every time it is used. Only by meeting our goals to develop innovative, high-performance fitness products, can
we help our users meet their personal goals.
Core Health & Fitness work with some of the leading Fitness clubs in the world including Crunch Fitness - USA, Retro
Fitness, F247 – Sweden, Tribe - UK, energie – Iberia & UK.

Why Buy From Us
Core Health & Fitness take pride in our distributor partners and only work with the best in the industry. Our partners are
aligned with us as we strive to offer the best customer service before and after install. With 24/7 support there is always
someone on hand to offer advice and solutions. Our sales teams work closely with our partners to offer the best consultative
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EEN WERELDWIJD FITNESSBEDRIJF
Core Health & Fitness is een wereldwijde fitnessaanbieder. Het hoofdkantoor van Core Health & Fitness bevindt zich in
Vancouver, Washington. Daarnaast beschikt de firma over kantoren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië het Midden

400+

Oosten en diverse partners / distributeurs over de hele wereld! Core Health & Fitness produceert, verkoopt en installeert
hoogwaardige commerciële fitnessapparatuur van de iconische merken; StairMaster, Schwinn, Nautilus, Star Trac en
Throwdown.

MEDEWERKERS

5

WERELDWIJDE
DISTRIBUTIECENTRA

300+
DISTRIBUTEURS
WERELDWIJD

Core Health & Fitness biedt meer dan alleen fitnessapparatuur, de firma biedt
innovatieve oplossingen om zo het maximale rendement uit elke faciliteit te
halen. Core Health & Fitness produceert apparatuur van de hoogste kwaliteit
en wordt ondersteund door een team van branche experts. Van club design
en apparatuur selectie, tot advies op het gebied van de laatste technologieën.
Van concept naar 3D design tot realisatie, Core Health & Fitness beschikt over

305.000
M2 FABRIEK

een wereldwijd netwerk om aan al uw behoeften te voldoen!

30

31

OBSERVER
AGYMCORE-004000

TELEFOON HOUDER
AGYMCORE-005000

HOOFDEENHEID
AGYMCORE-001000

PUCK
AGYMCORE-002000

BEACON
AGYMCORE-003000

AANBEVOLEN CONFIGURATIE

SONY & INNOVEX FITNESS
EEN UNIEK PARTNERSHIP
Advagym is de hardware- en app-oplossing die uw leden helpt hun resultaten te verbeteren en hun doelen te bereiken. Bovendien biedt
de webgebaseerde beheertool waardevolle inzichten over het gebruik van elke machine en de voorkeuren van uw sporters, waardoor
uw (personal) trainers nog beter in staat zijn om uw leden te begeleiden. Verhoog met Advagym uw klanttevredenheid en verbeter uw
retentie!

32

ADVAGYM APP

HARDWARE

WEB TOOL

De app is het hart van Advagym.
Interactie met uw leden wordt
eenvoudiger dan ooit! Leden
kunnen eenvoudig hun training
bijhouden en hun geschiedenis
en voortgang zien. Uw (personal)
trainers kunnen eenvoudig op maat
gemaakte programma’s, coaching
en gedetailleerde trainingsinstructies
aanbieden. De Advagym app
vereenvoudigd de connectie tussen
uw (personal) trainers en uw
klanten, met als gevolg een hogere
klanttevredenheid en retentie.

De Advagym hardware is eenvoudig
en intuïtief voor uw leden en daarnaast
duurzaam en onderhoudsarm voor
uw personeel. Advagym meet de
herhalingen, sets, snelheid en
het bewegingsbereik. De ‘Puck’
houdt trainingen bij en geeft
gebruiksinstructies. De ‘Observers’
communiceren met de cloudserver.
De ‘Beacons’ geven toegang tot
unieke clubspecifieke programma’s en
oefeningen.

De Web Tool voorziet u van
gedetailleerde gebruiksgegevens.
Deze geven u direct inzicht in
het gebruik en de belasting
van uw apparatuur. Daarnaast
kunnen medewerkers eenvoudig
trainingsprogramma’s of lessen
maken en publiceren voor
thuistraining en deze direct
toegankelijk maken voor uw
leden. Personal Trainers kunnen
communiceren met hun klanten en
trainingsprogramma’s en instructies
delen.

MACHINEKIT

Elke machine in uw faciliteit vereist een
bijpassende kit die zowel een hoofdeenheid
als een puck bevat. Met de Puck kan de
gebruiker verbinding maken met het toestel,
en de hoofdeenheid volgt en rapporteert alle
gebruiksgegevens aan de verbonden gebruiker en
het Advagym-systeem.

Eén hoofdeenheid
geïnstalleerd op de bovenplaat
per machine.
Eén puck geïnstalleerd op
frame / shroud per machine.*

ZONE KITS

De faciliteit kan informatie en/of trainingszones
instellen met behulp van de Pucks. Gebruikers
communiceren met deze Pucks, ze koppelen om
toegang te krijgen tot trainingsinformatie en om
hun gegevens handmatig in te voeren voor het
volgen van de training.

Eén Puck geïnstalleerd op
een vast activum (muur, tafel,
pilaar, enz.) per zone.

TELEFOONHOUDER

Met deze optionele accessoire kan de gebruiker
zijn telefoon veilig opbergen en de live resultaten
van zijn training bekijken.

Eén puck geïnstalleerd op
frame / shroud per machine.*

OBSERVER

De Observer slaat gebruiksgegevens van de
apparatuur van alle hoofdunits op in de Advagymcloud voor gebruik door de Advagym Web Tool.

Eén Observer per faciliteit.**

BEACON

De Beacon stuurt aanpasbare berichten naar
de Advagym-app en wordt bij de ingang van
de faciliteit geplaatst om te bevestigen dat de
gebruiker de faciliteit heeft betreden.

Eén Beacon per faciliteit.

VOORDELEN

Een jaarlijks terugkerend tarief, die elke faciliteit
ABONNEMENT TARIEF moet betalen om toegang te krijgen tot het gebruik
van de Advagym-software.

Eén abonnement tarief per
faciliteit.

EENMALIGE
OPSTARTKOSTEN

Eenmalige opstartkosten per
faciliteit.

Hiermee kan de faciliteit in eerste instantie worden
geïnstalleerd met hardware en software.

Met de App kunnen leden
een trainingsplan volgen,
hun trainingen loggen en hun
voortgang bijhouden.
Met de Web Tool kan de
sportschool programma’s delen,
de leden volgen en coachen.
Machines in uw faciliteit worden
24/7 bewaakt. Gebruik de
Web Tool om het gebruik te
controleren en indien nodig actie
te ondernemen.

* Raadpleeg de installatiegids voor de juiste plaatsingslocaties voor hardware
** Als machines zich in aparte ruimtes met dikke muren bevinden, kan er meer dan één nodig zijn.
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ELKE ZONE
BIEDT SPECIFIEKE
INFO, WORKOUTS
EN TRAININGSSCHEMA’S...

DIGITALISEER UW SPORTSCHOOL MET
MINIMALE INSPANNING EN VERHOOG DE
BINDING MET UW LEDEN
Zonepucks kunnen bijvoorbeeld in het kettlebell-gebied, het squatrek of bij de stretchmatten worden geplaatst. Ze stellen u in staat om
uw klanten te begeleiden en te instrueren hoe ze verschillende oefeningen moeten uitvoeren. Er is geen limiet op het aantal beschikbare
oefeningen. Deze kunnen naar wens worden toegevoegd door uw (personal) trainers. De pucks stellen u in staat het maximale potentieel
uit uw faciliteit te halen.

GEEF UW SPORTSCHOOL EEN DIGITALE INFUSIE!
Een sportschool kan verschillende zones hebben, zoals free weight, cardio, kracht, groepslessen of receptie. Door middel van de Pucks
kan de sportschool informatie en inhoud voor elk specifiek gebied delen, de leden begeleiden en de services weergeven. Met Advagym
kan het lid naar een gedeelte van de sportschool lopen, op de puck tikken en de Gym Zone verschijnt direct in de app met informatie,
begeleiding, trainingen en lessen. De Gym Zone kan voor elk gewenst gebruik worden geconfigureerd. Een rig of free weightzone kan
honderden oefeningen bevatten en kan worden gefilterd op lichaamsdelen. Vind het schema of volg lessen op aanvraag tussen de live
lessen in de studio. Gebruik links om te boeken, nodig leden uit voor bootcamps of deel afspeellijsten van instructeurs van Spotify die
leden kunnen volgen.
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Star Trac ® gaat verder dan het leveren van cardioproducten, door innovatieve gebruikersgerichte oplossingen te
ontwikkelen die helpen bij het vormen van levenslange gezondheids- en fitnessgewoonten.

WAAR WE OM BEKEND STAAN
•

Het merk dat wordt gebruikt door liefhebbers

•

OpenHub-connectiviteit

•

Maakt producten die leuk zijn om te gebruiken

•

Een gerenommeerd, betrouwbaar bedrijf

•

Meest innovatieve aluminium loopdek

•

Compatible met EGYM

OPENHUB CONSOLES
Onze betaalbare, flexibele, innovatieve OpenHub-consoles zijn beschikbaar op elk apparaat van de Star Trac 8-series en
10-series. OpenHub biedt de beste oplossingen voor entertainment en fitnesstracking. Met de mogelijkheid om alleen de
gewenste functies te selecteren en nieuwe functies toe te voegen, biedt dit open platform uw leden de mogelijkheid om
te gebruiken wat ze willen.

GEBRUIKERSCOMFORT
Of het nu onze persoonlijke ventilatoren zijn, de schokabsorberende Soft Trac®-technologie in onze loopvlakken en
crosstrainer pedalen of het gemak van toegankelijke houders voor waterflessen, Star Trac cardio houdt uw leden tevreden
en optimaliseert het gebruikerscomfort.

INDRUKWEKKEND ESTHETISCH
De Star Trac® cardio apparatuur zag er nog nooit zo aantrekkelijk uit. Alle Star Trac cardio heeft een moderne uitstraling
en is een ware eye-catcher in elke faciliteit. Door middel van het uniforme uiterlijk en OpenHub-interface, zullen leden
zich thuis voelen op elke machine.

36

INNOVEX FITNESS | PRODUCT CATALOGUS

37

OPENHUB CARDIO CONSOLES
De ontwerpfilosofie voor OpenHub was eenvoudig: een flexibel platform ontwikkelen dat deskundige partners verbindt om
oplossingen te creëren voor iedere klant, voor nu en in de toekomst. OpenHub is een slimme, betaalbare, configureerbare
oplossing. Beschikbaar op Star Trac® en StairMaster® cardio-apparatuur. OpenHub zit boordevol entertainment, fitness-tracking

VERNIEUWDE
CONSOLES

en groepsdisplay oplossingen. Of u nu op zoek bent naar embedded TV, streaming video, 800 / 900mhz-ontvangers of een add-on
PVS, het is allemaal mogelijk. Voeg toe wat u nodig heeft en betaal enkel waar u voor kiest. De nieuwe 15“ en 19” embedded
consoles zijn uitgebreid met prachtige nieuwe HD-touchscreens, Wi-Fi en Ethernet-internetconnectie, uitdagende nieuwe
fitnesstrainingsprogramma’s en geïntegreerde streaming-, nieuws- en sociale apps. Alle OpenHub-consoles kunnen verbinding
maken met de nieuwste technologie en apps van derden om connectiviteitsoplossingen te bieden waarmee gebruikers hun
trainingsresultaten eenvoudig kunnen volgen, opslaan en delen. De toekomst van clubconnectiviteit is OpenHub.

HERONTWORPEN 15” & 19” OPENHUB MODELLEN BESCHIKBAAR

CONSOLE OPTIES
BESCHIKBAAR OP:
15" / 19” TOUCH SCREEN

10” TOUCH SCREEN

LCD SCHERM

BLUETOOTH DATA TRACKING/ANT+
APPLE GYMKIT
BLUETOOTH HR EN HOOFDTELEFOONS
USB OPLAADPOORT
WI-FI / ETHERNET
STREAMING VIA HDMI-POORT

KENMERKEN

PERSOONLIJKE VENTILATOR
TV TUNER (WERELDWIJD)
ADD-ON PERSOONLIJK KIJKSCHERM
IPTV / SET TOP BOX BEDIENING
800 / 900 MHZ ONTVANGER
FIRST PERSON VIDEOS (RUNTV)
EXCLUSIEVE HIIT PROGRAMMA’S
GEÏNTEGREERDE SERVICEINDICATOR
RFID
ECOFIT ASSET MANAGEMENT
AANPASBARE STARTPAGINA
AANPASBARE LIJST MET GEBRUIKERSAPPS

ONZE DESKUNDIGE PARTNERS:

INBEGREPEN

OPTIONEEL

FitMetrix, Broadcastvision Entertainment, ECOFIT, MYE, Performance IQ, Zwift, Runsocial, Apple en MyZone zijn geregistreerde handelsmerken en / of servicemerken
die eigendom zijn van andere bedrijven die geen band hebben met Innovex Fitness en zijn geen eigendom van Innovex Fitness.
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ENTERTAINMENT OPTIES
STB Ready Consoles

10 & 8 SERIE SPECIALE
FUNCTIES

Maak verbinding met IPT V-, satelliet- of kabeldiensten, als

Apple GymKit-Connectiviteit

een systeem een STB gebruikt, dan maakt het verbinding

GymKit maakt het voor OpenHub LCD en nieuwe

met onze nieuwe STB Ready ingesloten cardio-schermen.

15“/19” consoles mogelijk om verbinding te

De verbinding is naadloos. Gebruikerscontrole van kanaal en

maken met een Apple Watch, voor real-time

volume gebeurt via geïntegreerde besturingselementen op

gegevensuitwisseling tussen de apparatuur en

het display. Geen extra toetsenborden vereist.

het horloge, met behulp van NFC-technologie.

Leaderboard-connectiviteit

Quick Key Selectie

Ontvang visuele feedback, coördineer boeiende trainingen

Pas de snelheid en helling snel aan met de eenvoudige Quick

en motiveer leden door OpenHub te verbinden met MyZone of

Key-selectie op de 8TRx loopband. Leden kunnen snel door de

vergelijkbare leaderboard-systemen.

bedieningselementen van de loopband navigeren en hun training
aanpassen met een rij grote knoppen op de LCD-console. Deze

Draadloze Audio Ontvanger
Optioneel geïntegreerde 800/900 MHz draadloze ontvangers

gebruiksvriendelijke functie zorgt voor eenvoudige aanpassing van
de workout.

hebben wereldwijde systeemcompatibiliteit en bieden audio

OPENHUB ™ PROGRAMMA’S

aan elke tv (vereist draadloze audiozender).

Add-on PVS Kit

EXCLUSIEVE HIIT PROGRAMMA’S

Onze 8-inch LCD-, 10 “-displays en al onze S-serie cardio-

Vermogensbeheer

OpenHub embedded consoles bieden een innovatief HIIT-programma ontwikkeld door World

producten zijn vooraf bedraad om een add-on 15,6-inch HD

ECOFIT ® oplossingen voor activabeheer laten u verder kijken dan

Record Holder, Olympic Trials Qualifier en Master Trainer Sonja Friend-Uhl. Intervaltraining

persoonlijk weergavescherm aan te sluiten. De PVS wordt

alleen de basis (welke machines het meest worden gebruikt). U

heeft klinisch bewezen geweldige voordelen te bieden, zoals het verlagen van de

naadloos op het product gemonteerd en de 8 Series cardio

krijgt inzichten die u laten zien of u machines moet rouleren om

bloeddruk, glucosegevoeligheid en lichaamsvet, terwijl het aerobe conditie en spierkracht

heeft een geïntegreerd bedieningspaneel dat aan de voorkant

de onderhoudsschema’s te verbeteren, preventief onderhoud te

verbetert. Voor ieder cardio-apparaat is een versie van het programma gemaakt, met tijd-

van het cardio-display is geplaatst voor eenvoudige bediening.

identificeren en te plannen, om ervoor te zorgen dat apparatuur

efficiënte trainingen die slechts 20 minuten duren. Het kan worden aangepast naar elk

beschikbaar blijft voor leden.

fitnessniveau. Variaties staan honderden verschillende trainingscombinaties toe. Haal het

Streaming van Persoonlijke Apparaten

maximale rendement uit uw cardiotraining met 90% minder trainingsvolume en tot 67%

Met onze 15” embedded console en onze PVS add-on displays

minder tijdsbesteding, vergeleken met andere intervaltrainingsprotocollen.

voor de 8 Series kunnen gebruikers de inhoud van hun Apple®,
Android™ of andere apparatuur naar het scherm streamen. Dit

RUNTV
RunT V is een meeslepende fitness-entertainmentervaring ontworpen
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STAR TRAC CARDIO

vereist een HDMI-verbinding met onze geïntegreerde HDMI-poort,
met behulp van een kabel.

om u te motiveren en om het meeste uit uw training te halen. Krijg

Hub Cap - Optionele Tablethouder

toegang tot een samengestelde verzameling virtuele omgevingen,

Voor het bekijken van de inhoud op een persoonlijk apparaat tijdens

allemaal binnen handbereik terwijl u aan het trainen bent. Fiets

het sporten, bieden we ook een optionele tablethouder die aan de

de Tour de France, bekijk video’s om uw techniek te verbeteren, of

bovenkant van elk LCD-scherm of 10” OpenHub™-console kan

bekijk een speelfilm. Wat u ook kiest, RunT V ondersteunt u tijdens

worden toegevoegd. De holder kan tablets met maximaal 10.1”

elke training.

diagonale schermgrootte aan.
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UITGELICHT
Totaal gewicht

FreeRunner™ 10TRx

10 S E RIES
De 10TRX FreeRunner™ biedt een revolutionaire, nieuwe indoor-hardloopervaring.
De kern van deze nieuwe ervaring is het HexDeck-systeem, waarvoor patent is
aangevraagd, en dat is voorzien van een aluminium dek dat wordt ondersteund door
een gepatenteerd, zeshoekig polymeer veersysteem. Het resultaat is een ongekend

224 kg

Revolutionaire nieuwe gepatenteerde HexDeck-technologie met een
aluminium loopdek, ondersteund door een gepatenteerd, zeshoekig
polymeersuspensie systeem creëert een loopband met ongekende
demping en responsiviteit

19”

•

20% maximale helling | Maximum snelheid van 24 km/h

•

LCD

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten
van gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 227 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

•

25,4 cm opstaphoogte

•

Breedte
88 cm

Lengte
207 cm

Hoogte

PVS

160 cm

Ren
oppervlakte
152 x 55 cm

demping- en reactievermogen. Testgebruikers omschrijven een looptraining op de 10
TRX FreeRunner™ als “lage impact op de gewrichten” en “zoals hardlopen op een
baan”. Maak kennis met deze revolutionaire generatie loopbanden.

FREERUNNER 10TRX

HEXDECK
TECHNOLOGIE

OPENHUB TM
CONSOLE

De FreeRunner creëert een

Ons HexDeck-systeem beschikt

De 19-inch Capacitive

revolutionair gevoel voor

over een aluminium dek dat

Touch OpenHub-console

hardlopers en wandelaars.

wordt ondersteund door een

biedt een eersteklas

HexDeck-technologie

gepatenteerd, zeshoekig

gebruikersinterfaceontwerp,

zorgt voor een ongekende

polymeerophangsysteem. Het

Star Trac 20 HIIT-

demping en reactievermogen

dek voert warmte af, waardoor

programmering, RunTV

- wandelaars en hardlopers

het oppervlak voor de band

en webgebaseerde

zullen bij het lopen een

koeler blijft en slijtage wordt

mediatoegang. Met

ongekende demping ervaren,

verminderd. Het dekpaneel gaat

standaardfuncties zoals

samen met een onmiddellijke

vele malen langer mee, slechts

HDMI-streaming, Bluetooth-

respons, terugkerende

een dunne fenolische laag hoeft

connectiviteit en tv-

ondersteuning en energie voor

te worden vervangen als deze

tuneropties is dit een scherm

de afzet.

versleten is.

dat voor elke gebruiker iets te
bieden heeft.

42

STAR TRAC CARDIO

INNOVEX FITNESS | PRODUCT CATALOGUS

43

UITGELICHT
VersaStrider™ 8VS
•

MyStride ™ -technologie in de VersaStrider stelt gebruikers in staat
om de paslengte te variëren

•

Levelbesturingsknoppen zijn geïntegreerd in de bewegingsarmen. Pas
het niveau aan zonder de handvatten los te laten

•

Geïntegreerd bewegingswiel aan de achterkant van de machine laat
toe dat één persoon zich gemakkelijk manoeuvreert op het apparaat

•

Bewegingsarmen volgen een convergerende bewegingsbaan, die
aansluit op de natuurlijke beweging van het menselijk lichaam

•

Paslengte van 25 - 81 cm

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

beschikt over gebruikersgerichte functies, zoals dubbele persoonlijke ventilatoren,

•

een hotbar met hartslagmeting en Soft Trac®-technologie. Om uw leden een complete

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten
van gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

fitnesservaring te bieden is elke machine uit de 8-serie voorzien van OpenHub. OpenHub

•

Contact- en telemetriehartslag

8 S E RIES
De Star Trac 8-serie lijn is gebouwd volgends de allerhoogste standaard en biedt de
kwaliteit die u mag verwachten van high-end cardio machines. De Star Trac 8-serie

15”

Totaal gewicht
266 kg

10”

Breedte

LCD

226 cm

89 cm

Lengte

Hoogte

PVS

175 cm

biedt diverse entertainment-, fitnesstracking- en assetmanagementoplossingen!
Alle OpenHub-consoles kunnen verbinding maken met de nieuwste technologie en
apps van derden om connectiviteitsoplossingen te bieden, waarmee gebruikers hun
trainingsresultaten eenvoudig kunnen volgen, opslaan en delen.

VOOR KWALITEIT
EN PRESTATIES

CUSTOM
LOOK

OPENHUB TM
CONSOLE

De Star Trac 8-serie lijn

Geef uw cardioruimte een op

De 15”/19” Capacitive

is gebouwd volgends de

maat gemaakte look. Alle cardio

Touch OpenHub-console

allerhoogste standaard en

units uit de 8-serie zijn zonder

biedt een eersteklas

biedt de kwaliteit die u mag

meerprijs verkrijgbaar in zilver,

gebruikersinterfaceontwerp,

verwachten van high-end

wit, zwart en quantum silver.

Star Trac 20 HIITprogrammering, RunTV

cardio machines. De Star
Trac 8-serie beschikt over

Wij rekenen geen toeslag voor

en webgebaseerde

gebruikersgerichte functies,

de niet-standaard kleuropties,

mediatoegang voor nieuws

zoals dubbele persoonlijke

maar deze zijn onderhevig aan

en entertainment. Met

ventilatoren, een hotbar

langere levertijden die per regio

standaardfuncties zoals

met hartslagmeting en Soft

kunnen verschillen

HDMI-streaming, Bluetooth-

Trac®-technologie. Voor een

connectiviteit en tv-

complete fitnesservaring

tuneropties is dit een scherm

koppelt u elke machine uit

dat voor elke gebruiker iets te

de 8-serie aan de unieke

bieden heeft.

OpenHub-console.
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Rear Drive Elliptical 8RDE
•

Ergonomische handgrepen bieden meerdere handposities en
hartslagdetectie

•

Scharnierende voetzolen creëren een zeer comfortabel en natuurlijk
looppatroon

•

Soft Trac®-pedalen bieden ultiem schokabsorberend comfort tijdens de
gehele workout

•

47 cm paslengte

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

Upright Bike 8UB
•

Pedalen met twee zijdes, met ratelbanden, geven de gebruiker stevige
houvast of maakt het mogelijk zonder riem te bewegen

•

Gemakkelijke stoelverstelling voor eenvoudige verandering van
stoelpositie

•

Morse Taper trapas en pedaalsysteem voor extreme duurzaamheid

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

•

Lichter, aluminium frame voor maximale corrosiebescherming

15”
10”
LCD

Totaal gewicht
136 kg

•

Soft Trac® triple cell-dempingssysteem zorgt voor maximale schokabsorptie

Breedte

•

20% maximale helling | Maximum snelheid van 24 km/h

91 cm

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 227 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

•

25,4 cm opstaphoogte

•

Lichter, aluminium frame voor maximale corrosiebescherming

Lengte
218.44 cm

Hoogte

PVS

Treadmill 8TRx

185 cm

Totaal gewicht
176 kg

19”

Breedte
91 cm

10”

Lengte
215 cm

Hoogte

LCD
PVS

152 cm

Ren
oppervlakte
152 x 55 cm

Totaal gewicht

15”

Totaal gewicht
64 kg

10”

Breedte
58 cm

Lengte

LCD

•

Soft Trac® triple cell-dempingssysteem zorgt voor maximale schokabsorptie

•

15% maximale helling | Maximale snelheid van 20 km/h

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 227 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

•

23 cm opstaphoogte

117 cm

Hoogte

PVS

Treadmill 8TR

160 cm

193 kg

10”

Breedte
81 cm

Lengte

LCD

206 cm

Hoogte
160 cm

PVS

Ren
oppervlakte
152 x 55 cm

Recumbent Bike 8RB
•

Pedalen met twee zijdes, met ratelbanden, geven de gebruiker stevige
houvast of maakt het mogelijk zonder riem te bewegen

•

Voorgevormde rugleuning voor verhoogde luchtstroom en comfort

•

Armleuningen verlichten de spanning in de schouders en zorgen voor een
meer ontspannen houding

•

Morse Taper trapas en pedaalsysteem voor extreme duurzaamheid

•

15”
10”

Telescoophandgrepen kunnen worden aangepast aan elke gebruiker en
bieden toegang tot de contacthartslag

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

•

Lichter, aluminium frame voor maximale corrosiebescherming

Totaal gewicht
84 kg

•

Efficiënte voetafdruk en toegankelijk, stabiel platform met minimale
opstaphoogte voor eenvoudige toegang vanuit alle hoeken

Breedte

•

Soft Trac®-pedalen bieden ultiem schokabsorberend comfort, gedurende
de hele training

•

47 cm paslengte

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

71 cm

Lengte

LCD

164 cm

Hoogte

PVS

Cross Trainer 8CT

151 cm

15”

Totaal gewicht
153 kg

10”

Breedte

LCD

193 cm

76 cm

Lengte

Hoogte

PVS

182 cm

VersaStrider™ 8VS
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•

MyStride ™ -technologie in de VersaStrider stelt gebruikers in staat om
de paslengte te variëren

•

Levelbesturingsknoppen zijn geïntegreerd in de bewegingsarmen. Pas het
niveau aan zonder de handvatten los te laten

•

Geïntegreerd bewegingswiel aan de achterkant van de machine laat toe
dat één persoon zich gemakkelijk manoeuvreert op het apparaat

•

Bewegingsarmen volgen een convergerende bewegingsbaan, die aansluit
op de natuurlijke beweging van het menselijk lichaam

•

Paslengte van 25 - 81 cm

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

• Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

• Contact- en telemetriehartslag

STAR TRAC CARDIO

15”

Totaal gewicht
266 kg

10”

Breedte

LCD

226 cm

89 cm

Lengte

Hoogte

PVS

175 cm
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UITGELICHT
Treadmill 4TR

4 S E RIES
De 4 Series cardio-lijn van Star Trac is uitermate geschikt voor consumenten en
(semi) commercieel gebruik. Met de prachtige premium full colour displays, quick
key selectie en (optioneel) een persoonlijk weergavescherm, biedt de 4 serie kleinere
faciliteiten het design en de kwaliteit van een high-end cardio machine.

Totaal gewicht
181 kg

•

15% maximale helling | Maximale snelheid van 20 km/h

•

Full colour flat-panel LCD-scherm zorgt voor een eersteklas
gebruikerservaring

•

Quick Key selecteert snelheids- en hellingshoeken, met één druk op
de knop

Lengte

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

206 cm

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten
van gebruikers

Hoogte

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 227 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

•

17,7 cm opstaphoogte

Breedte
81 cm

152 cm

PVS

Ren oppervlakte
152 cm x 55 cm

COMPLETE LIJN
CARDIO

AANGEPASTE
LOOK

OPENHUB TM
CONSOLE

De 4-serie cardiolijn van Star

ECOFIT®-oplossingen voor

De cardio-productlijn

Trac is de perfecte oplossing

activabeheer geven u informatie

van de 4-serie biedt drie

voor (semi) commercieel

omtrend welke machines het

console-opties; 4 Serie 15”

gebruik. Met eersteklas

meest worden gebruikt. U krijgt

Capacitieve Touch, 4 Serie

flatpanel-kleurenschermen,

inzicht of u machines moet

10” Touch of 4 Serie 10”. Met

quick key selectie en

rouleren, om zo de slijtage van

zoveel opties vindt u zeker

een optioneel persoonlijk

uw machines te minimaliseren.

de juiste oplossing voor uw

weergavescherm biedt de

Daarnaast krijgt u inzicht in

ruimte.

4-serie het uiterlijk en de

onderhoudshoudsplanning en

prestaties van een volledig

preventief onderhoud, dit zorgt

commercieel product.

ervoor dat uw apparatuur in
optimale conditie blijft voor uw
leden.
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Totaal gewicht

Treadmill 4TR
•

15% maximale helling | Maximale snelheid van 20 km/h

•

Full colour flat-panel LCD-scherm zorgt voor een eersteklas
gebruikerservaring

•

Quick Key selecteert snelheids- en hellingshoeken, met één druk op de
knop

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 227 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

•

17,7 cm opstaphoogte

181 kg

Breedte
81 cm

Lengte
206 cm

Hoogte
152 cm

PVS

Ren
oppervlakte
152 cm x 55 cm

Cross Trainer 4CT
•

Efficiënte voetafdruk en toegankelijk, stabiel platform met minimale
opstaphoogte voor eenvoudige toegang vanuit alle hoeken

•

Soft Trac®-pedalen bieden ultiem schokabsorberend comfort tijdens de
gehele workout

•

paslengte van 51 cm

•

Full colour flat-panel LCD-scherm zorgt voor een eersteklas
gebruikerservaring

•

Quick Key selecteert het niveau, met één druk op de knop

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

Totaal gewicht
124 kg

Breedte
76 cm

Lengte
193 cm

Hoogte

PVS

Recumbent Bike 4RB

Totaal gewicht

•

Doorloopontwerp en intuïtieve, rondom verstelbare stoelverstelling
zorgen ervoor dat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot de positie
van de stoel en deze kunnen veranderen

•

Full colour flat-panel LCD-scherm zorgt voor een eersteklas
gebruikerservaring

•

Quick Key selecteert het niveau, met één druk op de knop

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

172 cm

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

Hoogte

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

84 kg

Breedte
59 cm

Lengte

PVS

Upright Bike 4UB
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183 cm

•

Full colour flat-panel LCD-scherm zorgt voor een eersteklas
gebruikerservaring

•

Quick Key selecteert het niveau, met één druk op de knop

•

Populaire, persoonlijke ventilator van Star Trac voor comfort

•

Geïntegreerde USB-poort biedt oplaadmogelijkheden voor apparaten van
gebruikers

•

Gebruikersgewicht capaciteit 159 kg

•

Contact- en telemetriehartslag

STAR TRAC CARDIO

137 cm

Totaal gewicht
60 kg

Breedte
58 cm

Lengte
117 cm

Hoogte

PVS

145 cm
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Tientallen jaren na het bedenken van de meest intensieve training in de sportschool, is StairMaster nog steeds in
staat om leden tot het uiterste te pushen. StairMaster voegt continu nieuwe innovaties toe aan het productportfolio.
Innovaties die ervoor zorgen dat uw leden het maximale uit hun training kunnen halen en daardoor blijven terugkeren naar
uw faciliteit.

WAAR WE OM BEKEND STAAN
•

De #1 naam in cardio

•

Bekend om HIIT

•

Bekend om zijn betrouwbare producten

•

Maximaal resultaat in minimale tijd

•

Een gerenommeerd, betrouwbaar bedrijf

HIIT CONSOLE
De StairMaster® HIIT-console maakt geweldige HIIT-trainingen nog effectiever. Volg uw training met gedetailleerde
statistieken, volg een van de ingebouwde trainingsprogramma’s en sluit uw telefoon aan via Bluetooth om uw training op
te slaan en te delen. De console is ook uitgerust met ANT+, waardoor u kunt koppelen met hartslagmeters en verbinding
kunt maken met groepsdisplays. De HIIT-console is nu standaard op alle Stairmaster HIIT-producten.

HIIT PROGRAMMERING
De makers van de meest intensieve workouts in de sportschool, komen met een nieuw krachtig High Intensity Interval
Training-programma. Laat uw trainers en coaches gebruikmaken van onze unieke HIIT-producten om leden aan te trekken
en breng zo uw eigen unieke HIIT-programma op de markt, om een nieuwe bron van inkomsten voor uw faciliteit te creëren.
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OVERDRIVE & LANDMARK
Een geheel nieuwe klimervaring. Gebruikers kunnen kiezen voor handmatige
bediening of één van de verschillende voorgeprogrammeerde intervaltrainingen
in de OverDrive Training-modus. Overdrive zorgt voor de meest intensieve

ORIG INE E L E N
RE VOLUTION AIR
De StairMaster 10G markeert een revolutionaire verschuiving in trapklimtechnologie. Het
innovatieve nieuwe ontwerp is voorzien van de OverDrive-trainingsmodus die het dragen of
duwen van een last op een trap simuleert. De vorderingen van de 10G zijn allemaal gericht

training ooit. Duw om de stappen te versnellen en uw werklast te verhogen,
stop met duwen om te herstellen. De meest veeleisende StairMaster-training
ooit. * Alleen beschikbaar op de StairMaster 10G
Met de Landmark Challenge op de StairMaster Gauntlet kunt u uzelf uitdagen.
Kijk of u de Eiffeltoren, het Empire State Building, de Burj Khalifa of een van de
vele andere oriëntatiepunten uit de hele wereld kunt beklimmen.

op het leveren van de beste klimervaring die ooit is gemaakt. Gebruikersgerichte functies
zijn onder meer het breedste en diepste opstapoppervlak en de laagste opstaphoogte in
de branche, ergonomische leuningen om meerdere klimposities te ondersteunen en een
geheel nieuwe aandrijflijn die soepele, maar vooral stille prestaties levert.

STEPMILL TM 3

GAUNTLET ® 8G

De StepMill 3 biedt een

De Gauntlet 8 serie biedt een

volledige cardiovasculaire

superieure combinatie van

De innovaties van de 10G

en krachttraining in één.

cardio- en krachttraining in het

zijn allemaal gericht op

Een compact, lichtgewicht

meest comfortabele ontwerp

het leveren van de beste

ontwerp maakt hem perfect

ooit. De machine biedt een

klimervaring. Het nieuwe

voor alle locaties. Met zijn

dieper, breder opstapoppervlak

ontwerp beschikt over

voorste transportwielen past

met een duurzame, roestvrije

het breedste en diepste

de StepMill 3 gemakkelijk

polypropyleen constructie en

opstapoppervlak en de

door standaard deurkozijnen

is nu verkrijgbaar met alle drie

laagste opstaphoogte

en heeft hij slechts een

de slimme, betaalbare, flexibele

in de industrie,

plafondhoogte van 2,5 meter

OpenHub™-consoleopties. De

ergonomische leuningen

nodig.

combinatie van kwaliteit met

om meerdere klimposities

innovatie levert een workout die

te ondersteunen en een

met kop en schouders boven de

geheel nieuwe aandrijflijn.

concurrentie uitsteekt.

Dit alles zorgt voor een

10G

soepele, geruisloze
klimtraining.
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•

HIIT CIRCUIT
StairMaster® weet wat er nodig is om de zwaarste trainingen te creëren;
kortom StairMaster® tilt HIIT naar een hoger niveau. Onze innovatieve lijn van
HIIT-producten creëert een compleet circuit dat in elke ruimte past; met onze

HIIT CONSOLE
Eenvoudig, gemakkelijk af te lezen display met achtergrondverlichting

•

Gebruiksvriendelijke programmeerbare programma’s voor tijd, afstand,
calorieën, tijdsinterval en calorie-interval

•

Bluetooth-connectie om uw informatie te delen met uw favoriete trackingapp

•

Geeft de hartslag weer die wordt uitgezonden door ANT + of 5kHz
hartslagbanden

•

Met ANT + kunt u gegevens op scoreborden weergeven met trackingsoftware

•

Standaard op HIIT Rower, HIITMill, HIITMill X, HIIT Bike & HIIT UBE

HIITMillX, HIIT Rower, HIIT Bike en HIIT UBE. Voeg onze BoxMaster of 10G toe
en u beschikt over het beste HIIT-circuit op de markt.

10G
•

Verkrijgbaar met 3 OpenHub ™ console opties

•

OverDrive Trainingsmodus simuleert het dragen of duwen van een
weerstand voor een geheel nieuw niveau van HIIT-training

•

Breedste, diepste stap in de branche en laagste opstaphoogte

•

Het opnieuw ontworpen leuningssysteem ondersteunt verschillende
trainingsposities, waaronder push / carry in de nieuwe OverDrive
Trainingsmodus en optimale in- / uitstap

•

Servicepaneel kan worden verwijderd met 4 bevestigingsmiddelen, voor
gemakkelijke toegang tot aandrijflijn en elektronica

•

Handrail gemonteerde stopknop, niveauregelaars en hartslagmeting

•

Draaibare trap met acht treden. Opstapoppervlak: 30 cm diep x 56 cm
breed

•

Stapfrequentie: 25 niveaus, variërend van 24-190 stappen per minuut

•

Gewicht gebruikersgewicht 181 kg

Gauntlet® 8G

56

STAIRMASTER HIGH INTENSITY

•

Verkrijgbaar met 3 OpenHub™ console opties

•

Inclusief het Landmark Challenge programma en standaard console
programma’s. Spartaanse programma’s zijn beschikbaar op ingesloten
10” en 15” schermen

•

Hot-bar met stopknop, hartslag- en niveauregeling

•

Elektronisch geregelde dynamo, rem en aandrijfketting regelen de
snelheid van de trap nauwkeurig

•

Draaibare trap met acht treden

•

Stapoppervlak: 20 cm hoog, 23 cm diep en 56 cm breed

•

Stapsnelheid: 24-162 stappen per minuut

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

15”

Totaal gewicht
296 kg

10”

Breedte
86 cm

Lengte

LCD

160 cm

Hoogte
210 cm

PVS

15”

Totaal gewicht
173 kg

10”
LCD

Breedte
86 cm

Lengte
147 cm

Hoogte

PVS
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FreeClimber 8FC
™

•

Verkrijgbaar met 3 OpenHub™ console opties

•

10 programma’s - Snelle start, Handleiding, Fat Burner,
Calorieverbrander, Snelheidsintervallen, Aangepaste intervallen,
Willekeurige intervallen, Hartslagintervallen, Caloriedoel,
Hartslagzonetrainer

•

Elektronisch geregelde dynamo met kettingaandrijving regelt nauwkeurig
de pedaalafdaling

•

Gepatenteerde onafhankelijke pedaalgeometrie met vierstangenkoppeling, houdt de pedalen waterpas en zorgt voor een comfortabele,
biomechanische correcte beweging

•

Staphoogte: 2,5 cm tot 36 cm

•

Stapsnelheid: 26 - 174 stappen per minuut

HIIT Bike™ 9-4650
•

Dual-action windweerstand biedt een totale lichaamstraining

•

HIIT-console met gemakkelijk te lezen display met
achtergrondverlichting, Bluetooth- en ANT + -connectie en
programmeerbare tijds-, afstands-, calorieën-, tijdsinterval- en calorieintervalprogramma’s

HIIT Rower 9-4690
15”

•

StairMaster HIIT console

•

Isokinetische ventilatorweerstand biedt onbeperkte trainingsopties

•

Ventilator-dempingssysteem zorgt voor een verhoogde of verlaagde
belasting bij een bepaalde slagfrequentie

•

Waterfles en accessoirehouder onder voetplaten voor veilige opslag

•

Gemakkelijk op te bergen wanneer niet in gebruik door loskoppelen op
het middelpunt

110 cm

•

Gebruikersgewicht 227 kg zoals getest door CORE / 159 kg zoals getest
volgens EN 20957-7

244 cm

Hoogte

•

U kunt twee C-celbatterijen of een optionele externe voeding bestellen

Hoogte

173 cm

•

Aandrijving: vernikkelde stalen ketting

109 cm

•

Constructie: aluminium en staal

•

Elektrostatische poedercoating voor langdurige duurzaamheid

Totaal gewicht
85 kg

10”

Breedte
69 cm

Lengte

LCD
PVS

Het gepatenteerde ontwerp met veerarmen zorgt voor een optimale
slagabsorptie voor maximale efficiëntie en letselpreventie

74 cm

•

Verstelbare toren en pads maken de BoxMaster perfect voor hoogtes van
152 cm tot 208 cm

84 cm

Lengte

•

Totale lichaamsconditionering op basis van een sessie van 7 rondes van
30 minuten

Lengte

•

Ideaal voor inkomstengenererende programma’s voor kleine groepen

•

Biedt een uitgebreid trainingsprotocol waarmee één trainer effectief kan
werken met meerdere klanten

•

Optionele basis en optionele kickpad beschikbaar (worden apart
verkocht)

Breedte

130 cm

•

Ondersteund door een volledige commerciële garantie

Hoogte

•

Gebruikerscompatibel formaatbereik van 150 cm tot 203 cm groot

147 cm

•

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

HIIT UBE™ 9-4660

•

Instelbare cranks voor gevarieerde bewegingsvrijheid en bilaterale of
unilaterale bewegingen

•

HIIT-console met gemakkelijk te lezen display met
achtergrondverlichting, Bluetooth- en ANT + -connectie en
programmeerbare tijds-, afstands-, calorieën-, tijdsinterval- en calorieintervalprogramma’s

•
•

Opritoptie maakt rolstoeltoegankelijkheid mogelijk en voldoet aan de
ADA-criteria. Het unieke bevestigingssysteem van de afneembare helling
voegt slechts 56 cm toe aan de totale lengte van de machine

Totaal gewicht
145 kg

Breedte
92 cm

Lengte
121 cm

Hoogte
178 cm

HIITMill® 9-4670 &
HIITMill® X 9-4680
Zelfaandrijvend lopen en rennen

•

Magnetische weerstandsrem

•

Handpositionering met meerdere grepen

•

Draagbaar ontwerp

•

Waterfles- en telefoonhouder

•

Accessoire bevestigingspunten (riemen en slangen niet inbegrepen)

•

Extra brede 23-inch riembreedte (HIITMill)

•

3 mm zachte mat die compatibel is met plastic veldplaten & Farmer’s
Carry hefarmen (HIITMill X )

•
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HIIT-console met gemakkelijk te lezen display met
achtergrondverlichting, Bluetooth- en ANT + -connectie en
programmeerbare tijds-, afstands-, calorieën-, tijdsinterval- en calorieintervalprogramma’s

STAIRMASTER HIGH INTENSITY

Totaal gewicht
102 kg

Breedte

76 cm

Hoogte
208 cm

BoxMaster® Quad 9BM-9404
•

12 perfect gepositioneerde opvallende pads voor verschillende specifieke
stoten

•

4 torens voor een effectieve oefenomgeving voor kleine groepen

•

Het gepatenteerde ontwerp met veerarmen zorgt voor een optimale
slagabsorptie voor maximale efficiëntie en letselpreventie

•

Verstelbare toren en pads maken BoxMaster® perfect voor hoogtes van
152 cm tot 208 cm

•

Totale lichaamsconditionering op basis van een sessie van 7 rondes van
30 minuten

•

Ideaal voor inkomstengenererende programma’s voor kleine groepen

•

Biedt een uitgebreid trainingsprotocol waarmee één trainer effectief kan
werken met meerdere klanten

Gebruikersgewicht capaciteit van 159 kg

•

Lengte

•

De StairMaster HIIT Bike ™ werd hartelijk verwelkomd op de CrossFit
Games

Geïntegreerde zitbank, voor zittende trainingen, kan worden verwijderd
voor staande of workouts vanuit een rolstoel

68 cm

12 perfect gepositioneerde opvallende pads voor verschillende specifieke
stoten

66 kg

•

•

Breedte

•

Totaal gewicht

Robuuste constructie van gelast staal

Verstelbare hoogte maakt een breed scala aan trainingen mogelijk

37 kg

BoxMaster® 9BM-9401

•

•

Totaal gewicht

Totaal gewicht
173 kg

Breedte
95 cm

Lengte
197 cm

Hoogte

Stepmill® 3 SM3
•

Compact ontwerp voor plafonds van 3 meter en standaard deuropeningen

•

Eenvoudig te navigeren console met motiverende programma’s en
functies op een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting

•

Lage eerste stap voor eenvoudige toegang en exit

•

Garantie voor licht commercieel- en thuisgebruik

•

Ingangsspanning 100-240 VAC 5060 Hz 100 VA

•

Backlit LCD-console

•

Elektronisch geregelde dynamo, rem en aandrijfketting regelen
nauwkeurig de trapsnelheid

•

Draaibare trap met zes treden: 15 cm hoog, 23 cm diep en 43 cm breed

167 cm

Totaal gewicht
556 kg

Breedte
185 cm

Lengte
183 cm

Hoogte
200 cm

Totaal gewicht
96 kg

Breedte
74 cm

Lengte
117 cm

Hoogte
185 cm
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Nautilus ® heeft meer dan 50 jaar geleden de basis gelegd voor de hedendaagse fitness industrie en het merk blijft
doorontwikkelen en innoveren! Nauilus innoveert nooit omwille van rages of hypes, in plaats daarvan volgt Nautilus altijd
de laatste wetenschappelijke inzichten om een fitness ervaring te bieden die van nature bij menselijke bewegingen past.
Wij nemen geen genoegen met minder!

WAAR WE OM BEKEND STAAN
•

Producten van hoge kwaliteit

•

Een gerenommeerd, betrouwbaar bedrijf

•

Zeer duurzame producten

•

De apparatuur die wordt gebruikt door serieuze liefhebbers

•

De apparatuur die wordt gebruikt in high-end sportscholen

•

Lock ‘n Load® systeem

INNOVATIEVE GEWICHTSSELECTIE
Nautilus beschikt over het meest innovatieve en gemakkelijk te gebruiken gewichtsselectiesysteem ooit. De Lock ‘n Load®
op de Impact, Inspiration, Instinct en Humansport series en de draaischijf op de Nautilus One serie, nemen de noodzaak weg
voor pinnen die gemakkelijk verloren of kapot kunnen gaan. Leden zullen blij zijn met de intuïtieve gewichtsaanpassing,
die zo eenvoudig is als het omdraaien van een schakelaar.

NAUTILUS GEPERSONALISEERDE KRACHTAPPARATUUR
Maak een sterkere eerste indruk met gepersonaliseerde krachtapparatuur van Nautilus. Pas uw krachtapparatuur aan, aan
uw persoonlijke voorkeur, met de mogelijkheid om op maat gemaakte gekleurde bekleding, frames en zelfs aangepaste
stickers te maken met uw logo.
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Omdat elke beweging een andere bewegingsuitslag en krachtcurve vereist, is er voor elke beweging een andere CAM
ontworpen die niet uitwisselbaar is. De CAM is een echte Nautilus uitvinding die later overgenomen is door andere
fabrikanten, maar geen enkele CAM is zo goed doordacht als die van Nautilus. Bij een beweging over meerdere gewrichten
zorgt de unieke 4-puntscharniering ervoor dat de weerstand direct tegengesteld is aan de beweging zonder dat er
schuifkrachten in het gewricht ontstaan.
Naast de CAM ontwikkelde Nautilus als eerste een serie machines die sporters in staat stelde om de individuele
spiergroepen te trainen - één machine voor één bepaald lichaamsgebied (in circuitstijl). De Nautilus-machines boden
hierdoor een laagdrempelige, effectieve en efficiënte manier om weerstandstraining te volgen. Arthur Jones noemde deze
machines daarom de ‘Thinking Man’s Barbell’, een revolutie in krachttraining en de blauwdruk voor de krachtapparatuur
van nu.
Bij de ontwikkeling van fitnessapparatuur baseert Nautilus zich op de natuurlijke bewegingen van de mens. De 3
belangrijkste steunpilaren hierbij zijn: Veiligheid, Effectiviteit, Efficiëntie.
Met recht kunnen we zeggen dat Arthur Jones meer dan 50 jaar geleden de basis heeft gelegd voor de hedendaagse
fitness industrie, met als meest blijvende invloed de ontwikkeling van intervaltraining met hoge intensiteit (HIIT). Het
kernprincipe van HIIT is het uitvoeren van één reeks oefeningen tot uitputting, door middel van superslow concentrische
en excentrische bewegingen in een trainingscircuit van 20 minuten.
HIIT is al jaren een van de meest populaire trainingsvormen vanwege de effectiviteit en de korte duur.
Bij Innovex Fitness eren we het nalatenschap van Arthur Jones door te blijven innoveren en een optimale fitnesservaring
te bieden.

NAUTILUS GESCHIEDENIS
Arthur Jones start in 1970 met de ontwikkeling van de Nautilus Pull Over. Dit was het eerste krachttoestel met een
volledige bewegingsuitslag (full range) en het unieke CAM systeem. Full range wil zeggen dat de spier of spiergroep
tijdens de gehele beweging de optimale weerstand ondervindt. De eerste CAM was in de vorm van een nautilusschelp,
vandaar de naam van het bedrijf.
De Nautilus CAM was zo innovatief omdat hij de manier veranderde waarop weerstand wordt toegepast. Wanneer een kabel met
gewichten over een ronde katrol wordt getrokken, is de weerstand consistent, maar bij het gebruik van een nautilusvormige
of ovale CAM varieert de weerstand. Dit komt doordat de afstand tussen de kabel en het draaipunt van de CAM verandert als
de CAM draait. De belasting is aan het begin en het einde van de beweging lichter met de volledige weerstand in het midden.
De variabele weerstand volgt de natuurlijke krachtcurve van het lichaam en zorgt voor een veel effectievere training.
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UITGELICHT
Totaal gewicht

Abdominal Crunch

N AUTILUS ONE

•

Nautilus One™ combineert een revolutionaire gewichtstapeltechnologie, een

•

390 kg

Breedte

Alle eenheden maken gebruik van een uniform gewichtstorenontwerp
dat altijd aan dezelfde kant wordt geplaatst – lijn ze uit en creëer een
uniform, eigentijds uiterlijk.

140 cm

Een rek met naast elkaar gestapelde platen is gedeeltelijk zichtbaar
achter een licht, doorschijnende kap.

•

135 cm

De gewichtstoren is slechts 120 cm hoog, waardoor een open,
overzichtelijke look ontstaat.

Hoogte

koppeling met 4 stangen en de unieke Nautilus CAM-wielen. Nautilus One™ staat

•

Nautilus One beschikt over minder katrollen en riemen en heeft geen
geleidestangen en pinnen voor gewichtstapels.

garant voor een optimale biomechanica, met een soepele overbrenging en biedt

•

Het resultaat is een soepel, Plate Loaded trainingsgevoel.

Lengte

150 cm

Stapelgewicht
116 kg

gebruikers de juiste spierbelasting. Daarnaast beschikt Nautilus One™ over de meest
intuïtieve en gebruiksvriendelijke gewichtselectiemethode ooit gemaakt; namelijk een
draaiknop. Minder nokken, minder katrollen en de afwezigheid van geleidestangen
verlengen de levensduur van dit product, tot ver voorbij de levensduur van andere
machines.

GEWICHTSKEUZEKNOP

MODERN
TORENONTWERP

PRODUCT
AANPASSING

De Nautilus One serie

Nautilus One-torens zijn

Maak een sterkere eerste

beschikt over het

geniaal in hun eenvoud. De

indruk met aangepaste

meest innovatieve en

platen worden naast elkaar

krachtapparatuur van

gebruiksvriendelijke

gestapeld met minimaal

Nautilus. We beschikken

gewichtsselectiesysteem

gebruik van katrollen en riemen.

over een breed scala aan

ooit, namelijk een draaiknop.

Dit zorgt voor natuurlijke

opties, waarmee we u

De draaiknop op de One-

bewegingsmechanica en

kunnen helpen het uiterlijk

productlijn maakt pinnen

geeft een soepel, plate loaded

van uw krachtapparatuur

en geleidestangen, die

trainingsgevoel. De eliminatie

af te stemmen op uw

gemakkelijk verloren of kapot

van geleidestangen resulteert

persoonlijke merk. Wij bieden

kunnen gaan, overbodig.

in minder wrijving, soepelere

u de mogelijkheid om op

Dat maakt Nautilus One™

beweging, minder lawaai en

maat gemaakte bekleding,

een zeer duurzame en

geen onderhoud.

aangepaste framekleuren en

onderhoudsvriendelijke serie.

zelfs torens met uw logo te
ontwerpen!
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Leg Press
Model

S6LP

Model

S6LE

Rotary Torso

Abdominal Crunch
Model

Model

S6AB

S6RT

Gewicht

447 kg

Gewicht

377 kg

Gewicht

390 kg

Gewicht

355 kg

Stapel
gewicht

200 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Breedte

130 cm

Breedte

132 cm

Breedte

140 cm

Breedte

104 cm

Lengte

183 cm

Lengte

135 cm

Lengte

135 cm

Lengte

180 cm

Hoogte

144 cm

Hoogte

124 cm

Hoogte

150 cm

Hoogte

119 cm

Seated Leg Curl
Model

S6LC

Hip Abduction/Adduction
Model

S6A A

Low Back
Model

Four-Way Neck Machine

S6LB

Model

S6F WN

Gewicht

389 kg

Gewicht

390 kg

Gewicht

375 kg

Gewicht

351 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Breedte

132 cm

Breedte

104 cm

Breedte

130 cm

Breedte

163 cm

Lengte

163 cm

Lengte

221 cm

Lengte

127 cm

Lengte

117 cm

Hoogte

124 cm

Hoogte

122 cm

Hoogte

124 cm

Hoogte

145 cm

Chest Press
Model

S6CP

Lat Pulldown
Model

387 kg

Gewicht

405 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Breedte

163 cm

Breedte

130 cm

Lengte

147 cm

Lengte

183 cm

Hoogte

191 cm

Hoogte

221 cm

Model

S6MR

Model
Gewicht

388 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Breedte

137 cm

Breedte

163 cm

Lengte

157 cm

Lengte

150 cm

Hoogte

119 cm

Hoogte

157 cm

Gewicht

S6BC

soepel, plate loaded trainingsgevoel. Uniek ten opzichte van elk ander krachtapparaat.

Triceps Press
Model

S6TP

361 kg

Gewicht

364 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Stapel
gewicht

116 kg

Breedte

160 cm

Breedte

147 cm

Lengte

130 cm

Lengte

150 cm

Hoogte

130 cm

Hoogte

119 cm

NAUTILUS STRENGTH

elkaar gestapeld met minimaal gebruik van katrollen en riemen. Dit zorgt voor natuurlijke biomechanica en geeft een

S6SP

391 kg

Model

Nautilus One torens zijn geniaal in hun eenvoud. In tegenstelling tot traditionele gewichtstapels, worden platen naast

Shoulder Press

Gewicht

Biceps Curl

*Lijn weergegeven met optionele zwarte plakkaten

S6L ATP

Gewicht

Row
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UITGELICHT
Rotary Torso

INS PIR ATION
Nautilus Inspiration Strength® is met trots ontworpen in de VS! Nautilus
Inspiration® beschikt over een prachtige moderne uitstraling en uniforme torens.
Elke machine legt de essentie van natuurlijke beweging vast. Leden zullen de

Totaal gewicht
254 kg

•

Voorgevormde zitvlak- en rugkussens voor comfortabele
extensiebeweging. Plus gedempte schuimrubberen rollers voor dijen en
armkussens.

•

Vast bewegingspad met de rotatieas voor nauwkeurige positionering van
de gebruiker.

•

Verstelbare stoelbodem met veerondersteuning voor het aanpassen van
ROM -60 graden tot + 60 graden voor alle gebruikers.

86 cm

•

Veiligheidsstops

Hoogte

•

Lock N Load® gewichtsselectie

•

Lenticulair instructiebord met bewegend beeld

Breedte
147 cm

Lengte

163 cm

Stapelgewicht
91 kg

vele gebruiksvriendelijke en gemakkelijk te bedienen functies waarderen, zoals
het gepatenteerde Lock N Load®-gewichtselectiesysteem, de geassisteerde
stoelverstelling,

lenticulaire

afbeeldingen,

voorstretch

en

de

diverse

bewegingsbedieningen die zijn ontworpen om de ervaring van elke gebruiker te
optimaliseren.
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NAUTILUS STRENGTH

LOCK N LOAD®
GEWICHT SELECTIE
SYSTEEM

ICONISCHE
BEWEGING

PRODUCT
AANPASSING

Nautilus Selectorized

De iconische Nautilus Pull Over

Maak een sterkere eerste

Strength beschikt over

beweging is nu beschikbaar in

indruk met aangepaste

de meest innovatieve

de Inspiration-lijn. De pullover

krachtapparatuur van

en gebruiksvriendelijke

is een krachtige machine die

Nautilus. We beschikken

gewichtsselectiesystemen

zorgt voor 250° schouderrotatie,

over een breed scala aan

ooit. Lock N Load® elimineert

waardoor de lats, borstspieren

opties, waarmee we u

de noodzaak voor pinnen,

en buikspieren harder werken.

kunnen helpen het uiterlijk

die gemakkelijk verloren

De Pull Over wordt door de

van uw krachtapparatuur

kunnen gaan of kapot kunnen

oprichter van Nautilus, Arthur

af te stemmen op uw

gaan, wat leidt tot minder

Jones, de “Squat van het

persoonlijke merk. Wij bieden

onderhoud. Leden zullen

bovenlichaam” genoemd.

u de mogelijkheid om op

dol zijn op de intuïtieve

maat gemaakte bekleding,

gewichtsaanpassing, die zo

aangepaste framekleuren en

eenvoudig is als het omzetten

zelfs torens met uw logo te

van een schakelaar.

ontwerpen!
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Pec Fly / Rear Deltoid
Model

IPPF3

Model

IPSP3

Leg Press
Model

IPLP3

Leg Extension
Model

IPLE3

Gewicht

320 kg

Gewicht

276 kg

Gewicht

558 kg

Gewicht

325 kg

Stapel
gewicht

109 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

181 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Breedte

147 cm

Breedte

147 cm

Breedte

137 cm

Breedte

122 cm

Lengte

117 cm

Lengte

152 cm

Lengte

187 cm

Lengte

135 cm

Hoogte

203 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

163 cm

Deltoid Raise
Model

IPDR3

Biceps Curl
Model

IPBC3

Leg Curl
Model

IPLC3

Abduction / Adduction
Model

IPA A3

Gewicht

280 kg

Gewicht

278 kg

Gewicht

337 kg

Gewicht

298 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

109 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Breedte

132 cm

Breedte

142 cm

Breedte

117 cm

Breedte

140 cm

Lengte

119 cm

Lengte

114 cm

Lengte

163 cm

Lengte

142 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

163 cm

Bilateral Arm Curl
Model

IPBA3

Tricep Dip
Model

IPTD4

Glute Press

Chest Press

Model

IPGM3

Model

IPVP3

Gewicht

280 kg

Gewicht

340 kg

Gewicht

272 kg

Gewicht

301 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

109 kg

Stapel
gewicht

109 kg

Breedte

142 cm

Breedte

132 cm

Breedte

114 cm

Breedte

150 cm

Lengte

114 cm

Lengte

130 cm

Lengte

191 cm

Lengte

109 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

161 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

193 cm

Tricep Extension
Model
Gewicht

IPTE3
281 kg

Abdominal Crunch
Model
Gewicht

IPAC3
310 kg

Lat Pull Down
Model
Gewicht

IPPD3

Vertical Row
Model

IPVR3

324 kg

Gewicht

313 kg
109 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

109 kg

Stapel
gewicht

Breedte

142 cm

Breedte

132 cm

Breedte

140 cm

Breedte

127 cm

Lengte

109 cm

Lengte

130 cm

Lengte

140 cm

Lengte

114 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

196 cm

Hoogte

196 cm

Back Extension
Model
Gewicht
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Shoulder Press

IPBE3
272 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Breedte

130 cm

Lengte

127 cm

Hoogte

163 cm

NAUTILUS STRENGTH

Dual Adjustable Pulley
Model

9NP-D9302

Pull Over
Model

IPPO3

Rotary Torso
Model

IPRT3

Gewicht

593 kg

Gewicht

314 kg

Gewicht

254 kg

Stapel
gewicht

2 x 181 kg
2 x 45 kg (bij
handvat)

Stapel
gewicht

91 kg

Stapel
gewicht

91 kg

Breedte

147 cm

Breedte

147 cm

Breedte

157 cm

Lengte

147 cm

Lengte

86 cm

Lengte

117 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

231 cm
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UITGELICHT
Totaal gewicht
234 kg

IMPACT
De vernieuwde Impact® Strength-lijn brengt veel subtiele innovaties naar een
al buitengewoon goede krachtlijn. Impact Strength beschikt over een bewezen

Leg Curl

Breedte
97 cm

•

Gebruiksvriendelijke gewichtstapelselectie

•

Incrementeel gewichtssysteem voor optimale progressie

•

Pull-pin aanpassing

•

Door zwaartekracht geassisteerde positionering

Hoogte

•

Met het gepatenteerde Lock N Load® gewichtsselectiesysteem

152 cm

Lengte
180 cm

Stapelgewicht

biomechanica en gebruikerskenmerken die de Impact Strength-lijn tot een solide,

90 kg

competitief product hebben gemaakt. Deze lijn behoudt alle unieke, bewezen,
individuele ontwerpkenmerken die volgens klanten ideaal zijn, zoals voorstretch,
starthulp en de mogelijkheid tot selectie van het bewegingsbereik. Impact Strength
is voorzien van de de unieke Nautilus CAM-technologie, dit maakt Impact een zeer
competitieve en uitgebreide krachtlijn.

LOCK N LOAD®
GEWICHT SELECTIE
SYSTEEM

GEMAKKELIJKE
FUNCTIES

AANPASBARE
GEWICHTSBALANS

Nautilus Selectorized

Gebruiksvriendelijke functies,

De Chin Dip Assist is een

Strength beschikt over

zoals de mogelijkheid tot

belangrijke machine in elke

de meest innovatieve

verticale stoelaanpassing

faciliteit, omdat het de

en gebruiksvriendelijke

en de eenvoudige poppin

gebruiker in staat stelt de

gewichtsselectiesystemen

bewegingsaanpassing, stellen

gewenste gewichtsbalans te

ooit. Lock N Load® elimineert

gebruikers in staat om de

selecteren en de spieren op

de noodzaak voor pinnen,

apparatuur gemakkelijk en

te bouwen die nodig zijn voor

die gemakkelijk verloren

effectief te bedienen.

deze oefeningen. Met het

kunnen gaan of kapot kunnen

innovatieve Lock N Load®

gaan, wat leidt tot minder

systeem en updates voor een

onderhoud. Leden zullen

nog duurzamere constructie,

dol zijn op de intuïtieve

voelt deze machine zich thuis

gewichtsaanpassing, die zo

in elke faciliteit!

eenvoudig is als het omzetten
van een schakelaar.
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Seated Leg Press
Model

9NA-S1305

Model

9NA-S1312

Deltoid Fly
Model

9NA-S4304

Fixed Lat Pull Down
Model

9NA-S3303

Gewicht

439 kg

Gewicht

276 kg

Gewicht

263 kg

Gewicht

305 kg

Stapel
gewicht

180 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

110 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Breedte

119 cm

Breedte

97 cm

Breedte

76 cm

Breedte

109 cm

Lengte

187 cm

Lengte

145 cm

Lengte

127 cm

Lengte

163 cm

Hoogte

165 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

201 cm

Hoogte

203 cm

Seated Leg Curl
Model

9NA-S1313

Leg Curl
Model

9NA-S1301

Lat Pull Down
Model

9NA-S3305

Vertical Row
Model

9NA-S3301

Gewicht

301 kg

Gewicht

234 kg

Gewicht

269 kg

Gewicht

271 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

90 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Breedte

99 cm

Breedte

97 cm

Breedte

140 cm

Breedte

114 cm

Lengte

178 cm

Lengte

180 cm

Lengte

119 cm

Lengte

157 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

249 cm

Hoogte

152 cm

Kneeling Leg Curl
Model

9NA-S1311

Adductor
Model

9NA-S1308

Low Row
Model

9NA-S3306

Shoulder Press
Model

9NA-S4307

Gewicht

197 kg

Gewicht

195 kg

Gewicht

256 kg

Gewicht

281 kg

Stapel
gewicht

65 kg

Stapel
gewicht

90 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Breedte

112 cm

Breedte

122 cm

Breedte

72 cm

Breedte

135 cm

Lengte

130 cm

Lengte

147 cm

Lengte

119 cm

Lengte

163 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

218 cm

Hoogte

152 cm

Abductor
Model

9NA-S1307

Standing Calf
Model

9NA-S1309

Deltoid Raise
Model

9NA-S4302

Biceps Curl
Model

9NA-S5301

Gewicht

237 kg

Gewicht

288 kg

Gewicht

217 kg

Gewicht

247 kg

Stapel
gewicht

90 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

65 kg

Stapel
gewicht

90 kg

Breedte

122 cm

Breedte

124 cm

Breedte

117 cm

Breedte

117 cm

Lengte

147 cm

Lengte

104 cm

Lengte

130 cm

Lengte

147 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

151 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

152 cm

Chest Press
Model
Gewicht
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Leg Extension

9NA-S4301

Incline Press
Model

9NA-S2301

Tricep Extension
Model

9NA-S5302

Dip Machine
Model

9NA-S5303

270 kg

Gewicht

313 kg

Gewicht

226 kg

Gewicht

245 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

90 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Breedte

132 cm

Breedte

130 cm

Breedte

117 cm

Breedte

107 cm

Lengte

127 cm

Lengte

191 cm

Lengte

119 cm

Lengte

140 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

165 cm

NAUTILUS STRENGTH
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Low Back
Model

9NA-S3302

Abdominal
Model

9NA-S6301

Gewicht

269 kg

Gewicht

173 kg

Stapel
gewicht

130 kg

Stapel
gewicht

65 kg

Breedte

117 cm

Breedte

109 cm

Lengte

135 cm

Lengte

150 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

152 cm

WAAROM HEEFT U GEKOZEN VOOR
NAUTILUS?
‘Een groot voorbeeld voor mij als trainer was Arthur Jones. Zijn inbreng
als oprichter van Nautilus ervaar je vandaag de dag nog steeds in de
uitstekende kwaliteit van de apparatuur’.
‘Daarnaast produceert Nautilus stevige maar vooral hoogwaardige
apparatuur

die

voldoet

aan

de

biomechanica

standaard,

dat

maakt Nautilus uitermate geschikt voor het behalen van serieuze
trainingsresultaten’

WAT

IS

UW

FAVORIETE

NAUTILUS

MACHINE?
‘Dat is de Nautilus Glute Drive’
‘Op de Glute Drive wordt de onderrug beschermt tijdens de volledige
bewegingsuitslag. Daarnaast is het op de Glute Drive eenvoudig om
spanning op de buik te houden waardoor er een effectievere contractie
ontstaat in de bilspieren’.
Frank den Blanken
Ondernemer
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UITGELICHT
Totaal gewicht

INSTINCT
Instinct® Strength is geschikt voor gebruikers van alle niveaus en bestaat
uit een volledige lijn van intuïtieve machines die eenvoudig zijn in te stellen en

230 kg

Dual Multi-Press

Breedte

•

Compact design

•

Eenvoudige aanpassing van 0 graden naar 80 graden

•

Bench press, incline Press & shoulder press in 1 machine!

•

Rubberen voetjes voor vloerbescherming

•

Met het gepatenteerde Lock N Load® gewichtsselectiesysteem

Hoogte

•

107 kg aan gewicht / weerstand!

140 cm

140 cm

Lengte
188 cm

Stapelgewicht

gebruikers een snelle en complete training bieden. Instinct is perfect als basislijn

107 kg

of circuitsysteem en vormt een effectieve aanvulling op meer gespecialiseerde
krachtlijnen. Gebruikers kunnen in slechts 30 minuten zelfstandig of met hulp van
een instructeur een circuit afleggen. Instinct Strength biedt machines met zowel
enkele als dubbele functie, om zo aan de behoeften van elke ruimte of faciliteit te
kunnen voldoen. Dankzij de kleine voetafdruk van Instinct haalt u het maximale

LOCK N LOAD®
GEWICHT SELECTIE
SYSTEEM

TRANSPARANTE
GEWICHTSTORENS

RUIMTE
MAXIMALISEREN

Nautilus Selectorized

Transparante gewichtstorens

Machines met twee functies

Strength beschikt over

zorgen voor een betere

zorgen ervoor dat faciliteiten

de meest innovatieve

zichtbaarheid en de Kevlarriem

het maximale rendement

en gebruiksvriendelijke

zorgt voor een langere

uit minimale ruimte kunnen

gewichtsselectiesystemen

levensduur en is gemakkelijk te

halen. Met de unieke multi

ooit. Lock N Load® elimineert

vervangen.

positiegrepen, de innovatieve

rendement uit minimale ruimte, terwijl het design naadloos aansluit op al onze
overige producten!

de noodzaak voor pinnen,

Lock N Load technologie

die gemakkelijk verloren

en de mogelijkheid om snel

kunnen gaan of kapot kunnen

en eenvoudig te schakelen

gaan, wat leidt tot minder

tussen meerdere oefeningen,

onderhoud. Leden zullen

haalt u met Instinct het

dol zijn op de intuïtieve

maximale uit elke ruimte.

gewichtsaanpassing, die zo
eenvoudig is als het omzetten
van een schakelaar.
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Leg Curl

Leg Extension
Model

Model

9NL-S1010

Model

9NL-S3310

Vertical Row
Model

9NL-S3320

Gewicht

198 kg

Gewicht

213 kg

Gewicht

234 kg

Gewicht

183 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Stapel
gewicht

107 kg

Stapel
gewicht

107 kg

Breedte

94 cm

Breedte

94 cm

Breedte

119 cm

Breedte

117 cm

Lengte

104 cm

Lengte

140 cm

Lengte

152 cm

Lengte

122 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

185 cm

Hoogte

140 cm

Dual Leg Extension / Leg Curl
Model

Dual Leg Press / Calf Raise
Model

9NL-D1014

9NL-D1013

Shoulder Press
Model

9NL-S4100

Dual Pectoral Fly / Rear Deltoid
Model

9NL-D2110

Gewicht

220 kg

Gewicht

278 kg

Gewicht

203 kg

Gewicht

193 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Stapel
gewicht

107 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Breedte

94 cm

Breedte

99 cm

Breedte

135 cm

Breedte

127 cm

Lengte

142 cm

Lengte

188 cm

Lengte

147 cm

Lengte

137 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

201 cm

Dual Inner / Outer Thigh
Model
Gewicht

Glute Press
Model

9NL-D1015

9NL-S1012

Biceps Curl
Model

9NL-S5100

Triceps Extension
Model

9NL-S5110

205 kg

Gewicht

142 kg

Gewicht

186 kg

Gewicht

191 kg

Stapel gewicht

68 kg

Stapel
gewicht

55 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Breedte

69 cm

Breedte

94 cm

Breedte

99 cm

Breedte

99 cm

Lengte

145 cm

Lengte

170 cm

Lengte

102 cm

Lengte

102 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Chest Press
Model

Dual Multi-Press
Model

9NL-S2100

9NL-D2120

Dual Biceps Curl / Triceps Extension
Model

9NL-D5120

Rotary Torso
Model

9NL-S6300

Gewicht

194 kg

Gewicht

230 kg

Gewicht

180 kg

Gewicht

190 kg

Stapel
gewicht

107 kg

Stapel
gewicht

107 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Stapel
gewicht

86 kg

Breedte

71 cm

Breedte

140 cm

Breedte

99 cm

Breedte

97 cm

Lengte

124 cm

Lengte

188 cm

Lengte

132 cm

Lengte

99 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

140 cm

Dual Lat Pull Down / Vertical Row
Model
Gewicht
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9NL-S1011

Lat Pull Down

9NL-D3340
215 kg

Stapel
gewicht

107 kg

Breedte

119 cm

Lengte

127 cm

Hoogte

213 cm

NAUTILUS STRENGTH

Machines met twee functies zorgen ervoor dat faciliteiten
met beperkte oppervlakte meer rendement halen uit
minimale ruimte. Met multi-positie grepen, de innovatieve
Lock N Load gewichtsstapel en eenvoudig schakelen tussen
meerdere oefeningen, haalt u met Instinct het maximale uit
elke ruimte.

Dual Abdominal / Lower Back
Model

9NL-D6330

Dual Adjustable Pulley
Model

9NL-D2002

168 kg

Gewicht

406 kg

54 kg

Stapel
gewicht

2 x 100 kg

Breedte

102 cm

Breedte

91 cm

Lengte

114 cm

Lengte

168 cm

Hoogte

140 cm

Hoogte

207 cm

Gewicht
Stapel gewicht
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UITGELICHT

Freedom Trainer Dual Stack
Totaal gewicht

•

Dubbele gewichtstapels voor gepersonaliseerde of groepstraining

•

Gebruiker Stapelgewicht Capaciteit: 2x 36 KG aan elke handgreep door
middel van twee onafhankelijke en gesloten gewichtstapels

HUM ANS PORT

•

Kabelaandrijfsysteem

•

Negen horizontale positie-opties en 12 verticale positie-opties

•

Standaardaccessoires inbegrepen: paar handgrepen, enkelband en
gewatteerde bar

Met een ontwerp dat geïnspireerd is op de sierlijke, natuurlijke bewegingen van het

•

164 cm

Toren met platte achterkant om tegen een muur, pilaar, bijpassende
machines of andere in uw functionele trainingsruimte(s) te plaatsen

Hoogte

menselijk lichaam, biedt HumanSport™ een werkelijk unieke en menselijke manier

•

Eenvoudige procedures voor het vervangen van kabels

234 cm

van trainen. HumanSport is zo eenvoudig, intuïtief en natuurlijk dat het voelt alsof

•

Eenvoudige installatie en transport

•

3 locaties voor vloerbouten

•

RVS slijtplaten

•

Open ontwerp waardoor rolstoeltoegang mogelijk is

het voor elke gebruiker op maat is gemaakt. Zeven op kabel gebaseerde apparaten

499 kg

Breedte
315 cm

Lengte

Stapelgewicht
2 x 36 kg

met dubbele gewichtstapel bieden een compleet scala aan oefeningen voor een
totale lichaamstraining. In combinatie met de uitgebreide programmering, die is
ontworpen door onze Master Trainers, vormt HumanSport een krachtige aanvulling
op elke faciliteit.
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ONTWERP
LOCK N LOAD®
GEWICHT SELECTIE MET DUBBELE
GEWICHTSTAPEL
SYSTEEM

HUMANSPORT
FUNCTIONELE
TRAINING

Nautilus Selectorized

HumanSport-machines

HumanSport is geïnspireerd

Strength beschikt over

zijn ontworpen met twee

op de sierlijke, natuurlijke

de meest innovatieve

gewichtenstapels en

bewegingen van het menselijk

en gebruiksvriendelijke

bieden een uitgebreid scala

lichaam. Hierdoor kan

gewichtsselectiesystemen

aan trainingsopties voor

uw fitnesspersoneel een

ooit. Lock N Load® elimineert

programma’s zoals:

onbeperkt aantal unieke

de noodzaak voor pinnen,

•

Aerobics

trainingsprogramma’s

die gemakkelijk verloren

•

Rugsterkte

maken, om zo tegemoet

kunnen gaan of kapot kunnen

•

Tennis

te komen aan de door u

gaan, wat leidt tot minder

•

Golf

gewenste klantgroepen. Deze

onderhoud. Leden zullen

•

Kracht voor atleten

programma’s kunnen worden

dol zijn op de intuïtieve

•

Ski

gebruikt voor een-op-een

gewichtsaanpassing, die zo

•

Rennen

personal training en/of small

eenvoudig is als het omzetten

•

Voetbal

group training.

van een schakelaar.

•

Wielersport

•

Klimmen
INNOVEX FITNESS | PRODUCT CATALOGUS
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Lat Pulley

Shoulder Chest
Model

HSSC3

Model

HSLP3

Gewicht

298 kg

Gewicht

298 kg

Stapel
gewicht

2 x 40 kg

Stapel
gewicht

2 x 40 kg

Breedte

160 cm

Breedte

147 cm

Lengte

114 cm

Lengte

147 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

211 cm

Arm Crunch

Pull Lift

Model

HSAC3

Model

HSPL3

Merk is alles. En nu kunt u een nog sterkere indruk maken met gepersonaliseerde

Gewicht

298 kg

Gewicht

341 kg

Stapel
gewicht

Stapel
gewicht

krachtapparatuur van Nautilus. Met op maat gemaakte gekleurde frames, stoffering

2 x 40 kg

2 x 40 kg

Breedte

99 cm

Breedte

99 cm

Lengte

109 cm

Lengte

198 cm

Hoogte

173 cm

Hoogte

241 cm

Total Delts
HSTD3

Model

HSTL3

Gewicht

273 kg

Gewicht

314 kg

Stapel
gewicht

2 x 40 kg

Stapel
gewicht

2 x 40 kg

Breedte

74 cm

Breedte

99 cm

Lengte

198 cm

Lengte

163 cm

Hoogte

163 cm

Hoogte

165 cm

Model

HSF T3

Gewicht

499 kg

Stapel
gewicht

2 x 36 kg

Breedte

315 cm

Lengte

164 cm

Hoogte

234 cm

NAUTILUS STRENGTH

en zelfs uw logo kunt u de kracht van uw merk versterken.

Total Legs

Model

Freedom Trainer Dual Stack

84

E E N STE RKE E E RSTE
INDRUK

Voorbeelden van trainingsprogramma’s die door onze
Master Trainers voor HumanSport
• Aerobics
•
• Rug Kracht
•
• Young & Fit
•
• Tennis
•
• Golf
•
• Kracht voor atleten

zijn ontwikkeld, zijn:
Ski
Hardlopen
Voetbal
Wielrennen
Klimmen
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UITGELICHT
Glute Drive

Totaal gewicht
114 kg

LE V E R AGE

•

Biedt volledige stabilisatie en ondersteuning van de rug

•

Zwaar verstevigde, gevoerde heupriem voor optimale bevestiging

•

Extra groot, schuin voetplatform voor gebruikers van elke omvang

•

Dubbelzijdige veiligheidspal en ontgrendelingsmechanisme

De Nautilus Leverage®-lijn biedt een unieke plate loaded ervaring met functies die

•

Veiligheidsstop onderaan

•

Geïntegreerde weerstandspinnen voor wijziging van de belastingscurve

de concurrentie overtreffen. De Nautilus Leverage-lijn is voorzien van roestvrijstalen

•

Dubbele scharnierlagers van commerciële kwaliteit

Hoogte

•

Delrin gecoate beschermende slijtvlakken op zwaar contact- en laadpunt

89 cm

•

3 mm dik industrieel staal

gekartelde handgrepen, geassisteerde stoelaanpassing en de mogelijkheid tot het

Breedte
152,5 cm

Lengte
157,5 cm

instellen van de voorstretch. Met behulp van het unieke four-bar linkage systeem
creëert Leverage een uniek hefprofiel, die de natuurlijke beweging van het menselijk
lichaam optimaliseert. De Nautilus Leverage lijn beschikt over een prachtig design
en geïntegreerde opslag voor schijven. Het draait allemaal om het gevoel en als
u eenmaal op Leverage hebt getraind, zal het trainen op plate loaded apparatuur

EEN PERFECTE
SAMENWERKING

EEN UNIEKE PLATE
LOADED LIJN

PRODUCT
AANPASSINGEN

Het uitgebreide portfolio van

Met een slank uiterlijk, lage

We weten wat er nodig

Throwdown past perfect bij

laadpunten, de unieke four-

is om een authentieke,

Nautilus Strength-producten.

bar linkage technologie en

betekenisvolle merkervaring

Throwdown beschikt zelfs

de geïntegreerde opslag voor

op te bouwen. Ons

over vrije gewichten die

schijven, voldoet de Leverage-

maatwerkprogramma is

speciaal gemaakt zijn voor

krachtlijn aan alle wensen van

de perfecte manier om uw

populaire Nautilus benches

uw leden. Het draait allemaal

apparatuur te personaliseren

en racks, Leverage en plate

om het gevoel en als u eenmaal

en een sterke eerste indruk

loaded producten.

hebt getraind met Leverage,

te maken. Koop Nautilus

zal trainen op plate loaded

Leverage indien gewenst met

apparatuur nooit meer hetzelfde

aangepaste framekleuren en

zijn!

bekledingsopties.

nooit meer hetzelfde zijn.
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Chest Press
Model

9NP-L2002

Model

9NP-L2003

Freedom Rack®

Smith Machine

Model

Model

NP-L8507

NP-L8500

Gewicht

218 kg

Gewicht

187 kg

Gewicht

297 kg

Gewicht

294 kg

Breedte

150 cm

Breedte

130 cm

Breedte

191 cm

Breedte

226 cm

Lengte

180 cm

Lengte

193 cm

Lengte

211 cm

Lengte

170 cm

Hoogte

147 cm

Hoogte

130 cm

Hoogte

229 cm

Hoogte

208 cm

Decline Press
Model

9NP-L2004

Lat Pull Down
Model

9NP-L3003

Angled Leg Press
Model

NP-L1141

Hack Squat
Model

NP-L1130

Gewicht

228 kg

Gewicht

184 kg

Gewicht

258 kg

Gewicht

202 kg

Breedte

147 cm

Breedte

130 cm

Breedte

182 cm

Breedte

182 cm

Lengte

206 cm

Lengte

206 cm

Lengte

229 cm

Lengte

236 cm

Hoogte

124 cm

Hoogte

203 cm

Hoogte

147 cm

Hoogte

119 cm

High Row
Model

9NP-L3005

Low Row
Model

9NP-L3004

Tilt Seat Calf
Model

NP-L1110

Incline Lever Row
Model

NP-L3140

Gewicht

201 kg

Gewicht

193 kg

Gewicht

77 kg

Gewicht

97 kg

Breedte

130 cm

Breedte

130 cm

Breedte

69 cm

Breedte

86 cm

Lengte

218 cm

Lengte

201 cm

Lengte

147 cm

Lengte

183 cm

Hoogte

185 cm

Hoogte

117 cm

Hoogte

94 cm

Hoogte

124 cm

Shoulder Press
Model

9NP-L4002

Biceps Curl
Model

9NP-L5002

Gewicht

186 kg

Gewicht

211 kg

Breedte

130 cm

Breedte

157 cm

Lengte

180 cm

Lengte

155 cm

Hoogte

147 cm

Hoogte

104 cm

Abdominal Crunch
Model

88

Incline Press

9NP-L5003

Deadlift Shrug
Model

9NP-L3006

Gewicht

209 kg

Gewicht

113 kg

Breedte

156 cm

Breedte

188 cm

Lengte

157 cm

Lengte

156 cm

Hoogte

156 cm

Hoogte

79 cm

NAUTILUS STRENGTH
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UITGELICHT
4 Station

Totaal gewicht
766 kg

MULTI - STATIONS

•

Lat Pull Down met draaibare katrol

•

Tricepspers met draaischijf

•

Lage rij met draaibare katrol

•

Stabilisatiehandgrepen voor balans en controle

Soms heeft u ruimte voor meerdere apparaten en soms niet. Dat is precies

•

Lengte

Lock N Load® gewicht selectie systeem

387 cm

•

Rubberen voetjes voor vloerbescherming

•

Onbeperkte combinaties van hoog-laag kabelpositionering

•

Alle stalen verstelbare katrollen met een handafstelbaar ontwerp

waarom onze multi-stations een geweldige optie zijn als u uw leden een totale
trainingservaring wilt bieden, maar beschikt over een beperkte ruimte. Elk van

Breedte
190 cm

Hoogte
239 cm

onze multi-stations heeft de kleinst mogelijke voetafdruk en combineert de meest
essentiële elementen uit onze krachtlijnen. Voeg geweldige functies toe, zoals
draaibare katrollen op de Lat Pull Down, Low Row en Triceps Press en volledig
verstelbare katrollen op het Cable Crossover-systeem en u beschikt over een
economische, ruimtebesparende totaaloplossing!

LOCK N LOAD®
GEWICHT SELECTIE
SYSTEEM

CUSTOM LOOK
ZONDER EXTRA
KOSTEN

PRODUCT
AANPASSINGEN

Nautilus Selectorized

Geef uw faciliteit een

We weten wat er nodig

Strength beschikt over

persoonlijke uitstraling. Uw

is om een authentieke,

de meest innovatieve

favoriete krachtproducten zijn

betekenisvolle merkervaring

en gebruiksvriendelijke

standaard verkrijgbaar in wit,

op te bouwen. Ons

gewichtsselectiesystemen

zilver, quantum silver en zwart.

maatwerkprogramma is
de perfecte manier om uw

ooit. Lock N Load® elimineert
de noodzaak voor pinnen,

Wij rekenen geen toeslag voor

apparatuur te personaliseren

die gemakkelijk verloren

de niet-standaard kleuropties,

en een sterke eerste indruk te

kunnen gaan of kapot kunnen

maar deze zijn onderhevig aan

maken. Koop Nautilus Multi-

gaan, wat leidt tot minder

langere levertijden die per regio

Stations indien gewenst met

onderhoud. Leden zullen

kunnen verschillen.

aangepaste framekleuren en

dol zijn op de intuïtieve

bekledingsopties.

gewichtsaanpassing, die zo
eenvoudig is als het omzetten
van een schakelaar.
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VERBETERDE VEELZIJDIGHEID. MINDER RUIMTE.
Het stevige en veelzijdige Nautilus Half Rack is gebouwd voor een breed scala
aan oefeningen en bewegingen. Het open ontwerp laat gebruikers vrij bewegen
en maakt het gebruik van verschillende benches mogelijk. De optionele houten
vloer en bandpinnen maken hem perfect voor atletische training en het liften in
Olympische stijl, terwijl de toren (van 2 meter 46) past in faciliteiten met lagere
plafonds. Het compacte ontwerp en de ingebouwde plaatopslag maken dit Half
Rack ideaal voor iedere sportfaciliteit.

* Apparatuur weergegeven in aangepaste kleuren

GROTE VERSCHEIDENHEID. KLEINE VOETAFDRUK.
Soms heeft u ruimte voor meerdere apparaten en soms niet. Dat is precies waarom onze multi-stations een geweldige optie
zijn als u uw leden een totale trainingservaring wilt bieden, maar beschikt over een beperkte ruimte. Elk van onze multistations heeft de kleinst mogelijke voetafdruk en combineert de meest essentiële elementen uit onze krachtlijnen. Voeg
geweldige functies toe, zoals draaibare katrollen op de Lat Pull Down, Low Row en Triceps Press en volledig verstelbare

UITGELICHT

katrollen op het Cable Crossover-systeem en u beschikt over een economische, ruimtebesparende totaaloplossing!

Schokabsorberend
Rubber

4” SVA PLATFORM
Het nieuwe Nautilus SVA Platform is ontwikkeld om
geluid en trillingen te verminderen, wanneer gebruikers
halters laten vallen. Het maakt gebruik van materialen,
ontworpen om de kracht van de halter te absorberen. Deze
absorptiekarakteristieken verminderen niet alleen het

Cable Crossover
Model

9NP-M9201

Model

9NP-M9605

9 Station
Model

14 Station
Model

9NP-M9619

458 kg

Gewicht

1,066 kg

Gewicht

1,673 kg

Gewicht

2,524 kg

Breedte

78 cm

Breedte

371 cm

Breedte

371 cm

Breedte

371 cm

Lengte

401 cm

Lengte

508 cm

Lengte

609 cm

Lengte

1,003 cm

Hoogte

228 cm

Hoogte

239 cm

Hoogte

239 cm

Hoogte

239 cm

Lat Pull Down / Low Row

NAUTILUS STRENGTH

135 kg

Triceps Press / High-Low Pulley

105 kg

Geluiddempend
Schuim

geluid en de trillingen, maar verminderen ook het stuiteren.
(9-HDP6D)

9NP-M9620

Gewicht

STAPEL GEWICHT

92

5 Station

Cable Crossover

2 x 52.2 kg

Wooden Platform
(9-HDP62)

Bumper Plate Storage
(9-HDCS1)

Band Pegs & Storage
(95-0760)

Pull Up Bridge
(9-HDPB1)
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UITGELICHT
BETER PRESTEREN DAN DE
CONCURRENTIE
Het nieuwe Nautilus SVA Platform met duurzame

BE NCHES & R ACKS
Van Olympische benches en racks die kunnen worden aangepast met of zonder
gewichts-opslag, tot onze unieke multi verstelbare benches en de revolutionaire
SVA platforms. Nautilus heeft de lat hoger gelegd op het gebied van esthetiek en
functie. De Nautilus benches en racks vloeien naadloos samen met al onze andere

bamboevloer is ontwikkeld om geluid en trillingen
te verminderen, wanneer gebruikers halters laten
vallen. Het maakt gebruik van materialen, ontworpen
om de kracht van de halter te absorberen. Deze
absorptiekarakteristieken verminderen niet alleen
het geluid en de trillingen, maar verminderen ook het
stuiteren.

producten, voor een uniforme look en feel. Onze benches en racks zien er niet
alleen goed uit, ze overtreffen in alle opzichten de standaard.
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NAUTILUS STRENGTH

DOORDACHT
ONTWERP

EEN PERFECTE
SAMENWERKING

PRODUCT
AANPASSINGEN

Nautilus-benches zijn niet

Het uitgebreide portfolio van

We weten wat er nodig

alleen ontworpen met een

Throwdown past perfect bij

is om een authentieke,

opvallende esthetiek, maar

Nautilus Strength-producten.

betekenisvolle merkervaring

zijn ook bestand tegen de

Throwdown beschikt zelfs over

op te bouwen. Ons

slijtage van constant gebruik.

vrije gewichten die speciaal

maatwerkprogramma

Met gegoten urethaan

gemaakt zijn voor populaire

is de perfecte manier

barhouders voor een stille en

Nautilus benches en racks,

om uw apparatuur te

veilige plaatsing van de bar,

Leverage en plate loaded

personaliseren en een sterke

benches met geïntegreerde

producten.

eerste indruk te maken.

grepen en wielen voor

Koop Nautilus Benches &

eenvoudig transport en

Racks indien gewenst met

allemaal met rubberen voetjes

aangepaste framekleuren en

voor vloerbescherming.

bekledingsopties.
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Half Rack
Model

9-HDHR2

Half Rack w/ SVA Platform
Model

9-HDHR2
9-HDP6D

Glute Ham
Model

Adjustable Abdominal Bench
Model

9NP-B7522

9NP-B7510

Gewicht

232 kg

Gewicht

671 kg

Gewicht

101 kg

Gewicht

72 kg

Breedte

183 cm

Breedte

241.3 cm

Breedte

110 cm

Breedte

89 cm

Lengte

160 cm

Lengte

356 cm

Lengte

182 cm

Lengte

140 cm

Hoogte

246 cm

Hoogte

246 cm

Hoogte

122 cm

Hoogte

114 cm

Stand Alone SVA Platform
Model

9-HDP6D-SA

Multi-Adjustable Bench
Model

9NP-B7506

Seated Preacher Curl
Model

Standing Preacher Curl
Model

9NP-B7509

9NP-B7515

Gewicht

291.2 kg

Gewicht

53 kg

Gewicht

74 kg

Gewicht

79 kg

Breedte

241 cm

Breedte

69 cm

Breedte

76 cm

Breedte

76 cm

Lengte

196 cm

Lengte

140 cm

Lengte

109 cm

Lengte

99 cm

Hoogte

10 cm

Hoogte

51 cm

Hoogte

102 cm

Hoogte

114 cm

Flat Bench
Model

9NP-B7507

Adjustable Incline Bench
Model

9NP-B7523

Dip Station
Model

Pull-Up/Dip/Leg Raise
Model

9NP-B7518

9NP-B7511

Gewicht

35 kg

Gewicht

51 kg

Gewicht

67 kg

Gewicht

152 kg

Breedte

69 cm

Breedte

69 cm

Breedte

74 cm

Breedte

122 cm

Lengte

140 cm

Lengte

142 cm

Lengte

114 cm

Lengte

155 cm

Hoogte

51 cm

Hoogte

99 cm

Hoogte

122 cm

Hoogte

229 cm

Adjustable Decline Bench
Model

9NP-B7508

Utility Bench
Model

9NP-B7516

Leg Raise/Dip
Model

Olympic Bench Press
Model

9NP-B7517

9NP-B7202

Gewicht

70 kg

Gewicht

32 kg

Gewicht

121 kg

Gewicht

52 kg

Breedte

86 cm

Breedte

69 cm

Breedte

71 cm

Breedte

165 cm

Lengte

135 cm

Lengte

86 cm

Lengte

155 cm

Lengte

185 cm

Hoogte

79 cm

Hoogte

97 cm

Hoogte

168 cm

Hoogte

124 cm

* Getoond met optionele gewichtsopslag (400-1125)

Stool
Model

9NP-B7521

Adjustable Back Extension
Model

9NP-B7514

Incline Bench Press
Model

Decline Bench Press
Model

9NP-B7203

Gewicht

12 kg

Gewicht

71 kg

Gewicht

84 kg

Gewicht

80 kg

Breedte

79 cm

Breedte

86 cm

Breedte

165 cm

Breedte

165 cm

Lengte

68 cm

Lengte

135 cm

Lengte

178 cm

Lengte

124 cm

Hoogte

44 cm

Hoogte

79 cm

Hoogte

150 cm

Hoogte

124 cm

* Getoond met optionele gewichtsopslag (400-1125)
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9NP-B7204

NAUTILUS STRENGTH

* Getoond met optionele gewichtsopslag (400-1125)
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Military Press
Model

Squat Rack
Model

9NP-B7205

9NP-R8008

2-Sided Olympic Weight Tree
Model

9NP-R7512

4-Sided Olympic Weight Tree
Model

9NP-R7513

Gewicht

122 kg

Gewicht

202 kg

Gewicht

39 kg

Gewicht

61 kg

Breedte

188 cm

Breedte

203 cm

Breedte

69 cm

Breedte

71 cm

Lengte

165 cm

Lengte

180 cm

Lengte

89 cm

Lengte

71 cm

Hoogte

152 cm

Hoogte

201 cm

Hoogte

102 cm

Hoogte

117 cm

* Getoond met optionele gewichtsopslag (400-1125)

Het ontwerp van de Power Cage vloeit naadloos samen met
andere producten, zodat uw performance zone een uniforme
uitstraling krijgt. De Power Cage ziet er niet alleen goed uit,
hij overtreft in alle opzichten ook de industriële standaard.
Kenmerken

zijn

onder

meer:

complete

olympische

platenopslag, geïntegreerd multi-grip pull-up station en

Power Cage
Model

9NP-R8005

Multi-Adjustable Bench
Model

9NN-B7501

Model

9NP-R8009

9NN-B7200

238 kg

Gewicht

40 kg

Gewicht

43 kg

Breedte

160 cm

Breedte

69 cm

Breedte

64 cm

Lengte

188 cm

Lengte

135 cm

Lengte

135 cm

Hoogte

226 cm

Hoogte

46 cm

Hoogte

86 cm

Double Dumbbell Rack
Model

9NP-R8010

Ab Bench
Model

9NN-B7505

45º Back Extension
Model

9NN-B7502

Gewicht

70 kg

Gewicht

60 kg

Gewicht

67 kg

Gewicht

44 kg

Breedte

229 cm

Breedte

229 cm

Breedte

64 cm

Breedte

81 cm

Lengte

71 cm

Lengte

71 cm

Lengte

135 cm

Lengte

137 cm

Hoogte

66 cm

Hoogte

66 cm

Hoogte

86 cm

Hoogte

99 cm

Triple Dumbbell Rack
Model

9NP-R8011

Beauty Bell Rack
Model

9NP-R8014

Dumbbell Rack 10-Pair / 2-Tier
Model

9NN-R8001

Dumbbell Rack 10-Pair / 3-Tier
Model

9NN-R8002

Gewicht

165 kg

Gewicht

64 kg

Gewicht

100 kg

Gewicht

110 kg

Breedte

229 cm

Breedte

81 cm

Breedte

267 cm

Breedte

175 cm

Lengte

97 cm

Lengte

102 cm

Lengte

74 cm

Lengte

74 cm

Hoogte

99 cm

Hoogte

102 cm

Hoogte

94 cm

Hoogte

127 cm

Barbell Rack
Model
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Model

Gewicht

rubberen voetjes voor vloerbescherming.

Single Dumbbell Rack

Adjustable Abdominal Decline
Bench

9NP-R8012

Accessory Rack
Model

9NP-R8013

Olympic Flat Bench
Model

9NN-B7503

Olympic Incline Bench
Model

9NN-B7201

Gewicht

72 kg

Gewicht

64 kg

Gewicht

84 kg

Gewicht

122 kg

Breedte

91 cm

Breedte

71 cm

Breedte

155 cm

Breedte

155 cm

Lengte

97 cm

Lengte

89 cm

Lengte

160 cm

Lengte

160 cm

Hoogte

135 cm

Hoogte

130 cm

Hoogte

137 cm

Hoogte

175 cm

NAUTILUS STRENGTH
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20 jaar geleden introduceerde Schwinn ® een fenomeen met de eerste fiets speciaal ontworpen voor indoor cycling. Deze
fiets heeft de standaard gezet voor de hele industrie. De nieuwste indoor cycling lijn is een weerspiegeling van de
voortdurende toewijding aan innovatief ontwerp, hoogwaardige productie en een authentieke fiets-ervaring. Dat is de
reden waarom de meest veeleisende fitnessliefhebbers ter wereld voor Schwinn kiezen.

WAAR WE OM BEKEND STAAN
•

Bekend om producten van hoge kwaliteit

•

Een betrouwbaar merk, waar leden trots op zijn

•

Producten zijn ergonomisch ontworpen

•

Maakt producten die leuk zijn om te gebruiken

•

Een gerenommeerd, betrouwbaar bedrijf

•

Meest innovatieve carbon blue belt systeem

•

Eerste indoor cycling fiets ooit

UW RIT, UW MANIER
Schwinn® staat garant voor een authentieke workout ervaring. Kies tussen de nieuwe X & Z Schwinn® bikes of de
authentieke IC-Classic en AC-Sport. Voorzie uw bike van een van de geweldige nieuwe updates, zoals de 4iiii® power
crank. Tevens is het mogelijk om uw Schwinn® bikes te personaliseren met aangepaste frame kleuren en logo’s, zodat
alles geheel in één stijl in de sportschool staat.

DE STRIJD AANGAAN
Til uw groepscyclingervaring naar een ander niveau door een groepsdisplaysysteem aan uw studio toe te voegen. Er zijn
verschillende opties, compatibel met de Echelon-consoles, om performancegegevens van deelnemers weer te geven. Real
time data kan een grote bron van motivatie en verhoogde betrokkenheid realiseren, met als gevolg ledenbehoud en een
betere trainer/klant relatie.

100
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UITGELICHT
THE Z BIKE
De Schwinn Z Bike™ is ontworpen voor studio’s die zich
richten op zone training en het coachen van hun leden door
middel van kleur (zones). Met de configureerbare console kan
uw instructeur de workout coachen rond FTP, hartslag of cadans
en zo een optimale ervaring bieden voor uw leden. In combinatie
met 4iiii’s toonaangevende 3-dimensionale wattagemeter, geeft
de Z-console het meest nauwkeurige vermogen weer. Het is de
meest betrouwbare en authentieke indicator voor prestaties in
de wielersport.
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THE X BIKE

IC CLASSIC

AC SPORT

De Schwinn X Bike™ biedt
een technologievrije ervaring
die ideaal is voor op muziek
gerichte indoor cycling
workouts. Maar de Schwinn
X Bike™ is ook zeer geschikt
voor home gyms en personal
trainers. Met de optionele 4iiiivermogensmeter kunnen leden
hun telefoon of persoonlijke
fitnesstracker koppelen en zo
hun persoonlijke gegevens
synchroniseren met de bike.

Al meer dan een decennium zet
Schwinn de norm voor Indoor
Cycling. Twintig jaar nadat
Schwinn de eerste productiefiets
voor indoor cycling bouwde,
introduceren ze nu de IC Classic.
De IC Classic combineert de
duurzaamheid van de iconische
IC Pro met een aantal updates.
Het stevige stalen frame,
het verzwaarde vliegwiel, de
traditionele kettingaandrijving
en de directe drukrem van de IC
Classic maken indoor cycling tot
een ongeëvenaarde ervaring.

Met de eerste productiefiets
die speciaal is ontworpen
voor indoor cycling, zette
Schwinn® de standaard
voor de branche. De AC™
Sport tilt indoor cycling
naar een nieuw niveau.
Gebruikers ervaren door
de verscheidenheid aan
instelmogelijkheden meer
comfort. De innovatieve AC
Sport beschikt over unieke
functies die de concurrentie
overtreffen.

INNOVEX FITNESS | PRODUCT CATALOGUS
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Z bike
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totaal gewicht

Gladde Poly V-aandrijflijn op Zs 7510
Authentieke, getande carbon riem op Za 7520
4iiii® crankarm-powermeter levert nauwkeurige krachtfeedback op de
spanningsmeter om rijders te helpen harder en slimmer te trainen
6 Magnetisch contactloos magnetisch weerstandssysteem
Morse Taper-pedalen en trapas voor meer duurzaamheid en
betrouwbaarheid
Frame-afwerking - gepoedercoat aluminium
Hoogtebereik gebruiker: 150 cm tot 203 cm
Maximaal gebruikersgewicht: 159 kg
Zoneconsole inbegrepen

59 kg

Breedte
52,5 cm

Lengte

M A AT WE RK

107,5 cm

Merk is alles. En nu kunt u een nog sterkere indruk maken met gepersonaliseerde

Hoogte

indoor cycling bikes van Schwinn. Met op maat gemaakte gekleurde frames en

96 cm

zelfs uw logo kunt u de kracht van uw merk versterken. Wij ontwerpen de juiste
fiets voor u, zodat uw visie tot leven komt!

X Bike
•
•
•
•
•
•
•
•

Totaal gewicht
59 kg

Gladde Poly V-aandrijflijn op Xs 7480
Authentieke, getande carbon riem op Xa 7470
Power/RPM naar een heads-up groepsdisplay in de studio via ANT+
6 Magnetisch contactloos magnetisch weerstandssysteem
Morse Taper-pedalen en trapas voor meer duurzaamheid en
betrouwbaarheid
Frame-afwerking - gepoedercoat aluminium
Hoogtebereik gebruiker: 150 cm tot 203 cm
Maximaal gebruikersgewicht: 159 kg

AC™ Sport 9-7340
•
•
•
•
•
•
•
•

Carbon Blue ™ duurzame aandrijflijn zorgt voor een authentieke
fietservaring
Magnetische weerstandsrem voor nul onderhoud van aandrijflijnen
Optionele 4iiii® crankarm-powermeter levert nauwkeurige feedback
Optionele Echelon2-console biedt directe feedback
Morse Taper-pedalen voor verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid
Schwinn® Fit System maakt veelzijdige zit- en stuurverstellingen
mogelijk voor een verfijnde positionering
Frame-afwerking: Gepoedercoat aluminium
Stoelschuif, stuur, hardware: Roestvrij staal

IC Classic 9-7420
•
•
•
•
•
•
•

Kettingaandrijving met gesmeden stalen krukas en ISIS oversized trapas
Verzwaard vliegwiel
Directe druk remweerstand
Smalle Q-factor
Optionele Cadence Pro-console
Trapeziumvormige stoelverstelling
Frame finish: E-gecoat en gepoedercoat staal

Breedte
52,5 cm

Lengte
107,5 cm

Hoogte
96 cm

Totaal gewicht
52 kg

Breedte
51 cm

Lengte
127 cm

Hoogte
127 cm

Totaal gewicht
52 kg

Breedte
51 cm

Lengte
110 cm

Hoogte
117 cm
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SLIMMER. SNELLER. VEILIGER.
4iiii Innovations heeft, hand in hand met ‘s werelds
beste wielrenners, gewerkt aan de ontwikkeling van een
toonaangevende powermeter. Met behulp van de gepatenteerde
3D-rekstrooktechnologie levert de 4iiii-crank nauwkeurige,
betrouwbare en consistente gegevens. Die technologie is nu
ook beschikbaar voor indoor workouts. Of het nu gaat om het
bijhouden van calorieën of een grondige krachtanalyse, de
4iiii-crank biedt nauwkeurige resultaten.

•

Meest
nauwkeurige
directe
crank-gebaseerde
wattagemeting, nauwkeurig binnen <1%

•

Bluetooth Smart en ANT + bieden een betrouwbare
verbinding met scoreborden, persoonlijke trackingapps, sporthorloges en consoles

•

Betrouwbaar, robuust en waterdicht

•

Technologie die ook wordt gebruikt door professionele
wielerteams van World Tour: Quick-Step Floors, BORAHansgrohe en het Canadian National Cycling-team

•

1500 uur batterijlevensduur via 2 standaard AAbatterijen

TRIPLE LINK PEDALEN
Triple Link pedalen geven gebruikers de vrijheid om te kiezen tussen
vastbinden of het gebruik van fietsschoenen met pedaalopties voor

RIDE AS ONE

SPD® & Keo of SPD & Delta® compatibele clips. De pedalen gebruiken

Schwinn1, powered door Motosumo, is de enige fitness-oplossing voor groepen waarbij gebruik gemaakt

een draadloze spindel waarvoor patent is aangevraagd. Met eenvoudige

wordt van de smartphone. Motosumo gebruikt smartphones om iedereen te kunnen volgen en te verbinden.

installatie en zorgeloze prestaties, zorgt het er voor dat dit de beste

Leden kunnen real time verbinding maken, concurreren en hun resultaten vergelijken met anderen. De

pedalen zijn sinds tijden.

app, beschikbaar op zowel iPhone als Android, ondersteunt ook teamworkouts en leaderboards.

•
•
•
•
•

ACCESSOIRES
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OPTIONELE HALTERHOUDERS

OPTIONELE NUMMERINGSLABELS

LEDVERLICHTING

worden achteraan op de

geven de mogelijkheid om

verlicht uw rit met keuze uit

schuifregelaar gemonteerd voor

fietsen te rouleren, het gebruik in

verschillende LED-kleuropties (wit,

eenvoudige toegang tijdens het

evenwicht houden en de levensduur

rood, oranje, geel, groen, blauw,

rijden

verlengen

roze)

SCHWINN GROUP CYCLE

COMPATIBEL MET ALLE FIETSEN, VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST, MET OF ZONDER CONSOLE, DE ONZE OF NIET!
Gebruikt sensoren in de smartphone om RPM te meten
Gebruikt 4iiii crank om vermogen te registreren of Watt / KG,% FTP weer te geven
Gebruikt Bluetooth-hartslagmonitors om BPM op te nemen of % HR weer te geven
Berekent de duur, afstand, calorieën

REALTIME CONCURRENTIE, VERGELIJKING EN METING:
• Neem deel aan een workout, maak deel uit van het team of race met een vriend. Bekijk de
voortgang van de hele klas op uw eigen apparaat en beoordeel uw instructeur
• Gemakkelijk te gebruiken en GRATIS
• Controleer cadans, afstand, calorieën en intensiteit in cijfers en gepersonaliseerde KLEURZONES
• Breng uw geschiedenis mee naar huis
• Doe mee aan sociale competities via uw studio of wereldwijd via Schwinn en Motosumo

INNOVEX FITNESS | PRODUCT CATALOGUS

107

Throwdown® creëert mogelijkheden, waarmee flexibele en uitdagende trainingsomgevingen kunnen worden gecreëerd,
zodat iedereen topprestaties kan bereiken. Het gevarieerde aanbod maakt het gemakkelijk voor trainers en leden om
optimale trainingen te bedenken en uit te voeren.

VRIJE GEWICHTEN
Throwdown biedt een breed scala aan producten om ervoor te zorgen dat u alles heeft wat u nodig heeft om uw vrije
gewichtsruimte volledig uit te rusten. Elk product voldoet aan onze hoge kwaliteitsnorm en is gemaakt van hoogwaardige
slijtvaste materialen.

FLEXIBELE FUNCTIONELE TRAININGRIGS
De XTC is een hyperflexibele rig, zorgvuldig ontworpen om trainingszones te creëren waar leden tegelijkertijd kunnen
trainen. De XTC is geconstrueerd met 4‘ dwarsbalken en is verkrijgbaar in lengtes van 14’, 24 ‘en 34’ voor verschillende
ruimtes en groepsgroottes. De XTC rig kan worden uitgevoerd met een breed scala aan accessoires en is ideaal voor
functionele training. Functionele training richt zich tegelijkertijd op meerdere grote spiergroepen en bootst bewegingen na
die u bij dagelijkse activiteiten uitvoert.

DUURZAME OPSLAGMOGELIJKHEDEN
Throwdown XTR Storage is gebouwd om zowel functioneel als duurzaam te zijn. Het eenvoudige ontwerp houdt het gebied
rond uw functionele trainingszone overzichtelijk en veilig voor alle leden. Elke unit biedt een specifieke opslagmogelijkheid
voor al uw functionele trainingsaccessoires.
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UITGELICHT
4 X 14 Standaard XTC Rig

FUNCTIONE LE X TC
RIGS

•

Maakt gebruik van 259 cm verticale palen

•

5 cm x 10 cm buizen maken binnen- en buitenmontage-opties mogelijk

•

11-gauge staal

•

Monkey bars over de volledige lengte

•

Lengte

Lasergesneden gaten zorgen voor maximale verstelbaarheid van
stationbevestigingen

427 cm

•

Accessoires apart verkrijgbaar

Breedte
122 cm

De Throwdown XTC Rigs zijn zorgvuldig ontworpen om trainingszones te creëren
waar groepen leden tegelijkertijd kunnen trainen. De XTC is gebouwd met 4′
dwarsbalken en is verkrijgbaar in lengtes van 14′, 24’ en 34’ om plaats te bieden
aan verschillende ruimtes en groepsgroottes. Met een verscheidenheid aan
configuraties zijn de XTC-rigs ideaal voor functionele training zones.

XTC STANDAARD
EN COMPACTE
RIGS

ALPHA FUNCTIONAL
STRENGTH STATION

MAATWERK

De XTC is een

Met de Alpha rigs haalt u het

Uw ruimte is uniek, uw

hyperflexibele rig,

maximale rendement uit uw

leden en trainers hebben

zorgvuldig ontworpen om

waardevolle trainingsruimte

specifieke behoeften.

trainingszones te creëren

en optimaliseert u uw faciliteit

U heeft een merk dat in

voor groepen leden om

om programma’s te bieden die

uw hele faciliteit moet

gelijktijdig te trainen.

passen bij de behoeften van uw

worden vertegenwoordigd.

De XTC is gebouwd

leden.

Throwdown kan uw
verwachtingen waarmaken

met 4 ‘dwarsbalken en
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is verkrijgbaar in zowel

De Throwdown Alpha Rig biedt

en overtreffen. Onze XTC

standaard- als compacte

de perfecte oplossing om uw

Rigs zijn hyperflexibel

configuraties voor

trainingsaanbod voor kleine

en zorgvuldig ontworpen

verschillende ruimtes

groepen en/of 1 op 1 trainingen

zodat ze kunnen worden

en groepsgroottes. Met

te optimaliseren.

geconfigureerd om te

een verscheidenheid aan

passen in de ruimte en

stationsbevestigingen zijn

trainingsprogramma’s die

de XTC-rigs ideaal voor

door uw instructeurs zijn

functionele training.

ontworpen.
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STANDAARD 4x34 XTC
9-XTC-434C-60THD

STANDAARD 4x14 XTC
9-XTC-414C-60THD

TARGET + DPU ADAPTER X2

BALLEN PLANK, 4’ X4

VERTICAAL DUMBBELL RACK X2 SQUAT STATION, 4’ X2
XTC CROSSMEMBER, 6’ X1

BREDE PLANK, 4’ X2

PLATE OPSLAG, 4’ X2

OPSLAG BAK, 6’ X1

TARGET + DPU ADAPTER X4

BALLEN PLANK, 4’ X8

BREDE PLANK, 4’ X4

BREDE PLANK, 6’ X3

PLATE OPSLAG, 4’ X4

LANDMINE, RIG MOUNT X2

BAR OPSLAG X2

ROPE ANKER, RIG MOUNT X2

OPSLAG BAK, 6’ X2

VERTICAAL DUMBBELL RACK X2

SQUAT STATION, 4’ X4

LANDMINE, RIG MOUNT X4

ROPE ANKER, RIG MOUNT X4

XTC CROSSMEMBER, 6’ X2

OPSLAG PIN X8

BAR OPSLAG X4

NEUTRALE GRIP PULLUP X1

ROCK GRIP PULLUP X1

OPSLAG PIN X4

PERSONAL TRAINING CENTER
9-PTC-60THD

STANDAARD 4x24 XTC
9-XTC-424C-60THD

TARGET + DPU ADAPTER X2

BALLEN PLANK, 4’ X4

BREDE PLANK, 4’ X6

PLATE OPSLAG, 4’ X2

DIP BAR X2

OPSLAG BAK, 6’ X2

VERTICAAL DUMBBELL RACK X2

SQUAT STATION, 4’ X2

LANDMINE, RIG MOUNT X2

ROPE ANKER, RIG MOUNT X2

XTC CROSSMEMBER, 6’ X2

OPSLAG PIN X8

BAR OPSLAG X2

MUSCLE UP BEVESTIGING X1

MEGA GRIP PULLUP BAR, 4’ X1

WENST U MEER INFORMATIE OVER HET PERSONAL TRAINING CENTER?
SCAN DE QR CODE EN NEEM CONTACT MET ONS OP!

THROWDOWN

NEUTRALE GRIP PULLUP X2
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UITGELICHT
EEN PERFECTE SAMENWERKING

FRE E WE IGHTS

Het uitgebreide portfolio van Throwdown past perfect
bij Nautilus Strength-producten. Throwdown beschikt

free

zelfs over vrije gewichten die speciaal gemaakt zijn voor

weightsruimte volledig uit te rusten. Elk product voldoet aan onze hoge

populaire Nautilus benches en racks, Leverage en plate

Throwdown

biedt

een

breed

scala

aan

producten

om

uw

kwaliteitsstandaard en is gemaakt van hoogwaardige slijtvaste materialen.

loaded producten.

Het uitgebreide portfolio van Throwdown past perfect bij Nautilus Strength-

URETHAAN
DUMBBELLS

URETHAAN
BUMPERSCHIJVEN

URETHAAN
OLYMPISCHE
SCHIJVEN

Met massieve stalen

De urethaan bumperschijven

De urethaan olympische

koppen, hoogwaardige

van Throwdown worden

schijven van Throwdown zijn

slijtvaste urethaancoating,

geproduceerd met

voorzien van een massief

roestvrijstalen ring bij het

precisiegietwerk, grote

roestvrijstalen inzetstuk,

gewricht en roestvrijstalen

hardverchroomde naven,

precisiegietwerk en een

handgrepen zijn de dumbbells

hoogwaardige slijtvaste

hoogwaardige slijtvaste

van Throwdown gebouwd

urethaancoatings en

urethaancoating.

om de zwaarste trainingen te

afgeschuinde randen, zodat ze

weerstaan.

eenvoudig op te pakken zijn.

producten. Throwdown beschikt zelfs over vrije gewichten die speciaal gemaakt
zijn voor populaire Nautilus benches en racks, Leverage en plate loaded producten.
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ACCESSOIRES

FIT ACCES SOIRES
De bijbehorende accessoires zijn net zo belangrijk als de fitness apparatuur.

Met meer dan 25 verschillende product categorieën biedt
de productlijn van Throwdown de FIT-accessoires die
u nodig heeft. Denk hierbij aan foamrollers, spring- en
speedtouwen, plyoboxen, weerstandsbanden, battle
ropes, ankers, kettlebells, medicijnballen en meer.
SCA N D E Q R O F B E Z O E K I N N O VE XF I TN E SS. N L / TH ROW DOW N OM ONZE
VO L L E D I G E PR O D U CTL I J N TE B E KI J KE N

Throwdown beschikt over een zeer uitgebreid assortiment aan functionele fitness
accessoires. Door deze accessoires wordt het voor trainers mogelijk om een grote
verscheidenheid aan trainingsvormen te creëren, trainingsvormen die uitdagend

BALLEN

en stimulerend zijn voor uw leden. Elk Throwdown product voldoet aan de hoogste

Van stabiliteitsballen tot slamballen, Throwdown beschikt
over de producten die u nodig heeft om uw XTC Rig te
vullen, in elke door u gewenste configuratie.

kwaliteitsnorm en is gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen.

SCA N D E Q R O F B E Z O E K I N N O VE XF I TN E SS. N L / TH ROW DOW N OM ONZE
VO L L E D I G E PR O D U CTL I J N TE B E KI J KE N

BAGS
Throwdown-bags zijn gemaakt van T-Flex Tarpoline shells
met industriële vezelvulling en zijn voorzien van verstelbare
nylon ophangriemen. Hardwarekits worden bij elke bag
meegeleverd en zijn gemaakt van op maat gemaakt
premium slijtvast staal. Ongeacht uw wensen, wij hebben
de bag voor u.
SCA N D E Q R O F B E Z O E K I N N O VE XF I TN E SS. N L / TH ROW DOW N OM ONZE
VO L L E D I G E PR O D U CTL I J N TE B E KI J KE N

GEWICHTEN, SCHIJVEN, BARS
Met meer dan 25 verschillende product categorieën biedt
de productlijn van Throwdown de FIT-accessoires die
u nodig heeft. Ontdek onze hoogwaardige gewichten,
schijven en bars.
SCA N D E Q R O F B E Z O E K I N N O VE XF I TN E SS. N L / TH ROW DOW N OM ONZE
VO L L E D I G E PR O D U CTL I J N TE B E KI J KE N

FXD BENCH
De Throwdown FXD Bench is een multifunctionele bench,
met een geïntegreerde opbergruimte, specifiek ontwikkeld
om het maximale rendement uit elke ruimte te halen. Zo
functioneert hij als centrale trainingsunit.
SCA N D E Q R O F B E Z O E K I N N O VE XF I TN E SS. N L / TH ROW DOW N OM ONZE
VO L L E D I G E PR O D U CTL I J N TE B E KI J KE N
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VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
Innovex Fitness
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INNOVEX FITNESS
Aartsdijkweg 23b
2676LE Maasdijk
info@innovexfitness.nl
010 - 59 26 774

© 2019 Innovex Fitness. Alle rechten voorbehouden. HumanSport, Impact Strength, Inspiration Strength, Instinct, Leverage, Cadence Pro, Carbon Blue, Star Trac, the Star
Trac logo en StairMaster zijn gedeponeerde handelsmerken van Innovex Fitness. Nautilus One, Freedom Trainer, Schwinn en Nautilus zijn geregistreerde handelsmerken van
Nautilus Inc. onder licentie gebruikt door Innovex Fitness. BoxMaster is een geregistreerd handelsmerk van Fightmaster Pty Ltd. Lock N Load is een gedeponeerd handelsmerk van Mark Nalley. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden onder licentie gebruikt.
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1

ONTDEK INTENZA

Intenza Fitness, opgericht in 2012, is een pionier in de fitnessindustrie met de
gebruikersgerichte, bekroonde lijn van commerciële cardio—producten. De producten zijn op
een maatschappelijk verantwoorde manier ontworpen en gebouwd om de CO2—uitstoot te
minimaliseren. Alle Intenza Fitness—producten worden gebouwd in een ecologisch duurzame,
energie—efficiënte ‘state of the art’ fabriek, die volledig draait op zonne—energie.
Intenza Fitness staat garant voor innovatie, een onberispelijke techniek, prachtig design en een ergonomisch
ontwerp. Daarnaast onderscheidt Intenza Fitness zich door service van wereldklasse. De apparatuur biedt
fitnessliefhebbers een veelzijdige maar vooral premium trainingservaring voorzien van ‘must have’ technologie.
Kortom #howfitnessshouldfeel. Met 5 dochterondernemingen verspreid over verschillende continenten,
waaronder de VS, Europa en Azië, worden de commerciële cardioproducten van Intenza Fitness wereldwijd in
69 landen verkocht. Het succes van Intenza vloeit voort uit het verkennen van nieuwe methoden en ideeën, die
de conventionele grenzen overschrijden. Gedreven door innovatie en geïnspireerd door technologie, is de visie
van Intenza Fitness: een wereld waarin mensen beter, langer en gezonder leven.

2

INTENZA CARDIO PORTFOLIO ONTDEK INTENZA

INTENZA CARDIO PORTFOLIO ONTDEK INTENZA

3

INTENZA OPLOSSINGEN INCARE™

De door Intenza Fitness ontwikkelde zelfdiagnosesoftware InCare™, heeft een revolutie
teweeggebracht in het onderhoud van fitnessapparatuur. InCare™ is ontwikkeld om managers,
eigenaren en leden in beweging te houden.
Wij zijn van mening dat preventie goedkoper is dan de kosten voor reparatie achteraf. InCare™ biedt een service
van wereldklasse die 24 uur per dag wereldwijd tot uw beschikking staat. Servicecentra in Europa, Azië en
Noord—Amerika resulteren in een zeer snelle respons van onze servicedienst. Dit zorgt ervoor dat uw
apparatuur altijd optimaal blijft functioneren en storingen worden geminimaliseerd. InCare™ waarschuwt ons
wanneer een service vereist is, waardoor er optimaal in de onderhoudsbehoefte kan worden voorzien.
Clubeigenaren ervaren zo de kracht van innovatie en techniek, zodat leden genieten van een consistente,
veelzijdige en effectieve trainingservaring.

INCARE™
450 i2S CONSOLE

REGISTREERT FOUTCODE—INFORMATIE RECHTSTREEKS OP DE CONSOLE. ONDERHOUDSBEHOEFTEN WORDEN
TER PLAATSE GEËVALUEERD OF VASTGESTELD DOOR EEN SERVICEMONTEUR EN INFORMATIE WORDT RECHTSTREEKS
NAAR HET ONLINE TEAM VAN INCARE™ GEMAILD, ZODAT ONZE SERVICEDIENST KAN OVERGAAN TOT EEN SNELLE REPARATIE.

550 i CONSOLE

MAAKT HET DIRECTE DOWNLOADEN VAN SERVICERAPPORTEN MOGELIJK, VAN DE CONSOLE NAAR EEN USB STICK.
DE GEGEVENS MAILT U VERVOLGENS NAAR HET ONLINE TEAM VAN INCARE™, DAT BINNEN 24 UUR EEN OPLOSSING
BIEDT ZODAT ONZE SERVICEDIENST KAN OVERGAAN TOT EEN SNELLE REPARATIE.

450 i2 CONSOLE

WI—FI—COMPATIBELE CONSOLE MET ZELFDIAGNOSEFUNCTIE, STUURT FOUTCODE AUTOMATISCH NAAR HET
ONLINE TEAM VAN INCARE™, MET DE EXACTE REDEN WAAROM SERVICE NODIG KAN ZIJN.

550 e2 CONSOLE

VIA DE WI—FI—COMPATIBELE CONSOLE WORDT HET ONLINE TEAM VAN INCARE™ AUTOMATISCH GEWAARSCHUWD

OVER DE EXACTE REDEN WAAROM SERVICE NODIG KAN ZIJN. DE ZELFDIAGNOSEFUNCTIE STUURT EEN FOUTCODE

DIE DE EXACTE AARD VAN HET PROBLEEM DEFINIEERT, ZODAT ONZE SERVICEDIENST U ZEER SNEL DE JUISTE
OPLOSSING KAN BIEDEN.
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INTENZA 450 SERIES ESCALATE STAIRCLIMBER

Til uw work—out naar een hoger niveau en neem de trap met de Intenza's 450 Series Escalate
Stairclimber. De nieuwe Hard Black—kleurstelling geeft het pure, minimalistische ontwerp
vorm en is een ware “eyecatcher” in iedere sportschool. Twintig instelbare treden, hoogtes
tussen 10—18cm en hellingen van 20—40°, maken van dit apparaat de ultieme cardio—
krachtpatser. Met de specifieke vormgeving van dit product nodigen we sporters uit om
letterlijk de hoogte in te stappen met ons exclusieve Landmark Programma.
Torens beklimmen is de laatste tijd erg populair. Gebruikers kunnen deelnemen aan wereldkampioenschappen
waarbij zij punten verzamelen met het beklimmen van bepaalde torens. Ons Landmark—programma biedt zowel
cardiovasculaire trainingen voor het hele lichaam als specifieke kracht—en duurtrainingen. Doordat het
programma daarnaast ook geavanceerde trainingsopties biedt voor snelheid en explosieve training, snijdt het mes
aan twee kanten. De dubbele functie houdt de trainingsopties afwisselend en leuk, door de mogelijkheid om
wereldwijd 31 verschillende torens te beklimmen.

INTENZA 450 SERIES ESCALATE STAIRCLIMBER

7

INTENZA OPLOSSINGEN INTENZACAST™

Geef uw trainingservaring een boost met IntenzaCast™, onze slimme interactieve
entertainment oplossing. Gemakkelijk in te stellen, te bekijken, te lezen of te luisteren op
Intenza's e2 Console, waar beweging en entertainment hand in hand gaan. Aangedreven door
onze exclusieve technologie, spiegelt IntenzaCast™ naadloos de inhoud van uw smartphone
of tablet op de e2 Console en creëert zo een persoonlijk entertainment portaal. In een wereld
waarin we sterk met elkaar verbonden zijn stelt deze slimme oplossing sporters in staat hun
digitale connectie te behouden en tegelijkertijd een dynamische laag toe te voegen aan hun
trainingservaring. Voor een optimale trainingservaring, sluit u eenvoudig uw koptelefoon aan
via de 3 mm—aansluiting of gebruikt u de draadloze verbinding voor een Bluetooth—
koptelefoon.

INTENZA OPLOSSINGEN INTENZACAST™
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INTENZA 550 SERIES ESCALATE STAIRCLIMBER

Eén machine, talloze voordelen. De bekroonde Escalate Stairclimber geeft de gebruiker een
ultieme trainingservaring.
Wat de Intenza Escalate Stairclimber onderscheidt van andere in zijn categorie, zijn de innovatieve en inclusieve
functionele opties, die het design naadloos combineren met veelzijdigheid in trainingsmogelijkheden. De door
ons gepatenteerde Smart Step—Height™—technologie maakt het mogelijk om de staphoogte te regelen. Omdat
de Escalate 20 verschillende staphoogtes heeft, variërend van 10cm tot 19,5cm, is deze geschikt voor actieve
leden, mensen die op zoek zijn naar een intense HIIT—ervaring of leden die behoefte hebben aan een
herstelsessie op lage intensiteit. De vloeiende lijnen, handvaten en de opvallende vormgeving geven het
cardiogedeelte in uw club een eigentijdse premium uitstraling.

INTENZA ESCALATE

450 Ci2S

550 Ci

450 Ci2

550 Ce2

VOETAFDRUK

L x B 193 x 86cm

L x B 193 x 86cm

L x B 193 x 86cm

L x B 193 x 86cm

BRUTO VERZENDGEWICHT

412KG

431KG

414KG

431KG

CONSOLE

i2S

i

i2

e2

TAAL

ENGELS

ENGELS

21 TALEN

21 TALEN

HELLING

20—40º

20—40º

20—40º

20—40º

TRAININGSOPTIES

4

8

7

7

KLEUR

HARD BLACK

SOFT SILVER

HARD BLACK

SOFT SILVER

VEILIGHEIDSSENSOR
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INTENZA 450 SERIES TREADMILL

Ontworpen met respect voor het origineel, is de Intenza 450—serie loopband een verfijnd en
aantrekkelijk toestel. Hij combineert architectonische elegantie met een opvallende, chique
uitstraling. Deze intuïtieve machine is gebouwd om een balans te vinden tussen kracht, presta
ties, grootte en stabiliteit. De Intenza 450—serie loopband is ontworpen voor intensieve en
effectieve training.
De hoge duurzaamheid, getest gedurende meer dan 5.000 uur, biedt de 450—serie ongeëvenaarde prestaties.
De loopband beschikt over een maximale hellingshoek van 12 graden en een sterke 4PK motor. Dat maakt de
Intenza Fitness 450—serie loopband uitermate geschikt voor sporters die hun conditie willen verbeteren. Het
loopvlak is van top kwaliteit en geoptimaliseerd voor hardlopers die op zoek zijn naar een ongekend efficiënte
loopervaring.

STOP
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INTENZA 450 SERIES TREADMILL

•

GEMAAKT VOOR HARDLOPERS De Anti—slip loopband met hoge tractie zorgt voor stabiliteit. Het kenmerkende, vooraf met was bewerkte hardloopdek van

Intenza biedt de mogelijkheid moeiteloos te schakelen tussen acceleratie / vertraging • RIEM Met was bewerkte PU riem • CONTROLLER AC—omvormer
•

DEMPING Schokdemper van elastomeer • DEK Dubbelzijdig met was bewerkt omkeerbaar dek • HELLING 0—12% • MAX GEBRUIKERSGEWICHT 181kg

• MOTOR

4 PK industriële AC—motor • RENOPPERVLAK 56 x 155cm • SNELHEID 1—25km/h • OPSTAP HOOGTE 27cm • ACCESSOIRESHOUDER Handig

geplaatste accessoire houders voor draagbare muziekspelers en mobiele telefoons • COCKPIT Ruim ontworpen voor uw comfort en gemak • ERGO BAR
CONTROL CENTRE Handmatig te bedienen stick voor aanpassing van de snelheid en hellingshoek op een gemakkelijke, toegankelijke positie voor tijdens

uw training • MOTORKAP Gestroomlijnd motorkapontwerp biedt geen belemmering om comfortabel te rennen • VEILIGHEID EN BEVEILIGING Het vlakke
zijwaartse ontwerp zorgt ervoor dat de lijnen er natuurlijk uitzien, vermindert het geluid, verbetert de aerodynamische efficiëntie en zorgt voor een veilige
run zonder obstakels. Het ergonomisch stuur is comfortabel om vast te pakken, sterk en stabiel. • 3 MANIEREN OM OP COMMANDO TE STOPPEN Op
instructie wordt de 450 Treadmill gestopt door 1 EBS (noodremsysteem) dat wordt geactiveerd nadat de veiligheidsketting loskomt van de kleding. 2
CCS stopknop. Lopers drukken op de knop om de loopband te pauzeren, wanneer ze zich vermoeid voelen of om een time-out te nemen. 3 Via de
console. Druk tijdens de training op de stopknop om de loopband op elk moment tot stilstand te brengen. • SLIMME AUTO STOP ISS (Intelligent Stop Systeem)
loopband stopt automatisch wanneer de gebruiker niet in de loopzone is.
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INTENZA 550 SERIES TREADMILL

De bekroonde Intenza 550—serie loopband combineert premium aluminium elementen met
“must have” technologie, om zo de meest superieure loopervaring te creëren. Elke run heeft
zijn doel, of u nu een beginnende hardloper bent of al een paar marathons achter de rug hebt,
de Intenza Fitness 550 Series Loopband beschikt over een hardloopprogramma waarmee u uw
lichaam kunt uitdagen en uw conditie kunt verbeteren. Wandelen, joggen, langeafstand lopen
of sprinten op hoge intensiteit, al deze fitness modules zijn beschikbaar op de 550 Series
Loopband.

De 550—serie is niet zomaar een loopband. Hij is gebouwd om bestand te zijn tegen de meest veeleisende
trainingen en is geschikt voor gebruikers die meer uit hun looptraining willen halen. Tegelijkertijd is hij ook
geschikt voor de gewone sporter. Met een topsnelheid van 25 km/u kunnen leden variëren tussen verschillende
snelheden. Er is altijd een ideale instelling mogelijk voor elke gewenste afstand, of het nu een marathon of
sprinttraining is. De maximale helling van 15% is geweldig voor wandelaars die een extra uitdaging zoeken.
De Intenza 550 loopband is ontworpen en ontwikkeld voor lopers en beschikt over uitzonderlijke dynamiek.
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INTENZA TREADMILLS

450 Ti2S

550 Ti

450 Ti2

550 Te2

VOETAFDRUK

L x B 215 x 96cm

L x B 123 x 67cm

L x B 215 x 96cm

L x B 123 x 67cm

BRUTO VERZENDGEWICHT

290KG

292KG

292KG

298KG

CONSOLE

i2S

i

i2

e2

TAAL

ENGELS

ENGELS

21 TALEN

21 TALEN

TRAININGSOPTIES

5

8

6

7

HELLING

0—12%

0—15%

0—12%

0—15%

HARD BLACK

SOFT SILVER

HARD BLACK

SOFT SILVER

SLIM ENERGIESYSTEEM
KLEUR
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INTENZA 550 GC SERIES

Duurzaamheid is uitermate belangrijk. De Intenza Fitness 550 CG—serie indoor cycling bike is
ontwikkeld om duizenden work—outs te kunnen doorstaan. De bike is gebouwd met een
hoogwaardig stalen frame en afgewerkt met een beschermende poedercoating die het oppervlak
beschermt. Dit resulteert in een design dat zowel duurzaam als mooi is en voor een lange
periode onderhoudsvrij blijft. De magnetische weerstand van de 550GC—serie is ontworpen
voor comfort en biedt een fantastische indoor fiets ervaring voor een breed scala aan gebruikers
(van 148—220cm). De 550GC brengt de authenticiteit en het genot van buiten fietsen naar
binnen.

INTENZA 550 GC3 CONSOLE
CADANS

RPM MEET DE PEDAAL OMWENTELINGEN PER MINUUT. HET GEMIDDELDE TOERENTAL WORDT BEREKEND OVER EEN ENKELE TRAINING

HARTSLAG

MEET HARTSLAGEN PER MINUUT. DE GEMIDDELDE BPM WORDT BEREKEND OVER EEN ENKELE TRAINING

TIJD

TIJDENS DE TRAINING WORDT DE TIJD WEERGEGEVEN IN MINUTEN:SECONDEN.
NA 60 MINUTEN WORDT DE TIJD WEERGEGEVEN IN UREN:MINUTEN

AFSTAND

BEREKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP RPM

KILOCALORIE

ENERGIE BEREKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP HARTSLAG

WEERSTAND

TIJDENS DE TRAINING WORDT WEERSTAND WEERGEGEVEN PER NIVEAUNUMMER

INTENZA 550 GC SERIES
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INTENZA GC SERIES

550 GC

550 GC3

VOETAFDRUK

H x L x B 106 x 128 x 23cm

H x L x B 106 x 128 x 23cm

BRUTO VERZENDGEWICHT

71.5KG

73.5KG

AANDRIJFSYSTEEM

RIEM

RIEM

WEERSTAND

40

40

SLIM ENERGIEBEHEER

PEDAAL OF DRUK OP EEN TOETS

8
RPM AVG/MAX

CONSOLE DISPLAY

WATT AVG/MAX
SNELHEID AVG/MAX
TIJD, NIVEAU
HR AVG/MAX
CALORIEËN
AFSTAND
HR AVG MOET HARTSLAGBAND GEBRUIKEN
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INTENZA 550 GC SERIES

Q—FACTOR

162MM

162MM

KLEUR

HARD BLACK

HARD BLACK

INTENZA 550 GC SERIES
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INTENZA ELLIPTICAL TRAINERS

De Intenza Elliptical Trainers zijn eenvoudig te bedienen en natuurlijk in gebruik. Ze bootsen
de natuurlijke bewegingen van het lichaam na. De ergonomische handvaten bevinden zich op
een comfortabele hoogte en de ergonomie van de pedalen is geoptimaliseerd om de beweging
van de benen na te bootsen tijdens het hardlopen. Dit maakt de Intenza Fitness elliptical een
geweldige optie om meerdere spiergroepen te trainen. De intuïtieve en soepele, low—impact
beweging voorkomt overmatige druk op de gewrichten en biedt een totale lichaamstraining.
Met de bewezen biomechanica is elk onderdeel van het schakelmechanisme nauwkeurig
afgesteld, zodat elke verandering precies en soepel verloopt.
Met 40 weerstandsniveaus biedt deze ongelooflijk soepele machine een verscheidenheid aan trainingen, van
lange, steady—state cardiosessies tot korte, snelle intervaltraining. Met een paslengte van 52—55 cm zorgt de
Intenza Elliptical voor een comfortabele en effectieve trainingssessie. De unieke hellingfunctionaliteit van
Intenza biedt 16 niveaus tot maximaal 40 graden, dit maakt een grote verscheidenheid aan bewegingsvormen
mogelijk, zoals wandelen of hardlopen of het specifiek trainen van de spiergroepen in het onderlichaam. En het
allerbelangrijkste: de voeten worden tijdens elke training correct ondersteund, doordat de nadruk ligt op het
gewicht van de hele voet, niet op de tenen, zodat het overmatig werken van de kuiten wordt geëlimineerd en
de tenen niet gevoelloos worden.

INTENZA ELLIPTICALS

450 ETi2S

550 ETi

450 ETi2

550 ETe2

VOETAFDRUK

L x B 209 x 84cm

L x B 209 x 84cm

L x B 209 x 84cm

L x B 209 x 84cm

BRUTO VERZENDGEWICHT

248KG

244KG

251KG

248KG

CONSOLE

i2S

i

i2

e2

TAAL

ENGELS

ENGELS

21 TALEN

21 TALEN

TRAININGSOPTIES

5

7

6

7

WEERSTAND

40

40

40

40

HELLING

16 13—40°

16 13—40°

16 13—40°

16 13—40°

HARD BLACK

SOFT SILVER

HARD BLACK

SOFT SILVER

SLIM ENERGIESYSTEEM
KLEUR
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De premium, moderne en zeer functionele Intenza Fitness Upright Bike helpt sporters bij het
handhaven van een effectief fitnessregime. De Intenza Fitness Upright Bike is zeer geschikt
voor gebruikers die een superieure fietservaring zoeken. Of het nu gaat om een langdurige
rustigere aerobe training of om een high—impact programma, de Intenza Upright Bike
combineert het beste van beide werelden.

Met een indrukwekkende, natuurlijke en veilige trapbeweging, biedt het voorgevormde zadel en het ergonomisch
ontworpen stuur ondersteuning voor uw handen terwijl u uw benen traint. Voor sporters die op zoek zijn naar
uitdaging, bieden de 40 weerstandsniveaus een scala aan keuzes: uw training, uw regels. De Intenza Upright Bike
is meer dan alleen een stationaire fiets. Hij is gemaakt voor mensen die opzoek zijn naar een inspirerende,
motiverende en boeiende manier van trainen. Kortom, een niet te missen cardio—apparaat in elke moderne
sportschool.

INTENZA UPRIGHT BIKES
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INTENZA UPRIGHT BIKES

450 UBi2S

550 UBi

450 UBi2

550 UBe2

VOETAFDRUK

L x B 123 x 67cm

L x B 123 x 67cm

L x B 123 x 67cm

L x B 123 x 67cm

BRUTO VERZENDGEWICHT

82KG

83KG

84.5KG

88KG

CONSOLE

i2S

i

i2

e2

TAAL

ENGELS

ENGELS

21 TALEN

21 TALEN

TRAININGSOPTIES

4

8

6

7

WEERSTAND

40

40

40

40

HARD BLACK

SOFT SILVER

HARD BLACK

SOFT SILVER

SLIM ENERGIESYSTEEM
KLEUR
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INTENZA RECUMBENT BIKES

De Intenza Fitness Recumbent Bike is dankzij de ergonomische stoel en de open
onderrugsteun de perfecte keuze voor zittende trainingen. De Recumbent Bike combineert
design met optimale efficiëntie, kortom de ultieme mix van functionaliteit en trainingsresultaat.
Dit maakt de Intenza Fitness Recumbent Bike uitermate geschikt voor senioren en gebruikers
die opzoek zijn naar low impact training.
De grote pedalen zorgen ervoor dat de Intenza Recumbent Bike de optimale keuze is voor mensen met
rugklachten, gewrichtsproblemen of reeds bestaande blessures. En omdat onze fietsen zowel aan de voorkant als
aan de zijkanten van het zadel handgrepen hebben, zijn ze zeer geschikt voor oudere sporters die waarde hechten
aan veiligheid tijdens het fietsen. Met het grote zadel en een lagere zitpositie, biedt de Intenza Recumbent Bike
een betere stabiliteit, waardoor het een veiligere optie is voor diegenen die hun lichaam niet goed in balans
kunnen houden.

INTENZA RECUMBENT BIKES 450 RBi2S

550 RBi

450 RBi2

550 RBe2

VOETAFDRUK

L x B 160 x 71cm

L x B 160 x 71cm

L x B 160 x 71cm

L x B 160 x 71cm

BRUTO VERZENDGEWICHT

121KG

112KG

123KG

119KG

CONSOLE

i2S

i

i2

e2

TAAL

ENGELS

ENGELS

21 TALEN

21 TALEN

TRAININGSOPTIES

6

8

6

7

WEERSTAND

40

40

40

40

HARD BLACK

SOFT SILVER

HARD BLACK

SOFT SILVER

SLIM ENERGIESYSTEEM
KLEUR

INTENZA RECUMBENT BIKES
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INTENZA CONSOLES 450 i2S SERIES

• UNI

—DIAL™ Intenza's precisie Uni—Dial™ stelt gebruikers centraal. Met een simpele draai aan de knop hebben sporters te allen tijde volledige controle

INTENZA CONSOLES 550 i SERIES

•

AANGEPASTE INSTELLINGEN Wanneer USB wordt gedetecteerd, kunnen gebruikers het volgende aanpassen: 1 Display—eenheid 2 Leeftijd 3 Geslacht

over alle beschikbare functies. De Uni—Dial™ is voorzien van antislip schuin aflopende zijkanten voor ongeëvenaarde functionaliteit en controle tijdens trainingen.

4 Gewicht 5 Zoemer. Smart machine geeft automatisch prioriteit aan persoonlijke instellingen en trainingsroutine met USB—login

De in laser geëtste behuizing is pure Intenza—innovatie. • LED SCHERM Met een gestroomlijnd profiel, zonder beperkingen, is de 450 i2S allesbehalve standaard.

informatie weer die relevant is voor het producttype tijdens het sporten • HARTSLAGMETING Polar®—gecodeerde draadloze telemetrietechnologie: ingebouwde

Een helder wit LED—display met achtergrondverlichting en gemakkelijk leesbare cijfers biedt gebruikers alle functionaliteit die ze nodig hebben in één ingenieus

hartslagontvanger (hartslagband vereist). Digitale contacthartslagtechnologie zorgt voor precisie en betrouwbaarheid • ON—THE—FLY Maakt het mogelijk om

pakket

•

WEERGAVE Geeft

POLAR® — GECODEERD Polar®—gecodeerde draadloze telemetrie met geïntegreerde hartslagontvanger levert de meest betrouwbare

tijdens het sporten over te schakelen naar andere trainingsprogramma's • ENERGIEBESPAREND SYSTEEM De energie spaarstand wordt gebruikt om het

hartslagmeettechnologie op de markt • ECO—VRIENDELIJKE ENERGIEBESPARING De energie spaarstand wordt gebruikt om het stroomverbruik te

stroomverbruik te minimaliseren (niet meer dan 0,5 W), wat voldoet aan de erp ec 1275/2008—vereisten • WEERGAVETYPE Grote LED Dot—matrix en 18

minimaliseren (niet meer dan 0,5 W), wat voldoet aan de erp ec 1275/2008—vereisten • WEERGAVE Geeft informatie weer die relevant is voor het producttype

tekens LED—berichtencentrum bieden eenvoudig alle benodigde informatie • INZONE™ InZone™ hartslagtraining biedt visuele kleurfeedback om gebruikers

tijdens het sporten • HARTSLAGMETING Polar® gecodeerde draadloze telemetrietechnologie: ingebouwde hartslagontvanger (hartslagband vereist).

te helpen om hun trainingsinspanningen effectief te optimaliseren, op hun doelhartslagzones • MYE AUDIO KIT OPTIES Optionele accessoires ondersteunen

•

Digitale contacthartslagtechnologie zorgt voor precisie en betrouwbaarheid • ON—THE—FLY Maakt het mogelijk om tijdens het sporten over te schakelen

MYE audio—ontvanger • UNI—DIAL™ CONTROL Volledige toegang tot—en controle over functies en instellingen van de gebruikersinterface met het

naar andere trainingsprogramma's • ENERGIEBESPAREND SYSTEEM De energie spaarstand wordt gebruikt om het stroomverbruik te minimaliseren

gemak van Uni—Dial™ • TRAININGSOPTIES Aangepast programma, fitnesstest, HR—controle, vooraf ingesteld programma (beschikbare programma's zijn

(niet meer dan 0,5 W), wat voldoet aan de erp ec 1275/2008—vereisten • AUTO STOP Brengt de loopband tot stilstand, wanneer deze niet in gebruik

afhankelijk van producttype), snelstart, race, doelprogramma's • KLEUR Soft Silver

is • MYE AUDIO KIT OPTIES Optionele accessoires ondersteunen mye audio—ontvanger • UNI—DIAL™ CONTROL Volledige toegang tot—en controle
over functies en instellingen van de gebruikersinterface met het gemak van de Uni—Dial™ • C—VEILIG STANDAARD VERMOGEN Standaard C—SAFE
—voeding ondersteunt de voeding van externe apparatuur • WEERGAVETYPE Groot LED met wit licht biedt scherm eenvoudig alle benodigde informatie
•

KLEUR Hard Black
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INTENZA CONSOLES 450 i2 SERIES

•

UNI—DIAL™ Een simpele draai aan de precisieknop geeft sporters volledige controle over alle console mogelijkheden en opties • 12—INCH LCD—SCHERM

Verbeterde leesbaarheid van het beeldscherm dankzij een prachtig geproportioneerd 12—inch LCD—scherm biedt een duidelijke, gemakkelijk af te lezen

INTENZA CONSOLES 550 e2 SERIES

•

AANGEPASTE INSTELLINGEN Wanneer USB wordt gedetecteerd, kunnen gebruikers het volgende aanpassen: 1 Display—eenheid 2 Leeftijd 3 Geslacht

4 Gewicht 5 Zoemer. Slimme machine geeft automatisch prioriteit aan persoonlijke instellingen en trainingsroutine met USB—login

•

WEERGAVE Geeft

gebruikersinterface die gebruikers door de training leidt • INCARE™—ONDERSTEUNING Het proactieve programma voor productonderhoud van Intenza.

informatie weer die relevant is voor het producttype tijdens het sporten • HARTSLAGMETING Polar®—gecodeerde draadloze telemetrietechnologie: ingebouwde

Als service vereist is, bezorgt de Wi—Fi—compatibele i2 Console automatisch diagnostische rapporten aan de InCare™—server, evenals installatie van de

hartslagontvanger (hartslagband vereist). Digitale contacthartslagtechnologie zorgt voor precisie en betrouwbaarheid • ON—THE—FLY Maakt het mogelijk

nieuwste software—updates • POLAR®—GECODEERD Polar®—gecodeerde draadloze telemetrie met geïntegreerde hartslagontvanger levert de meest

om tijdens het sporten over te schakelen naar andere trainingsprogramma's • ENERGIEBESPAREND SYSTEEM De energie spaarstand wordt gebruikt om

duidelijke hartslagmeettechnologie op de markt • UW MERK Maak verbinding met uw community via de dynamische screensaverfunctie van de 450 i2.

het stroomverbruik te minimaliseren (niet meer dan 0,5 W), wat voldoet aan de erp ec 1275/2008—vereisten • USB—CONNECTIVITEIT Voor aangepaste

Via de USB—poort verbindt u 10 afbeeldingsbestanden naar keuze met uw club en installeert u software—updates • WEERGAVE Geeft informatie weer die

training, trainingsresultaten, persoonlijke instellingen, InCare™ en handmatige software—upgrade • INGEBOUWD TV—SYSTEEM Analoge / digitale ondersteuning

relevant is voor het producttype tijdens het sporten • HARTSLAGMETING Polar®—gecodeerde draadloze telemetrietechnologie: ingebouwde hartslagontvanger

ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB. Neem voor gedetailleerde ondersteuning op digitale tv contact op met uw Intenza—vertegenwoordiger • AANSLUITINGEN

(hartslagband vereist). Digitale contacthartslagtechnologie zorgt voor precisie en betrouwbaarheid • ON—THE—FLY Maakt het mogelijk om tijdens het sporten

Ondersteuning van HDMI—apparaten, Ethernet—kabelnetwerk, 3,5 mm stereo koptelefoonaansluiting, Bluetooth stereo headset • C—SAFE STANDAARD VERMOGEN

over te schakelen naar andere trainingsprogramma's • ENERGIEBESPAREND SYSTEEM De energie spaarstand wordt gebruikt om het stroomverbruik

Standaard C—SAFE—voeding ondersteunt de voeding van externe apparatuur • C—SAFE CONNECTIVITEIT Optionele C—SAFE—connectiviteit vergemakkelijkt

te minimaliseren (niet meer dan 0,5 W), wat voldoet aan de erp ec 1275/2008—vereisten • KLEUR Hard Black

gegevensoverdracht (beschikbaar op aanvraag) • WEERGAVETYPE 19''/16'' TFT—capacitief touchscreen van industriële kwaliteit voor een langere levensduur
• INCARE™

ONLINE Smart machine detecteert automatisch wanneer service nodig is en verzendt service-diagnose via Wi—Fi • INTENZACAST™ Ondersteunt

smartphone—mirroring (iOS / Android) • TAAL Er worden 21 landen aangeboden • SCREENSAVER Upload 10 afbeeldingsbestanden voor berichten of
commerciële advertenties die tijdens stand—by moeten worden weergegeven • VIRTUELE LANDSCHAP 10 scènes • WI—FI MOGELIJKHEDEN Ondersteunt
InCare™ Online, software—update, surfen op internet • NETPULS (XID) xID login • TRAININGSOPTIES Aangepast programma, fitnesstest, HR—controle,
vooraf ingesteld programma (beschikbare programma's zijn afhankelijk van producttype), snelstart, race, doelprogramma's • KLEUR Soft Silver
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KENMERKEN

PROGRAMMA’S

MODEL
DISPLAY TYPE
TAAL

450 i2S

550 i

450 i2

550 e2

LED WIT LICHT

RODE LED DOT MATRIX

12” LCD ZONDER TOUCHSCREEN

19” TFT MET TOUCHSCREEN

ENGELS

ENGELS

21 TALEN

21 TALEN

MODEL

450 i2

550 e2

15—17

17—23

22—34

22—34

VOORAF INGESTELD/
GEAVANCEERD

TARGET

INZONE™

CONDITIETEST

HARTSLAGMETING

HARTSLAGCONTROL

ENERGIEBESPAREND SYSTEEM

RACE

XiD NETPULSE LOGIN

AANGEPAST PROGRAMMA

EGYM LOGIN

ESCALATE LANDMARK

INTENZACAST™

TOTAAL PROGRAMMA’S

VIRTUELE LANDSCHAP

AANGEPASTE INSTELLING
VIA USB

INGEBOUWD—IN TV—SYSTEEM

TRAININGSGEGEVENS
DOWNLOAD VIA USB

CONNECTIVITEIT

ONDERHOUD
INCARE™ ONLY

550 i

SNELLE START

UNI—DIAL™

WI—FI

450 i2S

INCARE™ ONLINE

USB

SOFTWARE UPDATE

HDMI

i—REMOTE VIA WI—FI

ETHERNET

FOUTMELDING GESCHIEDENIS

USB

WI—FI/USB

WI—FI/USB

USB

WI—FI

WI—FI

C—SAFE
RFID/NFC
3,5 MM HOOFDTELEFOONAANSLUITING
BLUETOOTH HOOFDTELEFOON
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