DISCOVER INTENZA
Siden 2012 har Intenza været pionerer inden for den globale
fitnessindustri. Intenza har altid designet og bygget deres
brugerorienterede og prisbelønnede kredsløbsmaskiner
(cardio) på en ansvarlig måde— såvel med hensyn til social
ansvarlighed som med hensyn til udledning af CO2.
Alle Intenza produkter er bygget på en topmoderne fabrik, der er både
energibesparende og miljøvenlig— og baseret på solenergi.
Intenza leverer service i verdensklasse— 24/7 og på tværs af klodens
tidszoner. Som ejer af træningscentre vil man nyde godt af innovation,
optimeret produktion og ergonomisk design— som Intenza er kendt
for at levere. Brugerne oplever alsidighed, kvalitet og inspirerende
træning— med en fremragende teknologi.
Intenza har fem datterselskaber, herunder i bl.a. USA, Europa og Asien.
Intenzas produkter sælges i 69 lande over hele kloden. Firmaets
konstante søgen efter nye og bedre produkter medfører nye idéer og
nye produktionsmetoder— der ligger ud over de konventionelle
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begrænsninger. Innovation og inspiration fra nye teknologier
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understøtter vores egen vision om en verden, hvor mennesker lever
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et liv, der er bedre, længere og sundere.
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INTENZAFITNESS.COM

EMAIL
LINKEDIN
INSTAGRAM
FACEBOOK
YOUTUBE
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TWITTER

info@intenzafitness.com
company/intenza-fitness/
intenzafitnessglobal/
intenzaglobal/
Intenzafitness
intenzafitness

UNDERHOLDNINGSSERIEN
Supplér fornøjelsen ved din kredsløbstræning: Benyt Intenzas Entertainment
Series maskiner, der kan tilkobles SmartPhones og tablets (fra iOS og fra
Android enheder). Vores e Series konsoller benytter Intenzacast™ software
til at vise den digitale underholdning, du ønsker at se, fra din telefon eller
tablet. Samme konsol giver dig unikke problemløsninger via den
selvdiagnosticerende InCare™ software, der automatisk rapporterer fejl og
behov for service til vores InCare™ software team. Med såvel Wi—Fi® som
Bluetooth® forbindelse giver den store 19” touch screen skærm på Intenzas
e Serie konsol fantastiske oplevelser til brugeren— uanset om indholdet
kommer fra sociale medier, underholdnings— eller trænings— programmer
eller andre kilder.

INTERAKTIV SERIEN
Maksimale resultater. Minimal anstrengelse. At udleve dit potentiale har
aldrig været lettere. Maskinerne i Interactive Series benytter Intenzas
unikke Uni—Dial™ drejeknap (drej og tryk på én knap). Denne smarte
knap overflødiggør de mange traditionelle trykknapper. Når en i—Serie
maskine får behov for service, vil den selvdiagnosticerende software
automatisk sende en besked til vores InCare™ server. Via en USB port
kan servicerapporter downloades fra maskinen og sendes direkte til vores
InCare™ support team, der vil fremsende en løsning inden for 24 timer.
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ESCALATE TRAPPEMASKINE

GC CYKLER

Den definerer en ny branchestandard for trappemaskiner. Den Smarte Step—Height™
teknologi tilbyder 20 forskellige trinhøjder— fra 10,1 til 19,6 cm (4” til 7,7”). Denne
fleksibilitet medfører optimal træning for alle: Professionelle sportsudøvere,
fitnessentusiaster, motionister og pensionister. Også ved genoptræning efter operation
har denne teknologi bevist sit værd.

Denne serie er skabt til at give maksimal komfort til alle brugere, der har en kropshøjde
mellem 148 og 202 cm. 550GC serien fra Intenza er skabt med en magnetisk modstand,
der bringer den autentiske og spændende oplevelse ved udendørs cykling ind i
træningsssalen. Såvel trænede motionister som hardcore atleter oplever de kvaliteter,
som Intenzas produkter er berømte for: Fremragende træningsoplevelser og uovertruffen
kvalitet— baseret på innovativt design og intelligente løsninger.

LØBEBÅND

SOFACYKEL

Det prisbelønnede løbebånd fra Intenza 550 serien rummer aluminiumkomponenter af
højeste kvalitet og fremragende teknologiske løsninger, der tilsammen skaber den bedst
tænkelige oplevelse ved løbetræning på løbebånd. Den store bundplade er vendbar
og er desuden voksbehandlet på begge sider— det medfører en stærkt forlænget levetid.
Intenza løbebåndet giver et utroligt behageligt løb— uanset om træningen omfatter løb
med inklination eller ej.

Cyklen fra Intenza 550 serien er skabt til professionelle træningscentre og high—
end fitnessfaciliteter. Den høje produktkvalitet er anerkendt af en bred skare af
cykelentusiaster, der påskønner såvel det ergonomiske design som den unikke
komfort— og den fremragende cykeloplevelse.

INCARE™ KUNDESUPPORT
Proaktive løsninger. Service. InCare™ kundesupport. 24/7 på tværs af
klodens tidszoner giver vi uovertruffen service, innovation og værdi til vores
partnere via vores InCare™ kundesupport. Både kredsløbsmaskinerne fra
i Serien og e Serien supporteres af den banebrydende Intenza InCare™
software, der automatisk diagnosticerer fejl på maskinerne og sender en
besked til vores InCare™ server.
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CROSSTRAINER

TRÆNINGSCYKEL

CrossTraineren fra Intenza 550 serien benytter kroppens naturlige bevægelsesmønster.
Den giver mulighed for optimal træning af adskillige muskelgrupper på samme tid og den
giver en effektiv kredsløbstræning, der styrker såvel core som balance og koordination.
Den er effektiv— og alligevel komfortabel at anvende.

Cyklen fra Intenza 550 serien er en cykel af fremragende kvalitet, der hjælper brugerne
med at fastholde et højt træningsniveau. Det moderne og elegante design— samt den
uovertrufne funktionalitet— er skabt til de cyklister, der stiller de højeste krav og søger
de længste træningspas.
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