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АТА МА е сред ли де ри те в пред ла га не то на ком плекс но фит -
нес и уел нес обо ру два не от ви сок клас. Тя е ото ри зи ран
пред ста ви тел за Бъл га рия на ед на от во де щи те све тов ни
фир ми за фит нес уре ди Techno gym. Раз ра бо твай ки ця лост ни
ин те риор ни ре ше ния за спа цен тро ве, со лар ни сту дия и
част ни до мо ве, фир ма та е из пъл ни тел на ре ди ца про ек ти в
та зи област. 
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“Цел та на Techno gym е да за до во ли нуж ди те на все ки кли -
ент” - твър дят от све тов но из вест на та ком па ния. Си гур но до -
ка за тел ство за то ва е тях на та се рия фит нес уре ди EX CI TE,
чий то вно си тел у нас е фир ма АТА МА. Раз ра бо те ни как то на
ба за та на на уч ни из след ва ния в здра вна та сфе ра, та ка и на
спе циал ни ме ди цин ски те сто ве, те зи про дук ти из ця ло от го -
ва рят на ин ди ви ду ал ни те оча ква ния и по треб но сти. Най-
новото предложение от се рия EX CI TE е кар дио уредът 
VA RIO. Той пред ла га две въ змож но сти за тре ни ров ка - ця -
лост на и ча стич на. Бла го да ре ние на своя та уни кал на тех но -

ло гия, той след ва тем по то на тре ни ра щия и се адап ти ра към
же ла на та от не го сте пен на ин тен зив ност. Та ка дви же ния та
се из пъл ня ват без на пре же ние, ка то изоб що не на то вар ват
ста ви те. В срав не ние с оста на ли те уре ди от то зи тип, VA RIO
пред по ла га най-ви сок раз ход на ка ло рии. Стра нич ни те
дръж ки за ръ це те и на ма ле на та ви со чи на на пе да ли те, как -
то и си сте ма та Self Star ting Sy stem пра вят не го во то стар ти -
ра не из клю чи тел но лес но. Иде ал на ком би на ция от мо де рен
ди зайн, съ вре мен на био ме ха ни ка и ком форт на упо тре ба, 
VA RIO е сред най-пред по чи та ни те фит нес уре ди.
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