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Tablet SmartphoneHTC ViveOculus Rift SOculus Quest

Kompatibilní s: 

PATENTED

„ICAROS Cloud je 
cvičení budoucnosti“

ICAROS HUB
Vaše digitální školicí platforma. Vytvořte si svůj osobní profil, 
sledujte svůj pokrok a spojte se s členy po celém světě. Stahujte a 
sdílejte nové tréninkové zážitky online a staňte se součástí hnutí 
ICAROS.

ULTIMÁTNÍ TRÉNINKOVÁ PLATFORMA

Cvičení nebylo nikdy zábavnější než na cloudu ICAROS. 

Díky gamifikaci je vaše cvičení vzrušujícím zážitkem. 
Najděte svůj střed a zvyšte rovnováhu nebo protlačte 
intervalové tréninky o vysoké intenzitě. Vaše cvičení je 
digitálně monitorováno a váš pokrok je měřitelný.



Push-Pull úchyty

Silové úchyty

Ergonomický design

pro příslušenství

Bezpečnostní písty
Dvojkomorová 
technologie

Měkký povrch
Komfortní podložka

Pedálový systém
Nastavitelný podle 
výšky 120 cm - 195 

cm 3.9 ft - 6.4 ft

Add-On rozhaní
Tablet, smartphone, kontroller

POSTAVTE SI SVŮJ CLOUD
ICAROS Cloud má přídavná rozhraní a 
napájecí smyčky, které lze použít pro 
nastavení ICAROS Cloud pro přizpůsobení 
tělesných měření, aktualizaci tréninku a 
přizpůsobení vašim schopnostem.

Skladovací úchyt RYCHLÉ NASTAVENÍ A SNADNÉ SKLADOVÁNÍ
Cloud je dodáván v jednom balíčku - stačí rozvinout, nafouknout 
a přizpůsobit své velikosti, abyste mohli začít trénovat. Po 
tréninku lze cloud snadno vypustit a uložit.

NASTAVITELNÉ PEDÁLY ELASTICKÉ EXPANDERY



FLY YOGA
FLY YOGA jde hluboko. Tento 
intenzivní cvičební program 
posouvá váš smysl pro 
rovnováhu na další úroveň. 
Trénink zlepší váš pohyb, 
základní sílu a rovnováhu.

JÁDRO
Zdravá záda jsou výsledkem 
zlepšené stability, funkčnosti a 
reaktivity vašeho jádra. Tento 
cvičební program vás provede 
efektivním a úplným základním 
cvičením vyvinutým předními 
sportovními vědci.

RYCHLE VPŘED
Zrychlete svaly. Toto cvičení 
ovládání těla a reakce zvýší 
váš fyzický výkon. RYCHLE 
VPŘED. Vzhledem k mnoha 
reaktivním cvičením je cílem 
tohoto programu vybudovat 
chytré svaly a zlepšit svalovou 
paměť.

NAPÁJENÍ
Zatlačte na maximum. 
POWER UP napadá každý 
sval ve vašem těle. Zaměřte se 
na čisté opakování a budujte 
svalovou hmotu.

EXERGAMES
Naším cílem je motivovat vás vytvářením nejzábavnějších a 
nejefektivnějších cvičebních zážitků. Exarames ICAROS je tak 
zábavné, že si ani nevšimnete, že cvičíte. Vyberte si mezi několika 
hrami od sprintu po klasiku, jako je Brick Breaker, a zlepšete svoji 
kondici.

ICALETHICS
Software exersice nabízí efektivní kombinaci tréninků vyvinutých 
sportovními vědci. Cvičení s ICALETHICS zlepšuje sílu, koordinaci 
a rovnováhu. Funkční svalové skupiny reagují rychle a nepřetržitě 
na stabilizaci těla na cloudu ICAROS. Pravidelné školení povede k 
celkovému výsledku 

vylepšení stability. Digitální vrstva systému vám umožní zlepšit se 
rychleji díky přesnému měření a vizuálnímu navádění na základě 
dat. Sledujte svůj tréninkový pokrok v ICAROS Hubu a porovnejte 
se se svým osobním měřítkem.

ICAROS Cloud Rozměry:

Velikost uživatele min/max 

140 cm – 200 cm (4.6 ft, 6.56 ft)
Minimální věk
uživatele 12let

Maximální váha 
uživatele: 110 kg 
(243 lbs)

Délka: 1600 mm / 63“
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Váha: 12 kg / 26 lb Dodáno v kartonu

OBJEDNEJTE SI SVŮJ
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ICAROS DEMO CENTRUM
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LEFEEN s.r.o.
Závěrka 399/7
16900 Praha 6
Tel.: +420777084988
E-SHOP: www.4fyzio.cz
www.lefeen.com




