B L O C K N O T E S

ОБЩА КУЛТУРА
Фитнес уредите Technogym са символ на италианския дизайн и
технологичните иновации. Марката присъства в най-престижните
световни хотели, фитнес клубове, голф комплекси, както и в
много частни пространства. Над 80 000 уелнес центрове и 200 000
частни домове са оборудвани с Technogym. Брандът е официалният
доставчик на фитнес съоръжения за Олимпийските игри в
последните седем години, както и на редица спортни събития
като Световно първенство по футбол в Русия, 2018.

kрасив СПОРТ
ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ТРЕНИРОВКИ У ДОМА С НОВАТА СЕРИЯ ФИТНЕС УРЕДИ НА TECHNOGYM.
Technogym отново надскача нивото в уелнес индустрията с последния си проект. Серията Personal line е
откровен шедьовър на дизайна. Разработена от италианския топ архитект и дизайнер Антонио Читерио,
тя сякаш е създадена за Milano design week, а не за спорт у дома. И правилото „малкото е повече“ важи
с пълна сила за нея. Минималистичните съвършени линии на уредите са подкрепени с най-доброто от
иновативни технологии. С тях спортът у дома се превръща в специално преживяване. П латформата
UNITY, интегрирана в дисплеите на фитнес машините, ви помага да създадете собствена уелнес реалност –
с тренировъчни програми, апликации, музика и възможност за видео разговори. Обърнете особено внимание
на велоергометъра Recline Personal. Той е носител на престижната международна награда за дизайн „ Best of
the Best” Red Dot Design Award за 2012. Колаборация между Антонио Читерио и швейцарския производител на
мебели Vitra , уредът е не само удоволствие за очите. Той осигурява едновременно балансирано натоварване
и невероятно усещане за комфорт. Кардио тренировката с бягащата пътека Run Personal също предлага
мотивиращо и интерактивно преживяване с 19-инчовия си touch screen. Визията й следва елегантния дизайн
на цялата серия и нейната технологичност . Всички уреди от Personal line могат да се изпробват.
Можете да резервирате персонална уелнес тренировка в АТАМА шоурум на 02/971 58 10 и на atama.bg
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