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итнес уредите Техноджим са символ на италианския 
дизайн, лукса и технологичните иновации. Марката при-
съства в най-престижните световноизвестни хотели и 
вериги, фитнес клубове, корпоративни центрове, голф 
комплекси, луксозни яхти, самолети и частни домове. 
Техноджим е критерий за високо качество и референция 

за топ локация. Повече от  80 000 уелнес центрове и 200 000 частни 
домове по света са оборудвани с Техноджим. Техноджим е официални-
ят доставчик на фитнес оборудване за последните 7 олимпийски игри, 
както и на водещи спортни отбори. 

Серията Personal Line е шедьовър в дизайнерското оборудване за 
фитнес. Дело е на италианския топ архитект Антонио Читерио и е 
абсолютният must have за модерната яхта. Иновативните технологии 
и впечатляващ дизайн на уредите превръщат тренировката в ексклу-
зивно преживяване. Чрез платформата UNITY, интегрирана в дис-
плеите на уредите, трениращият създава свой собствен персонален 
уелнес свят от тренировъчни програми, 
приложения, музика и възможност за 
провеждане на видео разговор. Част от 
яхтите, които ще акостират на на най-
престижното яхтено шоу Monaco Yacht 
Show (www.monacoyachtshow.com) от 23 
до 26 септември  ще бъдат оборудвани 
с тази дизайнерска серия. Серията се 
състои от 5 уреда, които дават възмож-
ност за цялостна кардио и силова трени-
ровка. Революционната система Kinesis 
Personal е истински фаворит сред люби-
телите на балансирана тренировка за 
стегнато и хармонично тяло в красива 

дизайнерска обстановка. Уредът предлага възможност за над 400 вида 
упражнения на по-малко от 1 квадратен метър. Кардио тренировката 
върху бягащата пътека Run Personal  е приятно и мотивиращо инте-
рактивно преживяване с 19-инчовия си тъч екран. Красива, елегантна, 
впечатляваща с дизайн и технически характеристики. Велоергометърът 
Recline Personal е носител за 2012 г. на една от най-престижните меж-
дународни награди за дизайн “Best of the Best” Red Dot Design Award. 
Колаборация между Антонио Читерио и швейцарския производител на 
мебели Vitra, уредът осигурява невероятно усещане за комфорт и балан-
сирано натоварване. Тренировката на крос-тренажора Cross Personal 
е чудесен старт за деня – какво по-приятно занимание от движението 
върху дизайнерски уред и гледка към морето? 
Отличната спортна форма по време на ваканцията се допълва и от 
упражнения с топката Wellness Ball на Техноджим, както и други фитнес 
решения за вашата яхта. 

тенденции

Wellness  
    on Board
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КОгАТО гОВОРИМ зА УелнеС ПО 
ВРеМе нА яхТенАТА нИ ВАКАнцИя, 
МАРКАТА ТехнОДжИМ е ИзбОРъТ 
нА хОРАТА СъС СТИл И ВКУС КъМ 
нАй-ДОбРОТО

Цялата уелнес колекция домашни 
фитнес уреди Техноджим могат 
да бъдат видяни и изпробвани в 
шоурума на АТАМА в София на бул. 
Цариградско шосе № 101, Бизнес 
център Актив, тел.: 0889237033, 
www.atama.bg, www.technogym.bg
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