
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μη ηλεκτρικός διάδρομος (κινείται αποκλει-
στικά από τον χρήστη).

Χαρακτηριστικά: Χρόνος, Ταχύτητα, 
Απόσταση, Θερμίδες, Watt.

Κονσόλα τροφοδοτούμενη με μπαταρία.

Μέτρηση ισχύος σε watt, δίνοντάς σας μια 
ακριβή μέτρηση για έλεγχο προόδου και 
βελτίωσης.

ΑΝΕΣΗ

Τέσσερα (4) επίπεδα αντίστασης.

Δεν υπάρχει μέγιστη ταχύτητα.

Δεν υπάρχει αναμονή στην αλλαγή 
ταχύτητας.

Φυσική εμπειρία τρεξίματος η οποία 
ανακουφίζει την ένταση στις αρθρώσεις.

Επιφάνεια από καουτσούκ που απορροφά 
τους επιβλαβείς κραδασμούς.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Βαριάς κατασκευής διπλές αντιολισθητικές 
επιφάνειες κύλισης από χυτό ελαστικό, με 
σφραγισμένα ρουλεμάν 608zz -μεγάλης 
αντοχής- για το σωστό έλεγχο της τροχιάς 
της επιφάνειας.

Ατσάλινο χερούλι στο πίσω μέρος του 
σκελετού για εύκολη μετακίνηση του 
διαδρόμου.

Εργονομικές λαβές διαμέτρου 38mm.

Μεγάλα αντιολισθητικά ποδαράκια για άνεση 
και σταθερότητα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδ. Προμηθευτή: #93802 AMILA Runner

Διαστάσεις: Μ 183 x Υ 158 x Π 93 εκ.

Καθαρό Βάρος: 180 Kg

Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 150 Kg

Επιφάνεια Τρεξίματος: 48 x 160 εκ.

Κονσόλα: LCD, μεγάλου μεγέθους, με 
ασύρματο δέκτη καρδιακών παλμών.

Εγγύηση: 2 ετών

Τέσσερα (4) Διακριτά Επίπεδα Αντίστασης
Εύκολη ρύθμιση, μέσο ενός μοχλού 4ων επιπέδων, που προσφέρει
από μηδενική αντίσταση έως και ακραία (που αναγκάζει τον ασκούμενο
σχεδόν να σπρώχνει)

Λαβές εργονομικές,
διαμέτρου 38 χιλ.

Παγουροθήκη

Ατσάλινο χερούλι
για εύκολη μετακίνηση

Αντικραδασμικό δάπεδο
για άνετη, χωρίς τραυματισμούς, προπόνηση

Αντιολισθητικά ρυθμιζόμενα ποδαράκια για αυξημένη σταθερότητα

Κονσόλα
με 8 τύπους άσκησης και

ασύρματο δέκτη
καρδιακών παλμών

Κεντρικός σκελετός
από ατσάλινο σωλίνα πάχους 4 χιλ.

για μέγιστη αντοχή

Ενσωματωμένοι τροχοί 75 χιλ.
από ίνες νάιλον, για εύκολη μεταφορά

amila-air.gr

COMPATIBLE

Τα AMILA ReNegaDE είναι κατασκευασμένα για να νικούν. 
Οι βαρέος τύπου διπλές λεπίδες των χαλύβδινων 
πτερυγίων, τα διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν 
επαγγελματικής χρήσης, τα πολλαπλής κατεύθυνσης 
έδρανα και οι βιομηχανικοί ιμάντες κίνησης Poly-V 
εγγυόνται τα δυο σημαντικότερα χαρακτηριστικά της 
σειράς: Διάρκεια και Αντοχή.

Εξαιρετικό Εργαλείο 
Αποκατάστασης
Παρέχει ασφαλή κίνηση 
χωρίς καμία επίδραση. 
Επιπλέον, διευκολύνει την 
αιμάτωση της περιοχής 
τραυματισμού, βοηθώντας 
με αυτόν τον τρόπο στην 
ταχύτερη αποκατάσταση.

High Intensity Interval Training
Τα όργανα γυμναστικής με φυσική 
αντίσταση είναι τα απόλυτα εργαλεία
της διαλειμματικής προπόνησης (HIIT).



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Βιομηχανικής ποιότητας ιμάντας Poly-V 
χωρίς ένωση, προσφέρει μεταφορά δύναμης 
χωρίς προβλήματα και μεγάλη διάρκεια.

Διπλά σφραγισμένο σετ ρουλεμάν στον 
κεντρικό άξονα της διαμ. 56 εκ. ατσάλινης 
φτερωτής για λειτουργία χωρίς τριβές.

Πολλαπλών κατευθύνσεων σφραγισμένα 
ρουλεμάν στις κινητές χειρολαβές για αντοχή 
στο χρόνο.

Κεντρικός σωλήνας 3 χιλ. για ανώτερη 
αντοχή.

Thick dual handles with black foam grip.

Οι εμπρός και πίσω σταθεροποιητές με τον 
χοντρό σωλήνα τους προσφέρουν πρόσθετη 
σταθερότητα.

ΑΝΕΣΗ

Διαθέτει μεγάλο κάθισμα από PU, φτιαγμένο 
με καλούπι, για πιο άνετη άσκηση.

Σέλα με άπειρες ρυθμίσεις γρήγορης 
ρύθμισης προς όλες τις κατευθύνσεις για 
εύκολη ρύθμιση στην ιδανική θέση.

Για να εστιάσετε στο άνω μέρος του 
σώματός σας, τοποθετήσαμε υπερμεγέθη 
αντιολισθητικά στηρίγματα ποδιών για 
πιο ισχυρό κοντράρισμα, για να επιτύχετε 
μεγαλύτερη ισχύ από την άσκησή σας.

Τα κινητά μπράτσα είναι φτιαγμένα να 
αντέχουν την πιο έντονη άσκηση του άνω 
μέρους του σώματος.

Το χερούλι με ανάγλυφη επιφάνεια βοηθά 
στην εύκολη μετακίνηση του ποδηλάτου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μεγάλη οθόνη LCD με ασύρματο δέκτη, 
απεικονίζει όλες τις παραμέτρους της 
άσκησής σας με έναν ευκολοδιάβαστο 
τρόπο.

Μείνετε στο στόχο σας με 8 τύπους 
άσκησης, περιλαμβανομένων διαλειμματικής 
προπόνησης 10/20 και 0/10, ρύθμιση στόχου 
και ελέγχου καρδιακών παλμών.

Χαρακτηριστικά: Χρόνος, Περιστροφές/
λεπτό, Ταχύτητα, Απόσταση, Θερμίδες, Watt.

Εύκολη επιλογή με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κονσόλα τροφοδοτούμενη με μπαταρία.

Μέτρηση ισχύος σε watt, δίνοντάς σας μια 
ακριβή μέτρηση για έλεγχο προόδου και 
βελτίωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδ. Προμηθευτή: #93801 AMILA Air - Bike

Διαστάσεις: Μ 123 x Υ 142 x Π 76,5 εκ.

Καθαρό Βάρος: 76.5 Kg

Μεικτό Βάρος: 81 Kg

Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 130 Kg

Διαστάσεις Συσκευασίας: 133 x 43 x 88 εκ.

Κονσόλα: LCD μεγάλου μεγέθους, με ασύρ-
ματο δέκτη καρδιακών παλμών

Εγγύηση: 2 ετών

Μεγάλη καλουπωτή σέλα
από PU για πρόσθετη άνεση

Κεντρικός σκελετός από ατσάλινο σωλήνα πάχους 3 χιλ.
για μέγιστη αντοχή

Σέλα με άπειρες και
γρήγορες ρυθμίσεις

προς όλες τις κατευθύνσεις

Χερούλι με
ανάγλυφη επιφάνεια για

εύκολη μεταφορά

Αντιολισθητικά
ρυθμιζόμενα ποδαράκια για

πρόσθετη στεθερότητα

Μετάδοση με
χαμηλής συντήρησης μονό ιμάντα Poly-V
χωρίς ενώσεις

Ατσάλινη (τύπου SS41) μανιβέλα 10 χιλ.
για υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα

Σταθεροποιητές από χοντρό σωλήνα
πάχους 3 χιλ. για τέλεια σταθερότητα

Ενσωματωμένοι τροχοί από ίνες νάιλον
για εύκολη μεταφορά

Υπερμεγέθη στηρίγματα ποδιών
για άνετη ξεκούραση
κατά τη διάρκεια της άσκησης

Ομαλή, φυσική και απεριόριστη αντίσταση
που παρέχεται από μια βαρέως τύπου ατσάλινη φτερωτή
διαμέτρου 56 εκ. με ατσάλινα πτερύγια
με σταυροειδές δέσιμο για την απόλυτη γραμμική ισχύ

Κονσόλα με 8 τύπους άσκησης
και ασύρματο δέκτη καρδιακών παλμών

Κινητά χερούλια διαμέτρου 38 χιλ., πάχους 3 χιλ.,
κατασκευασμένα να αντέχουν
ακόμα και τις πιο επίπονες ασκήσεις
γυμνάζοντας όλο το σώμα

Βιομηχανικού τύπου 
σφραγισμένα ρουλεμάν σε όλες 
τις κινούμενες αρθρώσεις για 
αντοχή στο χρόνο και αθόρυβη 
λειτουργία

COMPATIBLE

Γραμμική Αύξηση της Έντασης
και της Αντίστασης
Σε αντίθεση με τους άλλους τύπους οργάνων γυμναστικής,
τα προϊόντα αέρα παρέχουν το πλεονέκτημα της
απεριόριστης αντίστασης στην αιολική ενέργεια,
προσαρμοσμένο για κάθε επίπεδο προπόνησης.

Είμαστε παθιασμένοι με την πεποίθηση ότι το να διατηρείσαι fit μπορεί
να προσφέρει μια ευτυχέστερη και υγιέστερη ζωή. Στόχος μας είναι να
αναπτύξουμε εξατομικευμένες εμπειρίες υγείας και φυσικής κατάστασης
που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να ζήσουν τις ζωές που επιθυμούν.

Πάνω από είκοσι χρόνια προσπαθούμε να εξελίξουμε τη γυμναστική με
έμφαση στην εργονομία, επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς τα επίπεδα
καινοτομίας και ποιότητας, με κύριο στόχο τη βελτίωση της προσωπικής
ευεξίας.

Παγουροθήκη



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ομαλή, φυσική, απεριόριστη αντίσταση ροή 
αέρα / μαγνητική που παρέχεται από διπλό, 
βαρέως τύπου ανεμιστήρα διαμέτρου 56εκ. 
από χάλυβα.

Ενσωματωμένοι τροχοί μεταφοράς απο ίνες 
Nylon, για εύκολη μετακίνηση.

Μετάδοση κίνησης με ιμάντα Poly-V, χωρίς 
ενώσεις.

Σταθεροποιητές πάχους 3 χιλ., για τέλεια 
σταθερότητα.

Εργονομικές χειρολαβές διαμέτρου 38χιλ. 
και πάχους 3χιλ. προσφέρουν φυσική στάση 
των χεριών στοχεύοντας σε διαφορετικές 
μυικές ομάδες.

ΑΝΕΣΗ

Διαθέτει μεγάλο κάθισμα από PU, φτιαγμένο 
με καλούπι, για πιο άνετη άσκηση.

Σέλα με άπειρες ρυθμίσεις γρήγορης 
ρύθμισης προς όλες τις κατευθύνσεις για 
εύκολη ρύθμιση στην ιδανική θέση.

Για να εστιάσετε στο άνω μέρος του 
σώματός σας, τοποθετήσαμε υπερμεγέθη 
αντιολισθητικά στηρίγματα ποδιών για 
πιο ισχυρό κοντράρισμα, για να επιτύχετε 
μεγαλύτερη ισχύ από την άσκησή σας.

Τα κινητά μπράτσα είναι φτιαγμένα να 
αντέχουν την πιο έντονη άσκηση του άνω 
μέρους του σώματος.

Το χερούλι με ανάγλυφη επιφάνεια βοηθά 
στην εύκολη μετακίνηση του ποδηλάτου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μεγάλη οθόνη LCD με ασύρματο δέκτη, 
απεικονίζει όλες τις παραμέτρους της 
άσκησής σας με έναν ευκολοδιάβαστο 
τρόπο.

Μείνετε στο στόχο σας με 8 τύπους 
άσκησης, περιλαμβανομένων διαλειμματικής 
προπόνησης 10/20 και 0/10, ρύθμιση στόχου 
και ελέγχου καρδιακών παλμών.

Χαρακτηριστικά: Χρόνος, Περιστροφές/
λεπτό, Ταχύτητα, Απόσταση, Θερμίδες, Watt.

Εύκολη επιλογή με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κονσόλα τροφοδοτούμενη με μπαταρία.

Μέτρηση ισχύος σε watt, δίνοντάς σας μια 
ακριβή μέτρηση για έλεγχο προόδου και 
βελτίωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδ. Προμηθευτή: #93804 AMILA Air - Spin

Διαστάσεις: Μ 133 x Υ 142.5 x Π 72 εκ.

Καθαρό Βάρος: —

Μεικτό Βάρος: —

Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 150 Kg

Διαστάσεις Συσκευασίας: —

Κονσόλα: LCD μεγάλου μεγέθους, με ασύρ-
ματο δέκτη καρδιακών παλμών

Εγγύηση: 2 ετών

COMPATIBLE

Εργονομικά διαμορφωμένη σέλα
από PU για πρόσθετη άνεση

Ενσωματωμένοι τροχοί από ίνες νάιλον
για εύκολη μεταφορά

Κυρίως σκελετός
κατασκευασμένος από ατσάλι

πάχους 3mm
για μέγιστη αντοχή

Διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν
στον άξονα της φτερωτής
για ανεμπόδιστη περιστροφή

Απεριόριστα ρυθμιζόμενο
χερούλι ρύθμισης

του ύψους της σέλας

Ομαλή, φυσική, απεριόριστη 
ροή αέρα / μαγνητική 
αντίσταση που παρέχεται
από διπλή βαρέως τύπου 
ατσάλινη φτερωτή διαμέτρου 
56 εκ. με διασταυρούμενα 
πτερύγια για την επίτευξη 
απόλυτης γραμμικής ισχύος

Μπράτσο στρόφαλου από ατσάλι SS41
πάχους 10mm

για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα

Οι 12 επιλογές ρύθμισης της
μαγνητικής αντίστασης
προσφέρουν άσκηση πολλαπλής έντασης

Χερούλι με ανάγλυφη λαβή
για εύκολη μετακίνηση

Παρακολούθηση απόδοσης 
με 8 λειτουργίες προπόνησης 
και ασύρματο
δέκτη καρδιακών παλμών

Αντιολισθητικά
ρυθμιζόμενα ποδαράκια για 

πρόσθετη σταθερότητα

Λαβές διαμέτρου 38 χιλ., πάχους 3 χιλιοστών,
σχεδιασμένες για φυσική θέση, ούτως ώστε να στοχεύσουν διαφορετικούς μύες, 
προσφέρουν άνεση και βελτιώνουν την άθλησή σας

Σταθεροποιητές
πάχους 3mm
για τέλεια σταθερότητα

Απεριόριστα 
ρυθμιζόμενα 

πόμολο και 
λαβή τιμονιού

για εύκολη 
και γρήγορη 

ρύθμιση 
προς όλες τις 
κατευθύνσεις

Χαμηλής συντήρησης μετάδοση
με διπλό ιμάντα Poly-V

amila-air.gr

Ψύξη
Τα AMILA Air προϊόντα παρέχουν ένα
δροσιστικό κύμα αέρα, μέσω του έλικα
αντίστασης που διαθέτουν.

Μάθε τα πάντα για τη σειρά AMILA ReNegaDE
και για ό,τι νεότερο κυκλοφορεί
μέσα από το πλήρως ενημερωμένο site amila-air.gr

Παγουροθήκη



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Βιομηχανικής ποιότητας χρωμιωμένη 
τροχαλία με μεγάλης αντοχής σφραγισμένα 
ρουλεμάν 608zz.

Ατσάλινη φτερωτή, διαμέτρου 370 χιλ., 
βάρους 2,8 κιλών.

Ράγα αλουμινίου ενισχυμένη με ατσάλι.

Βιομηχανικής ποιότητας πολύ ανθεκτικά 
ρόλερ με σφραγισμένα ρουλεμάν τύπου 
608zz.

Παχιές διπλές λαβές και μαύρες αφρώδεις 
λαβές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός: #93800 AMILA Air - Rower 
(8 επίπεδα χειροκίνητα ρυθμιζόμενης 
αντίστασης)

Διαστάσεις: Μ 218 x Π 61,5 x Υ 76 εκ.

Καθαρό Βάρος: 49.5 Kg

Μεικτό Βάρος: 58 Kg

Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 150 Kg

Εγγύηση: Σκελετός: εφ’ όρου ζωής
Άλλα Εξαρτήματα: 2 έτη
Εξαρτήματα που Υφίστανται Φθορά: 6 
μήνες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μεγάλη οθόνη LCD με ασύρματο δέκτη, 
απεικονίζει όλες τις παραμέτρους της 
άσκησής σας με έναν ευκολοδιάβαστο 
τρόπο.

Μετρητές χρόνου, απόστασης, θερμίδων, 
watt, επαναλήψεων, επαναλήψεων/λεπτό και 
χρόνου/500.

Προγράμματα στόχου και διαλειμματικής 
προπόνησης.

Μέτρηση καρδιακών παλμών με 
(προαιρετική) ασύρματη ζώνη/πομπό.

ΑΝΕΣΗ

Εργονομική λαβή με υψηλής αντοχής νάιλον 
ιμάντα έλξης.

Υπερμεγέθεις βάσεις ποδιών με ρυθμιζόμενα 
λουριά για σωστή στήριξη.

Άνετο, μαλακό κάθισμα με κάλυμμα.

Ενσωματωμένοι τροχοί από ίνες νάιλον 
και μηχανισμός αναδίπλωσης για εύκολη 
αποθήκευση.

Ρυθμιζόμενη αντίσταση από τον αέρα που 
συνεχώς σας προκαλεί όσο ασκείστε.

Πλήρεις βήμα-βήμα οδηγίες και εργαλεία για 
εύκολη συναρμολόγηση στο σπίτι.

Γρήγορα ρυθμιζόμενες βάσεις ποδιών

Βιομηχανικής ποιότητας
πολύ ανθεκτικά ρόλερ
με αφραγισμένα ρουλεμάν τύπου 608zz

Αντιολισθητικά
ρυθμιζόμενα ποδαράκια για
αυξημένη σταθερότητα

Ανθεκτικά ρουλεμάν βελόνας

Ροδάκια από TPR, διαμέτρου 74 χιλ.
με σφραγισμένα ρουλεμάν 6200 για
εύκολη μεραφορά

Ατσάλινη φτερωτή
βάρους 2,8 κιλών,
διαμέτρου 370 χιλ.

Μεγάλη οθόνη LCD, απεικονίζει
8 προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων

20/30, 20/10, διαλειμματικές,
επίτευξης στόχου και επαναλήψεων

Βιομηχανικής ποιότητας χρωμιωμένη τροχαλία με
μεγάλης αντοχής σφραγισμένα ρουλεμάν 608zz

COMPATIBLE

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 30, Τ.Κ. 104 47 Αθήνα (Βοτανικός)
Τηλ. Κέντρο: 210 34 78 279 (6 γραμμές), Fax: 210 34 50 168

ΥΠ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ: 8ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος
Τηλ. Κέντρο: 2310 57 00 37 (4 γραμμές), Fax: 2310 79 69 58

Δεν πρόκειται
για μια συνηθισμένη
σειρά AIR!

Τα ReNegaDE συμμετέχουν
στα σημαντικότερα
CrossFit Events και
δεν είναι τυχαίο που
συγκαταλέγονται
ανάμεσα στα
καλύτερα του κόσμου.

amila-air.gr

AMILAsports

amilasports

eldico.gr


