DISCOVER INTENZA
Założona w 2012 roku firma Intenza wprowadza pionierskie
zmiany w branży fitness poprzez zaprojektowanie i zbudowanie
pro—konsumenckiej, nagradzanej linii komercyjnych produktów
Cardio, a wszystko w sposób odpowiedzialny społecznie,
aby zminimalizować tak zwany ślad węglowy, czyli sumę
emisji gazów cieplarnianych.

Wszystkie produkty Intenza są wytwarzane w zrównoważonym ekologicznie,
energooszczędnym zakładzie korzystającym z energii słonecznej.
Właściciele ośrodków sportowych z pewnością docenią innowacyjność,
nienaganną konstrukcję i ergonomiczny design, a entuzjaści fitnessu
uniwersalność, wysoką jakość i włączone do treningu nowoczesne
technologie. Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z serwisu na
najwyższym światowym poziomie, dostępnego 24 godziny na dobę, we
wszystkich strefach czasowych.
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Komercyjne produkty Cardio firmy Intenza są sprzedawane w 69 krajach
na całym świecie, a to dzięki pięciu oddziałom zlokalizowanym na różnych
kontynentach, w tym w USA, Europie i Azji. Sekretem naszego sukcesu
jest ciągłe odkrywanie nowych metod i pomysły wykraczające poza
konwencjonalne schematy. Kierując się innowacjami i inspirując
technologią, dążymy do celu jakim jest wizja świata, gdzie ludzie żyją
lepiej, dłużej i zdrowiej.
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SERIA ENTERTAINMENT
Wykonaj kompletny trening z cyklem Intenza Entertainment i ciesz się czymś
więcej niż tylko stymulującym treningiem cardio. Nasze konsole z serii “e”
oferują unikalne rozwiązania dzięki oprogramowaniu diagnostycznemu
InCare™, które automatycznie przekazuje informacje naszemu Zespołowi
Wsparcia InCare™ gdy potrzebna jest pomoc, dodatkową rozrywkę zapewnia
natomiast Intenzacast™, dzięki której możesz przesyłać treści cyfrowe z
urządzeń posiadających oprogramowanie iOS lub Android.
Dzięki doskonałej jakości łączności Wi—Fi® oraz Bluetooth, konsola Intenza
z serii e z 19’’ dotykowym ekranem zapewnia ćwiczącym bezproblemowy
dostęp do rozrywki, mediów społecznościowych, aplikacji treningowych i
wielu innych, dostarczając tym samym użytkownikowi niezwykle wciągające
doświadczenia podczas ćwiczeń.

SERIA INTERACTIVE
Maksymalne osiągnięcia przy minimalnym wysiłku. Uwolnienie pełni Twoich
możliwości nigdy nie było prostsze.Produkty serii Interactive są wyposażone w
unikalną technologię sterowania Intenza Uni—Dial™ oferującą bezprzyciskowe
rozwiązania typu “twist and push”. Jeśli konieczny jest serwis urządzenia,
oprogramowanie diagnostyczne InCare™, w które wyposażona jest seria “i”
automatycznie przekaże informację do serwera. Raport może zostać pobrany
za pomocą kabla USB i wysłany do zespołu wsparcia InCare™, który postara
się rozwiązać problem w ciągu 24 godzin.

RUCHOME SCHODY DO TRENINGU

SERIA GC

Ustanawiają zupełnie nowy standard i redefiniują pojęcie schodów treningowych
dzięki inteligentnej regulacji wysokości stopni, przedział wysokości to aż 20 różnych
poziomów między 4, a 7.7 cala. Dzięki temu maszyna może dopasować się do
szerokiej gamy użytkowników, zarówno dla entuzjastów fitnessu,— którzy docenią
regulację wysokości stopni, a tym samym intensywności— jak i dla tzw, active aging
czyli starszych osób aktywnych fizycznie, aż po początkujących sportowców i osoby
rozpoczynające ćwiczenia rehabilitacyjne.

Stworzona tak, aby zapewnić komfortowy trening szerokiej gamie użytkowników od
148—202cm wzrostu, wykorzystująca opór magnetyczny Intenza serii 550GC przenosi
autentyczność i ekscytację jazdy na rowerze w terenie do Twojego domu. Dzięki
połączeniu tradycji wysokiej jakości konstrukcji Intenzy i inteligentnych rozwiązań
technologicznych, zarówno aktywnie ćwiczący użytkownicy jak i zagorzali sportowcy,
mogą cieszyć się wysokim poziomem wykonania i nienaganną konstrukcją produktów
fitness firmy Intenza.
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ROWER POZIOMY

Nagradzana bieżnia Intenza serii 550 łączy w sobie wysokiej klasy elementy aluminiowe
oraz doskonałą technologię, aby zapewnić najlepsze odczucia podczas ćwiczeń. Bieżnia
Intenza zapewnia wrażenie niezwykłej płynności zarówno podczas biegania jak i
marszu, a to dzięki wydłużonej powierzchni biegowej oraz dwustronnemu woskowaniu
przedłużającemu żywotność urządzenia.

Precyzyjna konstrukcja zapewnia najwyższą jakość konstrukcji i funkcjonalność, która
doskonale sprawdzi się w najwyższej klasy siłowniach i obiektach fitness, tym samym
rower poziomy Intenza serii 550 oferuje entuzjastom jazdy na rowerze dobre wyniki,
połączone z ergonomią, komfortem i wsparciem.
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OBSŁUGA KLIENTA
Aktywne rozwiązania i opieka serwisu obsługi klienta przez 24 godziny na
dobę we wszystkich strefach czasowych, pozwalają na ciągłe wprowadzanie
innowacji i jest doceniany przez naszych partnerów. Dodatkowo zarówno
w serii “i” jak i “e” z linii cardio Intenza dostępne jest oprogramowanie
diagnostyczne InCare™, które pozwala na zdalne rozwiązywanie problemów.
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ROWER STACJONARNY PIONOWY

Łatwy w działaniu i naturalny w użyciu trenażer eliptyczny Intenza serii 550 naśladuje
naturalne ruchy ciała co sprawia, że jest doskonałym sposobem na angażowanie
wielu grup mięśni, jednocześnie zapewnia efektywny trening kardio, który pomaga w
utrzymaniu odpowiedniej postawy, równowagi i koordynacji.

Wysokiej jakości rower treningowy, który pomoże użytkownikom utrzymać efektywny reżim
treningowy. Elegancki, nowoczesny i bardzo funkcjonalny rower pionowy Intenza serii 550
został stworzony dla osób poszukujących wysokiej jakości treningu i jednocześnie jest
doskonały do sesji długodystansowych.
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