
Líkamsrækt



Tækni sem breytir leiknum
KOMPAN 
Tækin koma með lóðum þar sem hægt er að stilla mótstöðuna (þyngd) eftir erfiðleikastigi. Auðvelt að auka  
eða létta þyngdina með einu handtaki. Lóðin eru varin með lokaðri hlíf, sem þægilegt er að opna til að skipta 
út eða laga lóðaplöturnar.

auðvelt að auka & létta 
móttstöðuna

lokuð hlíf sem verndar
lóðaplöturnar

Strength & Cardio

Gott úrval fyrir alla vöðvahópa líkamans

Leiðbeiningar sem sýna hvernig á að gera æfingarnar
Á hverju tæki er QR kóði sem er hægt að skanna og vísar þér áfram í app 

sem sýnir á skýran og góðan hátt hvernig á að nota hvert tæki fyrir sig.

LEG Press

CITY BikeHORIZONTAL Row

CHEST Press SHOULDER Press PULL Down

FAZ50101

FAZ601 FAZ603 FAZ604 FAZ602

ARM Bike
FAZ50101FAZ605

CROSS Trainer
FAZ52101



Æfinga APP

Einstaklega falleg hönnun
NOORD 

Spirer

Í form með NOORD
Byggir á æfingaforminu “Calisthenics” þar sem stuðst er eingöngu við eigin líkamsþyngd og dregur þar með úr hættu 
á meiðslum. Hentar vel fyrir bæði byrjendur sem og lengra komna. Kosturinn við tækin frá NOORD er einfaldleikinn 
sem lágmarkar allt almennt viðhald.

Í samstarfi með Crossfitaranum Frank Jensen hefur NOORD þróað kerfið “æfðu með NOORD” sem er safn af stuttum 
en hnitmiðuðum æfingakerfum sem hægt er að nálgast með þvi að skanna QR kóða sem eru á skiltinu.



Viðheldur náttúrulegu yfirbragði

Náttúrulegt yfirbragð
VINCI PLAY

ROBINIA

Fellur vel inn í UMHVERFIÐ
Vinci Play bjóða upp á stóran hluta af fitness línunni sinni í ROBINIA formi. EN ROBINIA er náttúrulegur viður sem 
gerir það að verkum að æfingatækin falla vel inn í náttúrulegt umhvefi.

Núna er bæði hægt að huga að andlegri og líkamlegri heilsu í sátt og samlyndi við umhverfið og aðra.



En um leið gefandi og skemmtileg

Aldur er ekki fyrirstaða
KOMPAN

STAY FIT

Fjölbreytt og krefjandi
Þó að árunum fjölgi þá hjálpar STAY FIT línan frá KOMAN til við að halda líkamanum á eins góðum stað og hægt. 
Tækin eru hönnuð með tilliti til að viðhalda hreyfigetu og liðleika líkamans þrátt fyrir hækkandi aldur og minni 
hreyfigetu. Sannað er að regluleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkama og sál



Henta til notkunnar bæði innan- og utandyra

Heimurinn er “curved”
TEQBALL 

TEQBALL

Stílhrein & falleg
Fjölnotaborðin frá TEQBALL eru skemmtileg nýjung sem hentar bæði vönum sem og óvönum. Borðin eru kúrfð og 
býður hönnun borðanna upp á fjölbreytta skemmtun. Eina sem þú þarft er mótherji og bolta í einhverju formi.

TEQTMSMART

TEQTMONE

TEQTMLITE TEQTMX



Fjölbreyttar lausnir
Vinci Play
Fjölbreyttir æfingavellir sem henta mismunandi aðstæðum hverju sinni. Vellina er hægt að fá í mismunandi stærðum 
og með mismunandi römmum. Suma vellirnir eru fjölnota og hægt að nýta fyrir margar mismunandi íþróttir.

ARENA

Gott úrval af stökum lausnum

Karfa

Karfa & mark

Karfa Lítið mark Net

2421

2431 2432 2451 2441

Karfa & mark
2422

ARENA2401B

ARENA2401C

ARENA2406C

ARENA2402C



Fjölnota íþróttavellir
KOMPAN 
COSMO línan frá Kompan er hönnuð eftir hugmyndafræðinni “allt á einum stað”, fjölnota völlur sem getur sinnt 
mörgum tegundum af íþróttum á sama staðnum. Fótbolti, körfubolti, tennis, skotbolti og meira til.

COSMO

Fjölbreyttar lausnir

Mini Goal MultiGoal 3m MultiGoal 5m
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