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LÍNIA AXIOM

Výhradné zastúpenie pre Slovensko



návštevníkov fitness 
centier sa venuje 
silovému tréningu.*

Pre každé fitnescentrum je 

nevyhnutné ponúkať komplexné 

vybavenie pre silový tréning,  

od tehličkových zariadení až po 

voľné váhy, aby dokázalo naplniť 

potreby a očakávania svojich 

návštevníkov.

55%
*Zdroj: Murphy Research



Línia AXIOM ponúka príjemný, 

nízkoprofilový dizajn spojený 

s intuitívnou funkčnosťou. AXIOM 

pozostáva z priestorovo úsporného 

vybavenia s nápaditým a premysleným 

dizajnom, ktoré zvyšuje estetiku 

každého priestoru na cvičenie. 

Expertne navrhnuté systémy 

záťaže a precíznosť biomechaniky 

pohybov poskytujú bezpečný, hladký 

a prirodzený pocit z cvičenia.

Atraktívna.
Účinná.
Spoľahlivá.



Premyslený dizajn vytvára dokonalé prepojenie medzi  
cvičencom a strojom.

• Pohodlné polstrovanie s tvarovanou penou.

• Viditeľné inštruktážne štítky s QR kódmi, sprievodcovia 
funkciami NFC a synchronizáciou s LFconnect pre 
prehľadné monitorovanie tréningu.

• Pohodlné odkladanie vecí na vrchu veže - ideálne miesto 
pre fľaše s vodou, mobily a iné osobné veci.

35%

JEDNOÚČELOVÉ POSILŇOVACIE 
ZARIADENIA

*Zdroj: IHRSA Health Club 

Consumer Report

AXIOM SERIES SELECTORIZED

návštevníkov fitness 
centier používa 
tehličkové stroje. 
V popularite sú na 
druhom mieste, hneď za 
bežeckými pásmi.*



Zvlášť pri obmedzenom priestore je výhodné, ak jedno zariadenie 
poskytne naraz dve plnohodnotné a biomechanicky dokonalé cvičenia.

DVOJÚČELOVÉ POSILŇOVACIE ZARIADENIA

AXIOM SERIES SELECTORIZED



Minimálna podlahová plocha.  

Takmer neobmedzené možnosti silového 

tréningu. Centralizované tehličkové 

závažia minimalizujú šírku zariadenia 

bez akéhoľkoľvek obetovania funkčnosti 

zariadenia.

Duálna nastaviteľná kladka
línie AXIOM



Stojany poskytujú dostatok úložných 
možností pre ľahký prístup k činkám, 
medicinbalom a inému príslušenstvu. 

Lavičky umožňujú dokonalý tréning so 
závažiami, vlastnou váhou a strečing.

Lavičky a stojany 
línie AXIOM

*Zdroj: IHRSA Health Club Consumer Report

NÁVŠTEVNÍKOV FITNESS CENTIER 
POUŽÍVA JEDNORUČKY*

1 z 3

NÁVŠTEVNÍKOV FITNESS CENTIER 
POUŽÍVA OBOJRUČNÉ ČINKY*

1 zo 4



PRAKTICKÝ DIZAJN
Nízkoprofilový moderný dizajn veže umožňuje bezprekážkový výhľad na celú cvičebnú plochu fitness centra. 

INTUITÍVNA FUNKČNOSŤ
Výnimočná biomechanika, ľahké nastavovanie zariadení a ľahko čitateľné inštruktážne štítky s QR kódmi a NFC – 

to všetko predurčuje líniu AXIOM pre každú úroveň cvičencov – od začiatočníkov po vrcholových športovcov. 

EXPERTNE NAVRHNUTÉ A PRECÍZNE VYROBENÉ
Expertne navrhnuté a precízne vyrobené systémy záťaže, vodiace tyče, kladky a lanká poskytujú cvičencom hladký 

a prirodzený pocit z cvičenia pri dokonalej a bezpečnej biomechanike pohybov. 

MAXIMÁLNE VYUŽITIE PODLAHOVEJ PLOCHY
Kompaktný dizajn línie AXIOM umožňuje aj na menšej ploche poskytnúť plnohodnotný a kvalitný silový tréning. 

Zároveň zabraňuje vzniku pocitu stiesnenosti u návštevníkov fitness centra a umožňuje im trénovať v bezpečných 

vzdialenostiach. 

Línia AXIOM
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