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FITNESS

מסלול ריצה מקצועי מנוע AC

מסלול ריצה מקצועי מנוע AC

מק״טpulse6000 :

מק״טrunfit87 :

מנוע:

 3כ"ס רציף AC

מנוע:

 3כ"ס רציף AC

מהירות:

עד  24קמ"ש

מהירות:

עד  25קמ"ש

שיפוע:

חשמלי עד 15 %

שיפוע:

חשמלי עד 15 %

תצוגה:

חלון  LEDהמציג :מהירות ,זמן ,מרחק ,שיפוע ,דופק ,קלוריות

תוכניות:

תוכניות אימון קבועות ,תוכנית אישית +,תוכנית בקרת דופק +
תוכנית ידנית

תצוגה:

צג גרפי ענק  +צג  LEDהמציגים  :מהירות ,זמן ,מרחק ,דופק ,שיפוע
ושריפת קלוריות

תוכניות:

 8תכניות אימון  +תוכנית ידנית  +תוכנית  + HRCתוכנית  4משתמשים

בולמי זעזועים :מנגנון בלימה כפולה V02 Double Suspension

בולמי זעזועים :בלימה כפולה ומתקדמת ,רצועה מקצועית של חדרי כושר  3מ"מ עובי.

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות ,מקלט למד דופק אלחוטי,
תאימות ל , ipodטעינת  ,USBתושבת לאייפד ,מעמד ל2-בקבוקים,
רמקולים ,מאוורר ,נייד על גלגלים ,רצועה מתאזנת אוטומטית

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות ,לחצני  PRESETלהגעה ישירה
למהירות ושיפוע .מאוורר מובנה ,רצועת ריצה אורטופדית .מותאם לרצועת
דופק  .POLARמדרך רחב ומקצועי ופאנל צג ארגונומי נוח .לא מתקפל

שטח ריצה :

א  152 -ר 55 -ס»מ

שטח ריצה :

א 152 -ר 56 -ס"מ.

מידות:

א 215-ר 93-ג 164 -ס»מ

מידות:

א 224 -ר 89 -ג 145 -ס"מ.

משקל מתאמן:

עד  180ק"ג

משקל מתאמן :עד  180ק"ג

אחריות:

 12חודשים 2 ,שנים על המנוע.

אחריות:
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 12חודשים 15 ,שנים על המנוע
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מסלול ריצה מקצועי מנוע AC

מסלול ריצה מקצועי מנוע AC

מק״טt300 :

מק״טrunfit500 :

RU

מנוע:

 3.0כוח סוס רציף

מנוע:

 2כ"ס רציף AC

מהירות:

עד  20קמ"ש

מהירות:

עד  22קמ"ש

שיפוע:

חשמלי עד 15%

שיפוע:

חשמלי עד 15 %

תצוגה:

מסך  LEDגדול  4 +מסכים קטנים לתצוגה של זמן ,מהירות,
מרחק ,דופק ,שריפת קלוריות ושיפוע

תצוגה:

צג  LCDענק המציג :תצוגת מסלול גרפית ,מהירות ,זמן ,מרחק ,דופק,
שיפוע ושריפת קלוריות

תוכניות:

 6תוכניות אימון מוגדרות ב 10-דרגות קושי  +תוכנית דופק +
תוכנית ידנית  2 +תוכניות משתמש

תוכניות:

 7תוכניות אימון קבועות ב 10 -דרגות קושי  3 +תוכניות  + HRCתוכנית
ידנית  4 +תוכניות משתמש.

בולמי זעזועים:

מנגנון בלימה כפולה V02 Double Suspension

בולמי זעזועים:

בלימה כפולה ומתקדמת

תכונות נוספות:

לחצנים לשליטה מהירה בשיפוע ומהירות ,מאוורר מובנה ,חיישנים
ביומטריים למדידת דופק מובנים בידיות ,התקן לשני בקבוקים
ומגש חפצים

שטח ריצה :

א ,152.5-ר55-

מידות:

פתוח  :א ,212-ר ,90-ג155-

תכונות נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות  ,מותאם לרצועת דופק ,לחצני
 PRESETלהגעה ישירה למהירות ושיפוע  ,תוכניות מתאמות לדופק מטרה,
מדרך רחב מקצועי ופאנל צג ארגונומי ונוח .לא מתקפל

משקל מתאמן:

עד  180ק"ג

שטח ריצה :

א 152.5-ר 55-ס"מ

אחריות:

 12חודשים 2 ,שנים על המנוע.

מידות:

א 210-ר 92-ג 136.5-ס"מ

משקל מתאמן:

עד  180ק"ג

אחריות:

 12חודשים 15 ,שנים על המנוע
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FITNESS

אליפטיקל מקצועי

אליפטיקל מקצועי

מק״טpulse 5200 :

מק״טe22 :

תצוגה:

צג  LEDהמציג :סיבובים לדקה ,זמן ,מרחק ,מהירות ,שריפת קלוריות,
דופק

תצוגה:

צג  LEDענק המציג :זמן ,מהירות,וואט ,קצב ,מרחק ,דופק ושריפת
קלוריות.

שינוי התנגדות:

חשמלי מגנטי

שינוי התנגדות:

חשמלי מגנטי

טווח התנגדות:

 36רמות קושי

טווח התנגדות:

 24רמות קושי

תכונות נוספות:

רמקול ,חיבור  ,USBחיבור  ,AUXמאוורר מובנה ,התקן לבקבוק,
גלגלים לניוד קל

תוכניות:

 6תוכניות קבועות  +2מבחני כושר
 +תוכנית ידנית  6 +תוכניות HRC

תוכניות:

תוכניות מוגדרות מראש 2 ,תוכניות דופק 2 ,תוכניות משתמש

אורך פסיעה:

 53ס״מ

מידות:

א 208-ר 70-ג 168-ס"מ

משקל מתאמן:

עד  150ק"ג

אחריות:

 12חודשים
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תכונות נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות (הנייחות והנעות מאפשר
מדידה רציפה) ,מותאם לרצועת דופק ,גלגלים לניוד קל ,מתקן
לבקבוק  ,שקע טעינה ל  ,USBאפשרות לזרוע לטלויזיה בתוספת
תשלום.

אורך פסיעה:

 51ס"מ

מידות:

א 219.5-ר 70-ג151-ס"מ

משקל מתאמן:

עד  140ק"ג

אחריות:

 12חודשים

משקל מתאמן:

עד  130ק"ג

FITNESS

אליפטיקל חצי מקצועי

אליפטיקל חצי מקצועי

מק״טe200 :

מק״טcrossfit88 :

תצוגה:

צג  LEDהמציג :זמן ,מהירות ,מרחק ,קלוריות ,דופק ,קצב,watt ,
סל״ד ,התאוששות watt

תצוגה:

שינוי התנגדות :אלקטרו מגנטי

שינוי התנגדות :אלקטרו מגנטי

טווח התנגדות 16 :רמות קושי
תוכניות:

 12תוכניות  ,4תוכניות מבוקרות דופק ,תוכנית ידנית 4 ,תוכניות מש�ת
מש 3 ,תוכניות מוגדרות יעד ,watt ,התאוששות מוגדרת

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות (הנייחות והנעות מאפשר
מדידה רציפה) ,מטען  ,USBמעמד לבקבוק ,מגש אביזרים ,גלגלים
לנייוד ,מערכת אספקת כוח עצמאית ,אפשרות לזרוע לטלויזיה
בתוספת תשלום.

אורך פסיעה:

 51ס"מ

מידות:

א 212-ר 62.5-ג 159-ס"מ

טווח התנגדות 16 :רמות קושי
תוכניות:

 6תוכניות אימון כולל תכנית HRC

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק
בידיות ,מותאם לרצועת דופק  ,POLARדינמו פנימי ,מדרסים סופגי
זעזועים ,מתקן לבקבוק

אורך פסיעה:

 50ס"מ

מידות:

א 200-ר 70-ג 151-ס"מ

משקל מתאמן :עד  140ק"ג

משקל מתאמן :עד  140ק"ג
אחריות:

צג  LCDרחב המציג :זמן ,מרחק,
דופק ,סל”ד ,גרף התקדמות האימון
ושריפת קלוריות.

אחריות:

 12חודשים
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 12חודשים

FITNESS

אופני כושר משענת מקצועיים

אופני כושר משענת חצי מקצועיים

מק״טr22 :

מק״טr200 :

טווח התנגדות 40 :רמות קושי

טווח התנגדות 16 :רמות קושי

שינוי התנגדות :אלקטרו-מגנטי

שינוי התנגדות :חשמלי

תצוגה:

צג  LCDהמציג זמן ,מרחק ,דופק ,וואט ,שריפת קלוריות ,סל"ד

תוכניות:

 19תוכניות אימון מגוונות כולל תוכניות  HRCותוכנית תחרותית נגד
המחשב +תוכנית מבחן כושר

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות ,כיוונון מושב מדויק על מסילה
אלכסונית ,ניתן לייצוב על כל משטח ,מאוורר מובנה ,שני מתקנים
לבקבוק בצידי המושב ,מושב ומשענת ארגונומיים ,טעינת USB

מידות:

א 198-ר 59.5-ג130.5-

משקל מתאמן :עד  180ק"ג
אחריות:

 12חודשים

תצוגה:

צג  LEDרחב מתקדם המציג :תצוגת אימון גרפית ונתוני אימון:
זמן,מהירות ,מרחק ,דופק ,קלוריות ,ואט RPM ,ודופק התאוששות

תוכניות:

 12תוכניות קבועות 4 ,תוכניות בקרת דופק  ,HRCתוכנית ידנית,
 4תוכניות משתמש 3 ,תוכניות מטרה ,תוכנית התאוששות ,תוכנית WATT

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות ,דינמו פנימי,כיוונון מושב מדוייק
על מסילה אלכסונית ,שני מתקנים לבקבוק בצידי במושב,מושב ומשענת
ארגונומים ,אפשרות גישה נוחה למושב  , low access -גלגלים לניוד
טעינת USB

מידות:

א 176 -ר 60 -ג 126 -ס"מ.

משקל מתאמן :עד  140ק"ג
אחריות:
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 12חודשים

FITNESS

אופני כושר מקצועיים

אופני כושר חצי מקצועיים

מק״טb22 :

מק״טb200 :

תצוגה:

צג  LCDרחב המציג :זמן,מהירות ,מרחק  ,דופק ,סל״ד ,watt ,שריפת
קלוריות.

טווח התנגדות 16 :רמות קושי
שינוי התנגדות :חשמלי -מגנטי

שינוי התנגדות :אלקטרו מגנטי
טווח התנגדות 40 :רמות קושי
תוכניות:

 19תוכניות אימון מגוונות הכוללות תוכניות בקרת דופק + HRC
תוכנית תחרותית נגד המחשב  +תוכנית מבחן כושר  +תוכנית משתמש.

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות ,דינמו פנימי ,מושב ארגונומי ,
כיוונון מושב אנכי מדוייק .ניתן לייצוב על כל משטח ,מאוורר מובנה.
מתקן לבקבוק ,טעינת  .USBאפשרות לזרוע לטלויזיה בתוספת תשלום.

מידות:

א 120-ר 60-ג 150-ס"מ

משקל מתאמן :עד  180ק״ג
אחריות:

תצוגה:

ארבעה חלונות  + LEDחלון גרפי המציגים :זמן,מהירות ,מרחק ,דופק,
שריפת קלוריות ,וואט ודופק התאוששות וסל״ד

תוכניות:

 12תוכניות אימון קבועות  4 +תוכניות משתמש  4 +תוכניות בקרת
דופק  3 + HRCתוכניות מטרה 1 ,תוכנית  ,WATTתוכנית התאוששות,
תוכנית ידנית

תכונות
נוספות:

חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות ,דינמו פנימי,מושב ארגונומי ,
כיוונון מושב אנכי מדוייק ,מתקן לבקבוק ,גלגלים לניוד ,טעינת .USB
אפשרות לזרוע לטלויזיה בתוספת תשלום.

מידות:

א 129-ר 56-ג 156-ס"מ

משקל מתאמן :עד  140ק"ג

 12חודשים

אחריות:
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 12חודשים

FITNESS

אופני כושר מקצועיים air-bike

אופני ספינינג

מק״טsprint 5 :

מק״טIC-LFIC2B1-01 :

תצוגה:

תצוגה:

צג  LCDברור עם  8תוכניות אימון ,כולל צג  LCDמשוכלל המאפשר
הגדרת תוכניות אימון אינטרווליות ,קביעת יעדים ,אחוזי שומן ועוד.

שינוי התנגדות :חיכוך

שינוי התנגדות :רוח
תוכניות:

 19תוכניות אימון מגוונות הכוללות תוכניות בקרת דופק HRC
 +תוכנית תחרותית נגד המחשב  +תוכנית מבחן כושר  +תוכנית
משתמש.

תכונות
נוספות:

מכשיר מכני ידידותי לסביבה בעל מיסב תעשייתי עמיד במיוחד ,מעולה
לאימון כל שרירי הגוף! כולל אימון פלג גוף עליון באמצעות ידיות נעות
עם אחיזות שונות ,פופולארי בתחרויות אימון קרוספיט בינלאומיות ,כיוון
מושב אופקי ואנכי הכולל מנגנון שחרור והידוק מהיר ,עשוי פלדה ליציבות
מקסימלית ,ידית אחיזה לניוד קל על גלגלים.

מידות:

א 130-ר 37-ג 86-ס"מ

צג  LCDברור המראה סיבובים לדקה ,דופק ושריפת קלוריות

טווח התנגדות :רציף
תוכניות:

ללא

תכונות
נוספות:

כוונון מושב אופק ואנכי ,התקן לבקבוק ,פדלים עם אפשרות להתקן
SPD

מידות:

א 120-ר 53-ג110-

משקל מתאמן :עד  130ק״ג
אחריות:

 12חודשים ,שנתיים על חלקים בלבד

משקל מתאמן :עד  130ק״ג
אחריות:

 12חודשים
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FITNESS

מסלול ריצה מכני קעור מקצועי

מסלול ריצה מכני קעור מקצועי

מק״טsprint 10 :

מק״טsprint 11 :

מהירות:

עד  40קמ"ש

מהירות:

עד  40קמ"ש

שיפוע:

משתנה

שיפוע:

משתנה

תצוגה:

כולל צג  LCDמשוכלל המאפשר הגדרת תוכניות אימון אינטרווליות ,קביעת
יעדים ,אחוזי שומן ועוד,

תצוגה:

כולל צג  LCDמשוכלל המאפשר הגדרת תוכניות אימון אינטרווליות ,קביעת
יעדים ,אחוזי שומן ועוד,

תוכניות:

 8תוכניות אימון קבועות

תוכניות:

 8תוכניות אימון קבועות

בולמי זעזועים :מבנה קעור להפחתת עומסים
תכונות
נוספות:

ידיות תמיכה לאימונים וורסטליים ומשתנים ,מבנה ייחודי המאפשר אימון
במאמץ מרובה ,כ 30%-יותר שריפת קלוריות ,בעל מבנה קעור להפחתת
זעזועים ומניעת פציעות ,אזור אחיזה לניוד המכשיר בצורה קלה ונוחה,
רגליים יציבות לפילוס מושלם ,עשוי פלדה ליציבות מקסימלית

שטח ריצה :

א 165 -ר 43 -ס"מ.

מידות:

א 155 -ר 77 -ג 184 -ס"מ.

בולמי זעזועים :מבנה קעור להפחתת עומסים

משקל מתאמן :עד  150ק"ג
אחריות:

 12חודשים

תכונות
נוספות:

 6רמות קושי  ,בעל מבנה קעור להפחתת זעזועים ומניעת פציעות ,מבנה
ייחודי המאפשר אימון במאמץ מרובה ,כ 30%-יותר שריפת קלוריות ,אזור
אחיזה לניוד המכשיר בצורה קלה ונוחה ,ידיות תמיכה לאימונים וורסטליים
ומשתנים ,רגליים יציבות לפילוס מושלם ,עשוי פלדה ליציבות מקסימלית,

שטח ריצה :

א 165 -ר 43 -ס"מ.

מידות:

א 155 -ר 77 -ג 184 -ס"מ.

משקל מתאמן :עד  150ק"ג
אחריות:

10

 12חודשים

FITNESS

FUSION PRO

קרוסאובר פינתי מקצועי

סמיט משין

מק״טE7017 :

מק״טE7063 :

משקל מחסנית  2x95ק״ג
משקל

 375ק״ג

מידות

א׳ ,1570 -ר׳ ,1110-ג׳ 2330-מ״מ

מכשיר מקבילים בטן תחתונה
מק״טE7047 :

משקל

 235ק״ג

משקל

 60ק״ג

מידות

א׳ ,2090 -ר׳ ,1500-ג׳ 2330-מ״מ

מידות

א׳ ,1040 -ר׳ ,720-ג׳ 1650-מ״מ

מכשיר Squat

מכשיר יד קדמית

מעמד משקולות

מק״טE7050 :

מק״טE7044 :

מק״טE7054 :

משקל

 90ק״ג

משקל

 65ק״ג

משקל

 24ק״ג

מידות

א׳ ,1385 -ר׳ ,1745-ג׳ 1770-מ״מ

מידות

א׳ ,1310 -ר׳ ,815-ג׳ 1005-מ״מ

מידות

א׳ ,680 -ר׳ ,690-ג׳ 795-מ״מ

11

FUSION PRO

מכשיר חתירה בשיפוע

מכשיר יד קדמית

מכשיר פשיטת ידיים בישיבה

מק״טE7061 :

מק״טE7030 :

מק״טE7026 :

משקל מחסנית  80ק״ג

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל

 75ק״ג

מידות

א׳ ,1770 -ר׳ ,1160-ג׳ 1275-מ״מ

משקל

 200ק״ג

משקל

 255ק״ג

מידות

א׳ ,1500 -ר׳ ,930-ג׳ 1530-מ״מ

מידות

א׳ ,1320 -ר׳ ,1055-ג׳ 1530-מ״מ

מכשיר בטן

מכשיר פשיטת גב

glute isolator

מק״טE7073 :

מק״טE7031 :

מק״טE7024 :

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל

 225ק״ג

משקל

 260ק״ג

משקל

 280ק״ג

מידות

א׳ ,1150 -ר׳ ,1060-ג׳ 1575-מ״מ

מידות

א׳ ,1285 -ר׳ ,1055-ג׳ 1528-מ״מ

מידות

א׳ ,2145 -ר׳ ,1030-ג׳ 1528-מ״מ

12

FUSION PRO

מכשיר כפיפת רגל בישיבה

מכשיר משיכה עליונה

מכשיר חתירה אופקית

מק״טE7023 :

מק״טE7035 :

מק״טE7034 :

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל

 270ק״ג

משקל

 270ק״ג

משקל

 255ק״ג

מידות

א׳ ,1665 -ר׳ ,1145-ג׳ 1530-מ״מ

מידות

א׳ ,1520 -ר׳ ,1445-ג׳ 1795-מ״מ

מידות

א׳ ,1505 -ר׳ ,1005-ג׳ 1528-מ״מ

מכשיר מתח/מקבילים בסיוע
משקולות
מק״טE7009 :
משקל מחסנית  110ק״ג
משקל

 280ק״ג

מידות

א׳ ,1930 -ר׳ ,1000-ג׳ 2495-מ״מ

מכשיר לחיצת חזה בישיבה

מכשיר דלתא אחורי/פרפר חזה

מק״טE7008 :

מק״טE7007 :

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  95ק״ג

משקל

 265ק״ג

משקל

 242ק״ג

מידות

א׳ ,1435 -ר׳ ,1125-ג׳ 1528-מ״מ

מידות

א׳ ,1280 -ר׳ ,1430-ג׳ 2075-מ״מ

13

FUSION PRO

מכשיר לחיצת כתפיים

מכשיר לחיצת רגליים

מכשיר פשיטת רגליים בישיבה

מק״טE7006 :

מק״טE7003 :

מק״טE7002 :

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  115ק״ג

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל

 260ק״ג

משקל

 242ק״ג

משקל

 250ק״ג

מידות

א׳ ,1550 -ר׳ ,1550-ג׳ 1530-מ״מ

מידות

א׳ ,1850 -ר׳ ,1080-ג׳ 1528-מ״מ

מידות

א׳ ,1425 -ר׳ ,1165-ג׳ 1528-מ״מ

מכשיר כפיפת רגליים בשכיבה

ספת לחיצה אולימפית שיפוע עליון

ספת לחיצה אולימפית שיפוע שלילי

מק״טE7001 :

מק״טE7042 :

מק״טE7041 :

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל

 90ק״ג

משקל

 100ק״ג

משקל

 255ק״ג

מידות

א׳ ,2185 -ר׳ ,1810-ג׳ 1570-מ״מ

מידות

א׳ ,2145 -ר׳ ,1815-ג׳ 1310-מ״מ

מידות

א׳ ,1610 -ר׳ ,1095-ג׳ 1530-מ״מ

14

FUSION PRO

ספסל מקצועי מתכוונן

ספסל שטוח

ספסל רב-תכליתי

מק״טE7039 :

מק״טE7036 :

מק״טE7038 :

משקל

 48ק״ג

משקל

 38ק״ג

משקל

 30ק״ג

מידות

א׳ ,1355 -ר׳ ,690-ג׳ 505-מ״מ

מידות

א׳ ,1265 -ר׳ ,790-ג׳ 460-מ״מ

מידות

א׳ ,970 -ר׳ ,740-ג׳ 1040-מ״מ

ספסל בטן מתכוונן

ספת לחיצה אולימפית שטוחה

ספת לחיצת כתפיים משקל חופשי

מק״טE7037 :

מק״טE7043 :

מק״טE7051 :

משקל

 61ק״ג

משקל

 72ק״ג

משקל

 108ק״ג

מידות

א׳ ,1685 -ר׳ ,790-ג׳ 860-מ״מ

מידות

א׳ ,2015 -ר׳ ,1815-ג׳ 1310-מ״מ

מידות

א׳ ,1255 -ר׳ ,1100-ג׳ 1795-מ״מ

15

FUSION PRO

מעמד משקולות

מעמד למשקולות ברבל

מכשיר זוקפי גב מקצועי

מק״טE7067 :

מק״טE7055 :

מק״טe7045 :

משקל

 57ק״ג

משקל

 70ק״ג

משקל

 55ק״ג

מידות

א׳ ,2295 -ר׳ ,595-ג׳ 725-מ״מ

מידות

א׳ ,990 -ר׳ ,850-ג׳ 1320-מ״מ

מידות

א׳ ,1520 -ר׳ ,790-ג׳ 830-מ״מ

16

FUSION PRO

COMMERCIAL
DUAL

DUAL

DUAL

FUNCTION

FUNCTION

גרביטון ,מתח מקבילים בסיוע
משקולות

מכשיר משולב חזה כתפיים

מק״טe3009a :

FUNCTION

מק״טe3084a :
משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  84ק״ג
משקל

 289ק״ג

מידות

א׳ ,1550 -ר׳ ,1370-ג׳ 2360-מ״מ

DUAL

משקל

 237ק״ג

מידות

א׳ ,1600 -ר׳ ,1300-ג׳ 1600-מ״מ

DUAL

מכשיר משולב פשיטה כפיפה
לרגליים
מק״טe3086a :
משקל מחסנית  64ק״ג
משקל

 235ק״ג

מידות

א׳ ,1600 -ר׳ ,1100-ג׳ 1600-מ״מ

DUAL

FUNCTION

FUNCTION

FUNCTION

מכשיר משולב פולי  +חתירה

מכשיר משולב מקרבי  +מרחיקי ירך

מכשיר משולב יד קדמית  +אחורית

מק״טE1085 :

מק״טE7021 :

מק״טe3087a :

משקל מחסנית  110ק״ג

משקל מחסנית  95ק״ג

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל

 220ק״ג

משקל

 265ק״ג

משקל

 261ק״ג

מידות

א׳ 1700-ר׳ 855-ג׳ 2150-מ״מ

מידות

א׳ 1625-ר׳ 815-ג׳ 1528-מ״מ

מידות

א׳ ,2440 -ר׳ ,990-ג׳ 2110-מ״מ

17

COMMERCIAL

מכשיר הרחקת כתף

מכשיר פולי משיכה עליונה

פולי משיכה עליונה

מק״טe3005a :

מק״טe3035a :

מק״טe3035 :

משקל מחסנית  56ק״ג

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל

 195ק״ג

משקל

 248ק״ג

משקל

 248ק״ג

מידות

א׳ ,910 -ר׳ ,1150-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,1850 -ר׳ ,1090-ג׳ 2340-מ״מ

מידות

א׳ ,1850 -ר׳ ,1090-ג׳ 2340-מ״מ

דלתא אחורי  /פרפר חזה VO2
מקצועי
מק״טa3007 :
משקל מחסנית  109ק״ג
משקל

 261ק״ג

מידות

א׳ ,1240 -ר׳ ,990-ג׳ 2110-מ״מ

מרחיקי ירך

מקרבי ירך

מק״טa3021 :

מק״טa3022 :

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל

 214ק״ג

משקל

 214ק״ג

מידות

א׳ ,1050 -ר׳ ,1200-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,1050 -ר׳ ,1200-ג׳ 1500-מ״מ

18

COMMERCIAL

מכשיר לשריר עכוז

כפיפת ברך בישיבה

תלת ראשי בישיבה

מק״טa3024 :

מק״טa3023 :

מק״טa3027 :

משקל מחסנית  49ק״ג

משקל מחסנית  64ק״ג

משקל מחסנית  64ק״ג

משקל

 135ק״ג

משקל

 220ק״ג

משקל

 191ק״ג

מידות

א׳ ,1300 -ר׳ ,960-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,1580 -ר׳ ,1050-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,1200 -ר׳ ,980-ג׳ 1500-מ״מ

כפיפת ברכיים בשכיבה
מק״טa3001 :
משקל מחסנית  94ק״ג

מכשיר חתירה אופקית

מכשיר פשיטת רגליים

מק״טa3034 :

מק״טa3002 :

משקל מחסנית  94ק״ג

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל

 205ק״ג

משקל

 194ק״ג

משקל

 214ק״ג

מידות

א׳ ,1800 -ר׳ ,970-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,1550 -ר׳ ,1300-ג׳ 2110-מ״מ

מידות

א׳ ,1400 -ר׳ ,1050-ג׳ 1500-מ״מ

19

COMMERCIAL

מכשיר לחיצת רגליים

סיבובי גו  /שרירי בטן אלכסוניים

מכשיר בטן

מק״טa3003 :

מק״טa3018 :

מק״טa3073 :

משקל מחסנית  115ק״ג

משקל מחסנית  64ק״ג

משקל מחסנית  94ק״ג

משקל

 255ק״ג

משקל

 198ק״ג

משקל

 215ק״ג

מידות

א׳ ,1850-ר׳ ,1050-ג׳1500-

מידות

א׳ ,1360 -ר׳ ,1170-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,1300 -ר׳ ,1000-ג׳ 1500-מ״מ

מכשיר לחיצת כתפיים

מכשיר לחיצה בשיפוע

מכשיר יד קדמית

מק״טa3006 :

מק״טa3013 :

מק״טa3030 :

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל מחסנית  109ק״ג

משקל מחסנית  105ק״ג

משקל

 231ק״ג

משקל

 215ק״ג

משקל

 162ק״ג

מידות

א׳ ,1900 -ר׳ ,1350-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,2100 -ר׳ ,1460-ג׳ 1500-מ״מ

מידות

א׳ ,1200 -ר׳ ,910-ג׳ 1500-מ״מ

20

COMMERCIAL

לחיצת חזה בישיבה

סמיט משין

מכונת סקווט

מק״טa3008 :

מק״טa3063 :

מק״טa3057 :

 227ק״ג

משקל

 289ק״ג

משקל

 172ק״ג

משקל מחסנית  109ק״ג

מידות

א׳ ,1090 -ר׳ ,2180-ג׳ 2320-מ״מ

מידות

א׳ ,2230 -ר׳ ,1630-ג׳ 1270-מ״מ

משקל
מידות

א׳ ,1240 -ר׳ ,940-ג׳ 2110-מ״מ

סופר סקווט בסיוע משקולות

כלוב פתוח לסקווט

מכשיר תאומים בישיבה

מק״טa3065 :

מק״טa3050 :

מק״טa3062 :

משקל

 110ק״ג

משקל

 128ק״ג

משקל

 49ק״ג

מידות

א׳ ,2310 -ר׳ ,2070-ג׳ 2040-מ״מ

מידות

א׳ ,1850 -ר׳ ,1730-ג׳ 1850-מ״מ

מידות

א׳ ,1500 -ר׳ ,710-ג׳ 990-מ״מ

21

COMMERCIAL

לחיצת רגליים בשיפוע

חתירה בשיפוע עם משקל חופשי

כיסא ליד קדמית

מק״טa3056 :

מק״טa3061 :

מק״טa3044 :

משקל

 172ק״ג

משקל

 66ק״ג

משקל

 55ק״ג

מידות

א׳ ,2170 -ר׳ ,1610-ג׳ 1260-מ״מ

מידות

א׳ ,1850 -ר׳ ,790-ג׳ 1190-מ״מ

מידות

א׳ ,1320 -ר׳ ,840-ג׳ 970-מ״מ

מכשיר הרמת ברכיים/מקבילים

ספת לחיצה אולימפית שטוחה

מק״טa3047 :

מק״טa3043 :

משקל

 86ק״ג

משקל

 82ק״ג

מידות

א׳ ,1270 -ר׳ ,710-ג׳ 1600-מ״מ

מידות

א׳ ,1730-ר׳ ,1780-ג׳1220-

22

ספת לחיצה אולימפית שיפוע
תחתון
מק״טe3041a :
משקל

 110ק״ג

מידות

א׳ ,2060 -ר׳ ,1780-ג׳ 1090-מ״מ

COMMERCIAL

ספת לחיצה אולימפית שיפוע
עליון
מק״טa3042 :
משקל

 127ק״ג

מידות

א׳ ,2010 -ר׳ ,1780-ג׳ 1400-מ״מ

מכשיר זוקפי גו

ספסל מתכוונן

מק״טa3045 :

מק״טa3039 :

משקל

 57ק״ג

משקל

 61ק״ג

מידות

א׳ ,1220-ר׳ ,860-ג׳960-

מידות

א׳ ,1620 -ר׳ ,760-ג׳ 810-מ״מ

ספסל שטוח

ספסל רב תכליתי

מעמד ידיות ומוטות

מק״טa3036 :

מק״טa3038 :

מק״טa3053 :

משקל

 30ק״ג

משקל

 30ק״ג

משקל

 61ק״ג

מידות

א׳ ,1350 -ר׳ ,760-ג׳ 430-מ״מ

מידות

א׳ ,1170 -ר׳ ,760-ג׳ 820-מ״מ

מידות

א׳ ,940 -ר׳ ,760-ג׳ 1040-מ״מ

23

COMMERCIAL

מעמד למוטות ברבל

מעמד צלחות אולימפי

ספסל בטן עם שיפוע מתכוונן

מק״טa3055 :

מק״טa807 :

מק״טe3037a :

משקל

 80ק״ג

משקל

 31ק״ג

משקל

 61ק״ג

מידות

א׳ ,970 -ר׳ ,760-ג׳ 1450-מ״מ

מידות

א׳ ,880 -ר׳ ,760-ג׳ 970-מ״מ

מידות

א׳ ,1620 -ר׳ ,760-ג׳ 810-מ״מ

24

COMMERCIAL

COMMERCIAL

קרוסאובר פינתי מקצועי

קרוסאובר פינתי מקצועי

כלוב מקצועי Power Cage

מק״טit9330 :

מק״טifft :

מק״טifpc :

משקל מחסנית  2x91ק״ג

משקל מחסנית  2x91ק״ג

משקל

 114ק״ג

מידות

א׳ ,1231 -ר׳ ,1231-ג׳ 2110-מ״מ

משקל

 165ק״ג

משקל

 336ק״ג

מידות

א׳ ,1040 -ר׳ ,1500-ג׳ 2170-מ״מ

מידות

א׳ ,900 -ר׳ ,1800-ג׳ 2130-מ״מ

 POWER CAGEחצי כלוב
מק״טifhc :
משקל

 100ק״ג

מידות

א׳ ,1690 -ר׳ ,1725-ג׳ 2090-מ״מ

מכשיר מתח+מקבילים+בטן
תחתונה
מק״טifpt :
משקל

 76.5ק״ג

מידות

א׳ ,1320 -ר׳ ,610-ג׳ 2105-מ״מ

25

ספה אולימפית מתכווננת עם כן
מק״טifob :
משקל

 62.5ק״ג

מידות

א׳ ,1438 -ר׳ ,1264-ג׳ 1468-מ״מ

COMMERCIAL

מכשיר חתירה משקל חופשי
מק״טSl7019 :
משקל

 120ק״ג

מידות

א׳ 1960-ר׳ 1020-ג׳ 1253-מ״מ

כסא לכפיפת זרוע באמצעות
צלחות
מק״טifspc :
משקל

 55.5ק״ג

מידות

א׳ ,1452 -ר׳ ,1224-ג׳ 2129-מ״מ

זוקפי גב

ספסל בטן שיפוע שלילי

מק״טit7007 :

מק״טifaab :

זוקפי גב
מק״טif45 :
משקל

 23.5ק״ג

מידות

א׳ ,1212 -ר׳ ,743-ג׳ 772-מ״מ

ספסל אוניברסלי
מק״טit7011 :

משקל

 43.5ק״ג

משקל

 24ק״ג

משקל

 40ק״ג

מידות

א׳ ,1312 -ר׳ ,749-ג׳ 814-מ״מ

מידות

א׳ ,1683 -ר׳ ,568-ג׳ 1148-מ״מ

מידות

א׳ ,1212 -ר׳ ,750-ג׳ 465-מ״מ
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COMMERCIAL

ספסל חופשי מתכוונן

ספסל בטן מקצועי מתכוונן

מק״טiffid :

מק״טit7013 :

ספסל חופשי מתכוונן
מק״טsl7011 :

משקל

 33ק״ג

משקל

 42.5ק״ג

משקל

 44ק״ג

מידות

א׳ ,1581 -ר׳ ,654-ג׳ 515-מ״מ

מידות

א׳ ,1738 -ר׳ ,725-ג׳ 899-מ״מ

מידות

א׳ ,1350 -ר׳ ,670-ג׳ 1350-מ״מ

ספסל שטוח
מק״טit7009 :
משקל

 27.5ק״ג

מידות

א׳ ,1107 -ר׳ ,749-ג׳ 426-מ״מ

מעמד משקולות צלחת
אולימפיות

מעמד למשקולות צלחת
אולימפיות

מק״טit7017 :

מק״טifpto :

משקל

 26ק״ג

משקל

 19.5ק״ג

מידות

א׳ ,950 -ר׳ ,610-ג׳ 1220-מ״מ

מידות

א׳ ,843 -ר׳ ,632-ג׳ 1108-מ״מ
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COMMERCIAL

ריג מתקפל
מק״ט808r :
מידות

28

א׳ ,610 -ר׳ ,1230-ג׳ 2315-מ״מ

COMMERCIAL

COMMERCIAL

DUAL
FUNCTION

פולי עליון  +חתירה מקצועי
מק״טdmlr1 :
משקל מחסנית  2x52ק״ג
משקל

 235ק״ג

מידות

א׳ ,1710 -ר׳ ,820-ג׳ 2160-מ״מ

מכשיר משולב פשיטת  +כפיפת
רגל בישיבה
מק״טdmec1 :
משקל מחסנית  2x52ק״ג
משקל

 265ק״ג

מידות

א׳ ,1580 -ר׳ ,1380-ג׳ 1650-מ״מ

מכשיר משולב יד קדמית +
אחורית מקצועי

מכשיר משולב דחיקת חזה +
כתפיים מקצועי

מק״טdmbt1 :

מק״טdmcs1 :

משקל מחסנית  2x52ק״ג

משקל מחסנית  2x75ק״ג

משקל

 235ק״ג

משקל

מידות

א׳ ,1710 -ר׳ ,820-ג׳ 2160-מ״מ

מידות

 288ק״ג
א׳ ,1500 -ר׳ ,1400-ג׳ 1580-מ״מ

מקרבי  +מרחיקי ירך

מכשיר חתירה מקצועי

מק״טdmio1 :

מק״טcross row CR2.5 :

משקל מחסנית  2x52ק״ג

משקל מחסנית  136ק״ג

משקל

 252ק״ג

משקל

 83ק״ג

מידות

א׳ ,840 -ר׳ ,1730-ג׳ 1580-מ״מ

מידות

א׳ ,1500 -ר׳ ,670-ג׳ 410-מ״מ
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COMMERCIAL

קרוסאובר פינתי בשילוב סמיט
משין

קרוסאובר פינתי
מק״טFT1 :

מק״טFT2 :

משקל מחסנית  75X2ק״ג
משקל

 329ק״ג

מידות

א׳ ,1170 -ר׳ ,1380-ג׳ 2110-מ״מ

משקל מחסנית  2x75ק״ג
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משקל

 375ק״ג

מידות

א׳ ,1480 -ר׳ ,1550-ג׳ 2260-מ״מ

COMMERCIAL

ספת משקולות מתכווננת לFT1
מק״טfidb :

ספסל חופשי מתכוונן לFT2-
מק״טSCS-WB2 :

מק״טSCS-PC2 :

משקל

 28ק״ג

משקל

 37ק״ג

מידות

א׳ ,1500 -ר׳ ,610-ג׳ 1190-מ״מ

מידות

א’  ,1600ר’  ,460ג’  260מ״מ

מתאם כבל רגלים FT2
מק״טFT2-LK :

תוספת כרית יד קדמית FIDB SCS
FT1 FT2
משקל

 23ק״ג

מידות

א’  ,720ר’  ,360ג׳  230מ״מ

תוספת לעבודת רגליים FT2

תוספת  5משקולות ל FT1, FT2

מק״טSCS-LE2 :

מק״טHW5 :

משקל

 11.5ק״ג

מידות

א׳ ,510 -ר׳ ,520-ג׳ 570-מ״מ
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משקל

 22.6ק״ג

COMMERCIAL

מולטי ג'ים

מולטי ג'ים

מק״טm3 :

מק״טm2 :

משקל מחסנית  98ק״ג

משקל מחסנית  75ק״ג

משקל

 238ק״ג

משקל

 182ק״ג

מידות

א׳ ,2140 -ר׳ ,1020-ג׳ 1860-מ״מ

מידות

א׳ ,1650 -ר׳ ,1250-ג׳ 1990-מ״מ

מוט פולי למכשיר m3
מק״טlba3 :
משקל

 1.8ק״ג

מידות

א׳ ,1230 -ר׳ ,500-ג׳ 800-מ״מ
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COMMERCIAL

מכשיר לחיצת רגליים מקצועי

מכשיר גב/בטן מקצועי

מתקן מתח  +בטן  +שכיבות שמיכה

מק״טdmlc1 :

מק״טdmab1 :

מק״טvkr1 :

משקל מחסנית  2x52ק״ג

משקל מחסנית  2x75ק״ג

משקל

 85ק״ג

מידות

א׳ ,1371 -ר׳ ,1200-ג׳ 2230-מ״מ

משקל

 256ק״ג

משקל

 314ק״ג

מידות

א׳ ,1830 -ר׳ ,1220-ג׳ 1580-מ״מ

מידות

א׳ ,1300 -ר׳ ,2140-ג׳ 2010-מ״מ

אופניים מגנטיות עם ידיים Air
Bike
מק״טcb1 :
משקל

 37ק״ג

מידות

א׳ ,439 -ר׳ ,248-ג׳ 457-מ״מ

ספסל בטן קצר
מק״טmcb1b :
משקל מחסנית  109ק״ג
משקל

 261ק״ג

מידות

א׳ ,2440 -ר׳ ,990-ג׳ 2110-מ״מ
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COMMERCIAL

OPTIMA

DUAL
FUNCTION

מכשיר משולב יד קדמית +
אחורית
מק״טosbt :
משקל מחסנית  64ק״ג
משקל

 153ק״ג

מידות

א׳ ,1520 -ר׳ ,860-ג׳ 2060-מ״מ

מכשיר משולב פשיטת וכפיפת
רגליים
מק״טoslec :
משקל מחסנית  92ק״ג
משקל

 199ק״ג

מידות

א׳ ,1630 -ר׳ ,1020-ג׳ 1450-מ״מ

מכשיר משולב דלתא  +פרפר
מק״טosfly :
משקל מחסנית  92ק״ג
משקל

 193ק״ג

מידות

א׳ ,1550 -ר׳ ,1520-ג׳ 1450-מ״מ

מכשיר משולב מקרב  +מרחיק
ירכיים
מק״טoshaa :
משקל מחסנית  64ק״ג
משקל

 193ק״ג

מידות

א׳ ,1680 -ר׳ ,1680-ג׳ 1450-מ״מ

מכשיר משולב פולי עליון  +תחתון

מכשיר משולב חזה  +כתפיים

מק״טoslr :

מק״טosmp :

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל

 200ק״ג

משקל

 234ק״ג

מידות

א׳ ,2010 -ר׳ ,1270-ג׳ 2110-מ״מ

מידות

א׳ ,1400 -ר׳ ,1730-ג׳ 1800-מ״מ
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OPTIMA

קרוס אובר פינתי מקצועי
מק״טosdap :

מכשיר חתירה אופקית בישיבה

מכשיר לחיצת חזה

מק״טosrw :

מק״טoscp :

משקל מחסנית  2x80ק״ג

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל

 318ק״ג

משקל

 153ק״ג

משקל

 200ק״ג

מידות

א׳ ,1905 -ר׳ ,1220-ג׳ 2240-מ״מ

מידות

א׳ ,1650 -ר׳ ,990-ג׳ 1450-מ״מ

מידות

א׳ ,970 -ר׳ ,1270-ג׳ 1450-מ״מ

פולי משיכה עליונה

מכשיר לחיצת כתף

מכשיר יד אחורית

מק״טospd :

מק״טossp :

מק״טoste :

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל מחסנית  64ק״ג

משקל

 222ק״ג

משקל

 224ק״ג

משקל

 168ק״ג

מידות

א׳ ,1600 -ר׳ ,1380-ג׳ 1860-מ״מ

מידות

א׳ ,1540 -ר׳ ,1390-ג׳ 1450-מ״מ

מידות

א׳ ,1070 -ר׳ ,910-ג׳ 1450-מ״מ
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OPTIMA

מכשיר יד קדמית

מכשיר כפיפת רגל

מכשיר פשיטת רגליים

מק״טosbc :

מק״טoslc :

מק״טosle :

משקל מחסנית  64ק״ג

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל מחסנית  92ק״ג

משקל

 168ק״ג

משקל

 175ק״ג

משקל

 191ק״ג

מידות

א׳ ,1070 -ר׳ ,910-ג׳ 1450-מ״מ

מידות

א׳ ,1640 -ר׳ ,1000-ג׳ 1450-מ״מ

מידות

א׳ ,1500 -ר׳ ,1020-ג׳ 1450-מ״מ

מכשיר בטן

מכשיר לחיצת רגליים

סמיט משין

מק״טosab :

מק״טoslp :

מק״טossm :

משקל מחסנית  64ק״ג

משקל מחסנית  101ק״ג

משקל

 180ק״ג

משקל

 159ק״ג

משקל

 257ק״ג

מידות

א׳ ,1300 -ר׳ ,1850-ג׳ 2230-מ״מ

מידות

א׳ ,1270 -ר׳ ,990-ג׳ 1450-מ״מ

מידות

א׳ ,2050 -ר׳ ,1020-ג׳ 1750-מ״מ
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OPTIMA

ספסל חופשי מתכוונן

מעמד משקולות  3קומות

מק״טosadj :

מק״טosdb3 :

מעמד משקולות
מק״טosdbv :

משקל

 33ק״ג

משקל

 76ק״ג

מידות

א׳ ,1400 -ר׳ ,640-ג׳ 1140-מ״מ

משקל

 26ק״ג

מידות

א׳ ,1370 -ר׳ ,730-ג׳ 960-מ״מ

מידות

א׳ ,500 -ר׳ ,510-ג׳ 1140-מ״מ
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OPTIMA

אביזרי אחסון

אנרג'ים ספורט מביאה לכם טעימה מסדרת מוצרי האחסון
המעוצבים שלנו .עולם הכושר משתנה כל הזמן וכעת מוצרי אחסון
אינם מסתכמים במקום להניח בו את הציוד .מלבד היותם יעילים,
נוחים ובטוחים עליהם להיות מעוצבים ולתרום ליצירת אווירה נקייה,
מוקפדת ומקצועית .מוצרי האחסון שלנו יעניקו למשתמשים בהם,
חווית שימוש בטיחותית ,אפקטיבית עוצמתית וחסכונית ויעניקו לחדר
הכושר שלכם את הטאץ' החסר כדי להיות צעד אחד לפני המתחרים
שלכם
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אביזרי אחסון

מעמד דו קומתי פינתי

מעמד דו קומתי נטוי למשקולות

מק״טullas2 :

מק״טocs021 :

אפשרות ל 4-מדפים

אפשרות לאורך  ,1700אפשרות ל4-
מדפים ,ניתן להוסיף ריפוד גומי למדף

מידות

א׳ ,1420 -ר׳ ,344-ג׳ 760-מ״מ

מידות

א׳ ,1100 -ר׳ ,367-ג׳ 760-מ״מ

מעמד דו קומתי שטוח לציוד מגוון

מסגרת מודולרית

מק״טocs022 :

מק״טhithub :

אפשרות לאורך  ,1700אפשרות ל4-
מדפים ,ניתן להוסיף ריפוד גומי למדף

ניתנת להתאמה בחלל קטן או גדול,
אפשרות לשילוב רוב סוגי המדפים במסגרת

מידות

א׳ ,1100 -ר׳ ,409-ג׳ 760-מ״מ
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אביזרי אחסון

בניית חדרי כושר

למעלה מ 30-שנה

שאנרג'ים ספורט מובילה את תחום ייבוא ושיווק ציוד הכושר
והספורט בישראל .לכן אין זה פלא שצברנו לאורך השנים את הכלים המקצועיים לעיצוב ,תכנון והקמה של
חדרי כושר מקצועיים וביתיים כאחד .המומחים שלנו ישלבו איתכם כוחות על מנת לנצל את החלל שלכם
בצורה מיטבית כדי שתשיגו מקסימום תמורה במינימום מחיר.
•פתרונות בהתאמה אישית לחללים גדולים וקטנים
•עיצוב חלל חדר הכושר בדגש על ניצול מיטבי של שטחים קטנים וזרימת תנועת הלקוחות
•מוצרים איכותיים בדגש על התאמה למגוון סוגי אימון תוך עמידה בתקנים בטיחותיים מחמירים
•שיפור נראות חדר הכושר באמצעות מוצרים מעוצבים להשגת בידול חזותי מול התחרות
•מגוון עצום של מוצרים מכל תחומי הענף ליצירת פתרון כולל בהקמת חדר כושר מקצועי/סטודיו.
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ריצוף לחדרי כושר

חברת אנרג'ים ספורט מתמחה בייבוא ,שיווק והתקנה של ריצוף לחדרי כושר העושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית ,מוצרי
ריצוף הגומי משלבים מגוון חומרים וטכנולוגיות ומתאימים לחדרי כושר ,בתי ספר ,משרדים ,חנויות ,גני ילדים ,מועדוני
ספורט ,מרכזי נופש ופנאי.
מאפייני המוצר:
•עמיד – רצפה עמידה וחסונה לאורך זמן
•ידידותי לסביבה – מיוצר מחומרים ממוחזרים
•נוגד החלקה – רצפה בעלת מקדם אנטי החלקה
•מגיע בגלילים במגוון מידות וגם בתצורה של אריחים משתלבים
•בהתאם לצורך קיימים דגמים המתאימים לשימוש פנימי ו/או חיצוני
•הריצוף מגיע במגוון עוביים בהתאם לשימוש המיועד
•קל להתקנה ולתחזוקה – מותקן על רצפה קיימת
•ריצוף אלסטי  -בולם זעזועים ,רך ,נוח ,סופג צליל ונעים למגע
•מתאים במיוחד לאזור משקולות חופשיים – בולם משקולת נופלת
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ריצוף לחדרי כושר
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