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На Salone del Mobile 2019 в Милано Technogym представи Bike
Personal, дизайнерския велоергометър, който съчетава технологията и иновациите на Technogym с емблематичния стил
на световноизвестния архитект Антонио Читерио. Това е найновото допълнение на серията Personal, подходяща за динамичния и елегантен стил на живот на съвременниците.

Bike Personal е едновременно професионален велоергометър, оборудван с най-иновативните програми за тренировки, и дизайнерски обект,
който може да бъде вписан идеално в рамките на всеки интериорен
стил. Материалите са елегантни и изискани, като микрополирана стомана и алуминий с най-високо ниво на изработка.
Bike Personal е напълно интегриран с дигиталната платформа
MyWellness Cloud на Technogym, която предлага пълна гама от тренировъчни програми, посветени на фитнес, спорт и здраве, достъпни
директно на дисплея на продукта. Благодарение на цифровия сензорен интерфейс пък потребителите могат да изживеят персонализирано
съдържание, съставено от техните програми за тренировки, приложения, любими уебсайтове, социални мрежи, Netflix и Youtube, телевизионни канали.
Bike Personal е най-новият продукт на колекцията от емблематични
продукти за домашен уелнес Technogym Personal. Тя включва още иновативния крос тренажор Cross, бягащата пътека Run, колелото Recline
и системата Kinesis, която предлага 200 възможности за упражнения с
триизмерно движение на по-малко от един квадратен метър.
Bike Personal може да бъде видян и пробван в шоурума на АТАМА,
повече на www.atama.bg.

Марсел Вандерс

МАРСЕЛ ВАНДЕРС НА LONDON DESIGN FESTIVAL

Световноизвестният холандски дизайнер Марсел Вандерс в сътрудничество със
специализираното лондонско студио за луксозни кожени изделия Bill Amberg представи нов дизайн, основан на принципите на свещената геометрия. Божествените
геометрични символи са характерни за ислямската култура, в която не се изобразяват хора. Очарован от идеята, че съществува начин принтовете да са с изключително добро изображение, а кожата да не се разтяга или поврежда, Вандерс
създава два дизайна, дигитално отпечатани върху кожа. Те бяха лансирани през
септември на тазгодишния фестивал на дизайна в Лондон, а ние се питаме дали
скоро да очакваме дивани, облечени с дигитално принтирана кожа?
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