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ISMERJE MEG VILÁGHÍRŰ SPOTOLÓINKAT!

PARTNEREINK ÉS ÜGYFELEINK KÖZÖTT VANNAK:

Alt i gymnastikredskaber og udstyr

www.gearnast ics .com

„Feltétlenül ajánlom az AirTrack Factory felfújható matracait bármilyen edzőterem számára. Ez egy nagyszerű 
felszerelés szabadidős és hivatásos sportolóknak egyaránt.”

DAMIEN WALTERS
HOLLYWOOD-I KASZKADŐR – CSAPAT-AKROBATA VILÁGBAJNOK – SZABADFUTÓ 

„Minden héten új városban vagyok, ahol bemutató-felvételeket (demokat) készítek, versenyzek, edzek. Az Air-
Track P2- m velem utazik, bárhová is megyek, biztosítva a legjobb edzéstapasztalatot, bárhol is legyek.”

JACK PAYNE
HIVATÁSOS AKROBATA, FITNESSZ-MODELL, SZURKOLÓAKROBATA-EDZŐ

„Az AirTrick forradalmian új a trükközéshez, olyan rendkívüli magasságot biztosít a gyakorlók számára, amely 
szükséges edzésekhez és új mozdulatok biztonságos végrehajtásához. Osztályoknál, táborokban, születésna-
pi bulikon és műhelyekben használjuk, hordozhatósága miatt még előadásokra is elvisszük, sőt a filmipar 
számára is bérbe adjuk!”

TRAVIS WONG
TRICKER - FREERUNNER - HOLLYWOOD STUNTMAN - KUNG FU HALL OF FAME

KÖZVETLEN VIDEÓ ÖSSZEKÖTTETÉS
Ez a katalógus közvetlen linkeket tartalmaz online videókhoz. 

Kattintson erre az ikonra, hogy elérje a hyperlinket.

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS!
• Küldetésünk jelszava, a „Több szórakozás, kevesebb sérülés!” vállalatunk lelke. Pontosan ez az, amit termékeink nyújtanak.
• Az ATF olyan légtermékekre szakosodott, amelyeket különböző sportok számára fejlesztettek ki.
• A légmentesen záródó felfújható termékek gyártásában szerzett, több mint 30 éves tapasztalat segítségével gyártó
• csapatunk a legmagasabb minőségű légtermékeket állítja elő.
• A több, mint 30 viszonteladóból álló hálózatunkon keresztül termékeink eljutnak a világ különböző pontjaira.
• Új termékeinket és újításainkat a világ más-más részeiről, sok különböző sportágat képviselő profi sportolókkal
• kapcsolatban állva fejlesztettük ki.

Ebben a katalógusban megtalálhatja termékeinket és azok részletes leírását. Több információért kérjük, látogassa meg 
honlapunkat vagy

MIÉRT ÉPP AZ AIRTRACK FACTORY?
• A legtöbb termékből, amely ebben a katalógusban szerepel, van raktáron

• A legjobb minőségű szolgáltatás a forgalmazók és a fogyasztók számára

• A legmagasabb elérhető minőség

• Gondos minőség-ellenőrzés, beleértve egy 16 órás légnyomás-tesztet 

minden egyes termékünkre

• 2 év garancia

• a REACH által hitelesített

• az AIB VINCOTTE által ajánlott

AZ AIRTRACK FACTORY-RÓL

REACH
COMPLIANT

https://www.youtube.com/user/damienwalters
https://www.instagram.com/jackthepayne/
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A leghagyományosabb sportfelszíneken végzett edzés 
megterhelő a testnek, főképp az ízületeknek. Egy idő után 
ez sérülésekhez vezethet. Az AirTrack-einken végrehajtott 
edzés sokkal kímélőbb a testnek, a puha leérkezésnek 
köszönhetően. Matracaink úgy segítenek, hogy megelőzik a 
sérüléseket, megőrzik a testet a magasabb fokú készségekre; 
több szórakozás, kevesebb sérülés!

Az AirTrack-ek lehetővé teszik, hogy több gyakorlatot ke-
vesebb energia felhasználásával hajtsunk végre; több 
ismétlés, nagyobb siker!

Azon kívül, hogy segítséget nyújt és csökkenti a becsapódás 
erősségét, matracaink nagyszerű szórakozást nyújtanak
és arra bátorítják az embereket, hogy új készségeket próbál-
janak ki.

Világhírű sportolók, iskolai tanulók, helyi fiatal tehetségek, és 
még idősek is edzenek szőnyegeinken.

A felfújás csak 10 másodperc és 5 perc közötti időt vesz ig-
énybe, a matrac méretétől függően.
Az AirTrack-ek könnyűek és egyszerű őket összeállítani és 
visszarakni eredeti helyükre.
Az egyik kiskocsink segítségével még a legnagyobb AirTrack- 
et is könnyű cipelni és nem foglal el egy raklapnál nagyobb 
helyet tároláskor.

Kezdje egy AirTrack-kel és egyszerűen bővítheti lehetőségeit 
új matracok hozzáadásával. Kapcsoljon össze két matracot 
szélességben, hosszúságban és magasságban a végtelen 
lehetőségekig.
A tépőzáras érintkezők segítségével az AirTrack-ek könnyen 
összeköthetők pl. egy AirBox vagy AirStep készlettel, de 
ugyanolyan magasságú hagyományos edzőeszközzel is.

Az edzőterem ott van, ahol Ön! Az AirTrack-ek könnyűek, 
hordozhatóak, egyszerűen összeállíthatóak és berakhatók 
bármilyen autóba.
Változhassa át a helyi parkot, az iskolai kosárlabda-pályát, 
a ház mögötti udvart vagy akár a saját nappaliját az Ön 
személyes edzőközpontjává és nyűgözze le a nézőközönségét!

EDZZ BÁRHOL!

A tornától a parkour-ig, a kung-fu óráktól a fizioterápiáig, 
matracaink nagyszerű alapként szolgálnak a sportok és az 
edzésmódszerek széles választékához.

A változtatható légnyomás lehetővé teszi, hogy AirTrack-jét 
könnyedén átalakítsa versenypadlózatból puha, gyógyászati 
célokat szolgáló matraccá.

TÖBB-CÉLÚ

GYORS ÉS EGYSZERŰ 

EGYSZERŰ ÖSSZE-EDZZ BIZTONSÁGOSABBAN!

BÁRMILYEN ÉLETKORBAN ÉS 
EDZETTSÉGI SZINTEN

MINDEN AZ AIRTRACK-EKRŐL! EMLÍTETTÜK?

Fenntartjuk a 30 éves szakértelmünknek köszönhető magas 
színvonalat a legjobb alapanyagok felhasználásával.

Termékeink egy átfogó minőségvizsgálaton mennek 
keresztül, amelynek része egy 16 órás légnyomás-teszt is és 
mind kapnak egy egyedi termékszámot.

Termékeink nyilvánvalóan megfelelnek minden szükséges 
biztonsági előírásnak.

VILÁGVEZETŐ MINŐSÉG
Minden termékünk légmentesen záródó, s ezért teljesen 
zajtalan. Ez nagy előny, ellentétben a régebbi felfújható 
matracokkal, amelyeket állandóan fel kell fújni, hangos 
fúvókészülékekkel.
Szabja személyre a légnyomást, másodpercek alatt minden 
edzés előtt egy könnyű fúvóka és egy légnyomásmérő 
segítségével, a kedvező edzésviszonyok érdekében!

LÉGMENTES ZÁRÓDÁS

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016
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Ez a nagy térfogatú kimeneti fúvó képes egy 15 X 2,8 m-es P3 légszőnyeget 4 percen 
belül! A szelepek és csővégek összekapcsolása teszi ezt a fúvót tökéletessé arra, 
hogy felfújjon egy 6 m-nél hosszabb AirTrack P2 vagy P3 terméket.

Az OV10 fúvókát magas légnyomású felfújásokra tervezték, amely az AirFloor-
hoz is szükséges vagy az AirTrack P2-nél nagy testsúlyú használók esetén. Ez a 
fúvóka nem alkalmas olyan terjedelmes termékek feltöltésére, melyek 6 m-nél 
hosszabbak vagy 20 cm-esek vagy annál vastagabbak. Ezekhez már a Hitachi fúvót 
kell használni.

HITACHI FÚVÓ

OV10 FÚVÓKA

JÁTÉK A LÉGNYOMÁSSAL A VASTAGSÁG MEGVÁLASZTÁSA
Az egyik dolog, ami egyedülállóvá teszi az AirTrack-et, az, hogy a légnyomás egyéni igényeknek megfelelően változtatható. 
Alacsonyabb edzettségű személyek a lágy AirTrack-et kedvelik, nagyfokú ruganyossága és a lágy becsapódás lehetősége miatt, 
míg az élsportolóknak gyakran keményebb felszínre van szükségük a gyors visszapattanás és a tökéletes irányítás miatt. 
Könnyen megtalálhatja az Ön számára legkedvezőbb légnyomást használói kézikönyvünk és légnyomásmérőnk segítségével.

Szabja személyre a légnyomást másodpercek alatt minden edzés előtt egy könnyű fúvóka és egy légnyomásmérő segítségével, 
a kedvező edzésviszonyok érdekében!

„Szóval......Mi is a különbség az AirFloor, az Air Track P2 és a P3 között?”

Gyakorlatilag csak a vastagság. Az AirFloor 10 cm, az AirTrack P2 20 cm, míg a P3 33 cm vastag. De ez a kis vastagságbeli 
különbség teljesen más használatra teszi őket alkalmassá és más érzést kelt.

Minél magasabb a matrac:
• annál puhább a felugrás
• annál magasabbak az ugrások
• annál lágyabbak a leérkezések
• annál kisebb a becsapódás testre gyakorolt hatása

Minél vékonyabb a matrac:
• annál nagyobb a stabilitás
• annál gyorsabb a visszapattanás
• annál magasabb légnyomás szükséges a kifarolás megakadályozásához

Attól függően, hogy Ön milyen sportot űz, de az életkorától, edzettségétől és súlyától függően is az egyik matracot Ön jobban 
fogja kedvelni a többinél. Nem tudja, hogy melyik a legjobb Önnek? Tudassa velünk igényeit és mi örömmel adunk tanácsot 
Önnek!

RÉSZLETES LEÍRÁS   ÉRTÉK 

légnyomás –kapacitás   0 - 90 mbar

légtérfogat-áramlás kapacitás  0 - 3.8 m3 / min

teljesítmény-bevitel   550 W

teljes hosszúság    447 mm

súly     2.2 kg

RÉSZLETES LEÍRÁS   ÉRTÉK 

légnyomás –kapacitás   0 - 250 mbar

légtérfogat-áramlás kapacitás  0 - 1.7 m3 / min

teljesítmény-bevitel   1000 W

teljes hosszúság    150 mm

súly     1.7 kg

10 CM-ES VASTAGSÁG / AIRFLOOR
• nagy nyomásszintek (kb. 80-200 mbar)
• széleskörű használati lehetőség, kaszkadőrcsapatoktól az idősebbek edzőterméig
• rendkívül magas visszapattanást és kis becsapódást tesz lehetővé ugrópadló tetejére 

helyezve
• futás a padlótól a AirFloor-ig
• alkalmas élsport edzőgyakorlatokhoz

20 CM-ES VASTAGSÁG / AIRTRACK P2
• közepes légnyomásszintek (kb. 60-110 mbar)
• kedvező torna- és akrobata edzésekhez
• a legjobb AirTrack kisebb költségvetési keret vagy korlátozott hely esetén

33 CM-ES VASTAGSÁG / AIRTRACK P3
• a legsokoldalúbb AirTrack.
• a leglágyabb becsapódás és a legmagasabb felpattanás alacsonyabb légnyomás-

értékeknél
• gyorsabb visszapattanás és nagyszerű irányítás magasabb légnyomás-értékeknél
• az akrobataszőnyeg helyettesítője
• a legnagyszerűbb sokoldalúság a használatban, légnyomás és hatáskör terén

Ez a nagy térfogatú és jó minőségű lábpumpa minden AirFloor-hoz és AirTrack 
edzőkészlethez megfelelő. A legtöbb AirFloor felfújási ideje kevesebb, mint 1 perc! 
A pumpában beépített légnyomásmérő van, amely lehetővé teszi a légnyomás 
azonnali leolvasását.

LÁBPUMPA

RÉSZLETES LEÍRÁS   ÉRTÉK 

légnyomás –kapacitás   300 mbar

térfogat     6.5 L

méretek     32 x 23 x 7 cm

súly     1.4 kg

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016
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TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTORNA / IS-
KOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPORTOK 
/ AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK / SZ-
ABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ / 
BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT:

CSOMAGOLÁSI MÉRET      100 x 40 x 20 cm

KIJEL ZETT MÉRET     8 x 2 x 0.1 m

FELFÚJÁSI IDŐ        1 min 20 sec

AIRFLOOR
10 CM VASTAG / 2 M SZÉLES

AirFloor with carpet bonded foam on top

Martial arts

Floor run up to AirFloor

AirFloor bottom pattern

Ez a matrac tökéletes edzési segédeszköz sportok széles körénél.

TORNA ÉS AKROBATIKA:  Az AirFloor tökéletesen használható minden talajgyakorlathoz és akrobatamutatványhoz, mivel lág-
yabb becsapódást és magasabb ugrást tesz lehetővé.
HARCMŰVÉSZET ÉS KASZKADŐRKÖDÉS: Az edzőtevékenységek újabb szintre léphetnek az AirFloor segítségével. A személyre 
szabott légnyomás beállíthatóság az egyensúly-gyakorlatokat még hatásosabbakká teszi.
IDŐSKORI TORNA: esésmegelőző gyakorlatok minden edzettségi szinthez, a személyre szabott légnyomás beállíthatóságnak 
köszönhetően.
KEZDŐ (ELEMI) TORNA: a puha, ruganyos, földközeli matracok a tornatermi gyakorlatokat szórakoztatóbbá és biztonságos-
abbá teszik a gyerekek számára.
FITNESSZ: A gyakorlatok hatásosabbakká válnak, a személyre szabott légnyomás beállíthatóságnak köszönhetően.
FIZIOTERÁPIA: A becsapódások erejét több mint 50 %-kal csökkenti, ezért fizioterapeuták számára egyedülálló eszköz ahhoz, 
hogy sérült vagy gyógyulóban lévő betegeket eddzenek.

• Az AirFloor használható hagyományos szilárd felszínen, habszivacs matracon vagy ugrópadlón, sportágtól, edzettségi sz-
inttől és életkortól függően. Legyen óvatos, ha az AirFloor-t szilárd felszínen használja, mert a súlyosabb használók kifarol-
hatnak, ha magas ugrásokat gyakorolnak. Ez megelőzhető azzal, ha habszivacs matracot teszünk a légpadló fölé vagy alá.

• Az AirFloor egy tartós szállítótáskában vihető, amely könnyedén berakható bármilyen autóba.
• A felfújás egy OV10 fúvókával vagy lábpumpával másodpercek kérdése.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

TARTOZÉKOK

SZÁLLÍTÓTÁSKA KÉZIKÖNYV

SZÜKSÉGES!

OV10 FÚVÓKA LÁBPUMPA

OR

Egészítse ki AirFloor-ját egy AirTrack-
kel sok új edzéslehetőség érdekében! 
Használja az egyes részeket vagy a teljes 
készletet!

KIEGÉSZÍTŐK

AIRBOX SET / AIRBOX PARTS SEE PAGE 28

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Árucikk

AirFloor - 3 x 2 x 0.10 m

AirFloor - 4 x 2 x 0.10 m

AirFloor - 6 x 2 x 0.10 m

AirFloor - 8 x 2 x 0.10 m

AirFloor - 10 x 2 x 0.10 m

AirFloor - 12 x 2 x 0.10 m

AirFloor - 15 x 2 x 0.10 m

ÁRAK*

AIRBOX SZETT / AIRBOX R É S Z E K LÁSD 28. OLDAL

Ár

€ 945.-

€ 1145.-

€ 1595.-

€ 2195.-

€ 2645.-

€ 3095.-

€ 3895.-

Cikkszám

101.03.020

101.04.020

101.06.020

101.08.020

101.10.020

101.12.020

101.15.020

Árucikk

OV10 fúvóka

Lábpumpa

Manometer (légnyomásmérő)

Track-csatlakozók (méterenként)

Track-csatlakozó P1, habszivacs nélkül (Méterenként)

Track-csatlakozó P1, szivaccsal (méteren-

ként)

Ár

€ 99.-

€ 29.-

€ 99.-

€ 25.-

€ 30.-

€ 54.-

€ 340.-

Cikkszám

902

903

909

201.1.15

911.P1

911.P1.FOAM

926

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016

https://www.youtube.com/watch?v=c0xocw8rw8c
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AIRTRACK P2 
20 CM VASTAG / 2 M SZÉLES

CSOMAGOLÁSI MÉRET  120 x 80 x 40 cm

KIJEL ZETT MÉRET      12 x 2 x 0.2 m

IFELFÚJÁSI IDŐ  1 min 30 sec

• Az AirTrack-ek egy tartós szállítótáskában vihetők, amely könnyedén berakható bármilyen autóba.
• Az AirTrack P2 egy Hitachi fúvó kell, ha fiatal gyerekek használják. Idősebb és nagyobb súlyú használók esetén lehet, hogy 

még egy OV10 fúvóka is kell emellé, a légnyomás feljebb emeléséhez, s így a kifarolás megakadályozásához.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS 

Az AirTrack P2 a közepes vastagságú matrac. Kíméli a testet alacsony légnyomáson, de ugrópadlóhoz hasonlóvá válik magas 
légnyomáson. A matrac 2 m széles és jól párosítható a hasonlóan 20 cm vastag földre érkezést segítő matracokkal (vastag 
szőnyegek), s így egy olyan magasságot hoz létre, amelyen le vagy fel lehet lépni az AirTrack P2 felszínére.

TORNA ÉS AKROBATIKA:  Az AirTrack P2 egy nagyszerű edzőeszköz akrobatikához; mivel kisebb becsapódást és nagyobb 
ugrásokat tesz lehetővé. Ha az AirTrack P2 habszivacs téglákkal, földre érkezést segítő (vastag) szőnyegekkel, AirBox-szal vagy 
AirStep- ekkel kapcsoljuk össze, akkor lényegesen megnövelhetjük az edzéslehetőségeket.
IDŐSKORI TORNA:  Egy átfogó megoldás arra, hogyan maradjunk edzettek sérülések nélkül!
KEZDŐ (ELEMI) TORNA: Nagyszerű egyedülálló eszközként, de összekapcsolva olyan tartozékokkal, mint pl. egy Airincline 
vagy AirBox. Tekintse meg a gyerekek kedvencét, az AirJumpy-t, a 26. oldalon, amelyhez egy 4 X 2 m-es AirTrack P2 is tartozik.

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

TARTOZÉKOK

SZÁLLÍTÓTÁSKA KÉZIKÖNYV

SZÜKSÉG-!

HITACHI FÚVÓ

Több szórakozás!

AirTrack + AirBox Szett

AirTrack + 1 AirBox rész

Egészítse ki az AirTrack P2 egy AirBox-
szal sok új edzéslehetőség érdekében! 
Használja az egyes részeket vagy a teljes 
készletet!

Egészítse ki az AirTrack P2 egy Airincline-
nel a sok új edzéslehetőség érdekében!

Egészítse ki az AirTrack P2-t egy 
kezdőrámpával, annak érdekében, hogy 
sima legyen az átmenet a föld és az 
AirTrack között!

KIEGÉSZÍTŐK

AIRBOX SZETT / AIRBOX RÉSZEK

AIRINCLINE 40 VAGY 60 CM MAGAS

RÁMPA

28. OLDAL

27. OLDAL

34. OLDAL

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTORNA / IS-
KOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPORTOK 
/ AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK / SZ-
ABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ / 
BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

RECOMMENDED FOR

Akrobatika óra AirTrack P2-n

Árucikk

AirTrack P2 - 6 x 2 x 0.20 m

AirTrack P2 - 8 x 2 x 0.20 m

AirTrack P2 - 10 x 2 x 0.20 m

AirTrack P2 - 12 x 2 x 0.20 m

AirTrack P2 - 15 x 2 x 0.20 m

ÁRAK*

Price

€ 1860.-

€ 2295.-

€ 2775.-

€ 3385.-

€ 4075.-

Cikkszám

102.06.020

102.08.020

102.10.020

102.12.020

102.15.020

Árucikk

Hitachi fúvó

OV10 fúvóka

Manometer (légnyomásmérő)

Track-csatlakozók (méterenként)

Track-kapcsoló P2 (méterenként)

Rámpa P2 (szivacs)

Kiskocsi

Price

€ 214.-

€ 99.-

€ 99.-

€ 25.-

€ 74.-

€ 399.-

€ 340.-

Cikkszám

901

902

909

201.1.15

911.P2

913.P2

926

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016

https://www.youtube.com/watch?v=c0xocw8rw8c
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CSOMAGOLÁSI MÉRET 120 x 80 x 45 cm

KIJELZETT MÉRET       12 x 2.8 x 0.33 m

FELFÚJÁSI IDŐ   3 min 10 sec

AIRTRACK P3 
33 CM VASTAG / 2 M OR 2.8 M SZÉLES

TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTORNA / 
ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK  / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK 
/ SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ 
/ BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT:

Connect AirTracks to create an AirTrick

TrackConnect kapcsolata matracok között

2.8 m széles AirTrack 2 sorban is mozoghatnak

2 AirTrack P3 és AirBox szett

TARTOZÉKOK

SZÁLLÍTÓTÁSKA KÉZIKÖNYV

SZÜKSÉGES!

HITACHI FÚVÓ

• Az AirTrack-ek egy tartós szállítótáskában vihetők, amely könnyedén berakható bármilyen autóba.
• Az AirTrack P3-hoz egy Hitachi fúvó kell minden használat és sport esetén.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

Az AirTrack P3 a legnépszerűbb és legsokoldalúbb matracunk. Elég vastag ahhoz, hogy megakadályozza a magas szintű 
edzettséggel rendelkező erőakrobaták kifarolását, miközben elég puha a szabadidő-sportolóknak.

TORNA ÉS AKROBATIKA:  Az AirTrack P3 a létező legjobb akrobata felszerelés. Lágy becsapódást és maximális ugrásmagasságot 
nyújt. Ha az AirTrack P2-t habszivacs téglákkal, földre érkezést segítő (vastag) szőnyegekkel, AirBox-szal vagy AirStep-ekkel 
kapcsoljuk össze, akkor lényegesen megnövelhetjük az edzéslehetőségeket.
FREERUNNING/TRICKING: A lágy földre érkezések és a magas ugrások teszik, hogy ez az AirTrack hiánypótló az ugróasztalos 
edzések és az utcai bemutatók közötti lehetőségek esetén.
ISKOLAI SPORT: A 2,8 m széles AirTrackP3 lehetővé teszi, hogy a gyerekek vagy diákok két sorban állva könnyedén mozoghatnak 
és irányíthatják gyakorlataikat. Az AirTrack P3 visszahozza a szórakozást az iskolába!
UGRÓASZTAL PARKOK: Az AirTrack P3 a 2016-os év szenzációja lesz, mert szabad mozgást és korlátlan szórakozást tesz lehetővé!
BEMUTATÓCSOPORTOK ÉS CIRKUSZ: A magas ugrások és a nagyfokú alkalmazkodóképesség az AirTrack P3-et megfelelővé 
teszi bemutatók és előadások megtartására.performances.

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

Egészítse ki az AirTrack P3-at egy AirBox-
szal sok új edzéslehetőség érdekében! 
Használja az egyes részeket vagy a teljes 

Egészítse ki az AirTrack P3-at egy 
Airincline-nel sok új edzéslehetőség 
érdekében!

Egészítse ki az AirTrack P3-at egy 
kezdőrámpával, annak érdekében, 
hogy sima legyen az átmenet a föld és a 
AirBox között!

KIEGÉSZÍTŐK

AIRBOX SZETT / AIRBOX RÉSZEK

AIRINCLINE 40 VAGY 60 CM MAGAS

RÁMPA

LÁSD 28. 

LÁSD 27. 

LÁSD 34. 

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Árucikk (2.8 m wide)

AirTrack P3 - 6 x 2.8 x 0.33 m

AirTrack P3 - 8 x 2.8 x 0.33 m

AirTrack P3 - 10 x 2.8 x 0.33 m

AirTrack P3 - 12 x 2.8 x 0.33 m

AirTrack P3 - 15 x 2.8 x 0.33 m

Árucikk (2.0 m wide)

AirTrack P3 - 6 x 2 x 0.33 m

AirTrack P3 - 8 x 2 x 0.33 m

AirTrack P3 - 10 x 2 x 0.33 m

AirTrack P3 - 12 x 2 x 0.33 m

AirTrack P3 - 15 x 2 x 0.33 m

ÁRAK*

Ár

€ 2525.-

€ 3195.-

€ 3895.-

€ 4545.-

€ 5545.-

Ár

€ 1995.-

€ 2595.-

€ 3365.-

€ 3795.-

€ 4595.-

Cikkszám

103.06.028

103.08.028

103.10.028

103.12.028

103.15.028

Cikkszám

103.06.020

103.08.020

103.10.020

103.12.020

103.15.020

Árucikk

Hitachi fúvó

Manometer (légnyomásmérő)

Track-csatlakozók (méterenként)

Track-kapcsoló P3 (méterenként)

Rámpa P2 (szivacs)

kiskocsi

Ár

€ 214.-

€ 99.-

€ 25.-

€ 74.-

€ 449.-

€ 340.-

Cikkszám

901

909

201.1.15

911.P3

913.P3

926

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016

https://www.youtube.com/watch?v=c0xocw8rw8c
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CSOMAGOLÁSI MÉRET 120 x 80 x 60 cm

KIJELZETT MÉRET        6 x 8 x 0.33 m

FELFÚJÁSI IDŐ   4 min 20 sec

AIRTRICK
33 CM VASTAG / MIN. 4 X 4 M

TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTORNA / 
ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK 
/ SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ 
/ BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT:

Semmilyen szabad stílusú esemény nem 
lehetne meg nélküle!

10x14 m AirTrick pályajelzésekkel

Bent vagy kint!

Tökéletes előadásokhoz; a fekete AirTrick

TARTOZÉKOK

SZÁLLÍTÓTÁSKA KÉZIKÖNYV

SZÜKSÉGES!

HITACHI FÚVÓ

• Fújja fel az AirTrick-et egy Hitachi fúvóval – mivel az nagy térfogatú kimenettel rendelkezik – s a feltekert csomag gyorsan 
átalakul egy több feladatot is ellátni képes edzőpadlóvá!

• Az AirTrick magassága nem befolyásolja az árát, így válassza ki nyugodtan a kedvező magasságot (20 vagy 33 cm), illetve 
a hosszúságot és szélességet, amely legjobban illik edzőtermébe!

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

The AirTrick is famous in the world of Freerunning, Tricking and Parkour. The P3 version is soft enough to forgive a non-
planned bottom or belly landing. The square or rectangular shape combined with the potential for high jumps makes the 
AirTrick very suitable for shows and demonstrations.

FREERUNNING/TRICKING: A lágy földre érkezések és a magas ugrások teszik, hogy ez az AirTrack hiánypótló az ugróasztalos 
edzések és az utcai bemutatók közötti lehetőségek esetén.
TORNA ÉS AKROBATIKA:  Több AirTrack P2 vagy P3 összekapcsolható, hogy egy teljes méretű művészi vagy szurkolóakrobatika 
padlót hozzunk létre. Előnye a lágy becsapódás és a magas ugrások, ezért ez egy nagyszerű termék
UGRÓASZTAL PARKOK Az AirTrack P3 a 2016-os év szenzációja lesz, mert szabad mozgást és korlátlan szórakozást tesz 
lehetővé!
BEMUTATÓCSOPORTOK ÉS CIRKUSZ: Az AirTrick minden oldalról hozzáférhető, így nagyfokú alkalmazkodóképességről tesz 
tanúbizonyságot showműsorokban.shows.

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

MOST PEDIG

SKY ZONE 
UGRÓASZTAL PARK

„Feltétlenül ajánlom az AirTrack Factory felfújható 
matracait bármely edzőteremnek. Ez nagyszerű 
felszerelés szabadidős és hivatásos sportolóknak 
egyaránt.”
  - Damien Walters

Damien Walters nemcsak kiugró kaszkadőrködéséről 
és freerunning-ról ismert, hanem jó néhány dinamikus 
videó is a nevéhez fűződik, amelyben látható AirTrack- 
eink és AirTrick-ünk számos tulajdonsága.

TÖBB MINT 100 MILLIÓ NÉZŐ

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a nem szab-
ványméreteket illetőleg!

Árucikk (33 cm vastag)

AirTrick - 4 x 4 m

AirTrick - 6 x 4 m

AirTrick - 8 x 4 m

AirTrick - 6 x 6 m

AirTrick - 8 x 6 m

ÁRAK*

Ár

€ 2544.-

€ 3816.-

€ 4768.-

€ 5004.-

€ 6672.-

Cikkszám

110.04.040

110.06.040

110.08.040

110.06.060

110.08.060

Árucikk

Hitachi fúvó

Manometer (légnyomásmérő)

Track-csatlakozók (méterenként)

Track-csatlakó (méterenként)

kiskocsi

Ár

€ 214.-

€ 99.-

€ 25.-

€ 74.-

€ 340.-

Cikkszám

901

909

201.1.15

911

926

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016

https://www.youtube.com/watch?v=XcwdfdOjixk
https://www.youtube.com/watch?v=XcwdfdOjixk
https://www.youtube.com/watch?v=XcwdfdOjixk
https://www.instagram.com/p/BA-Huh6IjNR/
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AIRTRACK TRAINING SZETT HOME EDITION – OTTHONI VÁLTOZAT

A légszőnyeg edzőkészlet 5 db több feladatra is alkalmas, egymásra rakható elemből áll; az egyetlen korlát az Ön kreativitása!
Kisebb becsapódás és magasabb ugrások!
TORNA ÉS AKROBATIKA A készlet tökéletesen használható minden talajgyakorlathoz és akrobatamutatványhoz. Rakja 
egymásra az AirBoard-okat és az AirBlock-ot a tépőzáras összekötő segítségével és hozzon létre végtelen számú edzésváltoza-
tot! Használja az AirBoard-okat ugródeszkaként és az AirRolls-t egyensúly gyakorlatokhoz vagy szaltók elsajátításához!
HARCMŰVÉSZETEK ÉS KASZKADŐRKÖDÉS Az edzések egy újabb szintre lépnek az AirFloor segítségével. A személyre szabott 
légnyomás beállíthatósága az egyensúly gyakorlatokat hatékonyabbá teszi.
IDŐSKORI TORNA Az esést megelőző gyakorlatok minden edzettségi szinten a személyre szabott légnyomás beállíthatóságának 
köszönhetők.
KEZDŐ (ELEMI) TORNA A puha, ruganyos, földközeli matracok a tornagyakorlatokat szórakoztatóvá és biztonságossá teszik 
a gyerekek számára.
FITNESSZ A gyakorlatok hatékonyabbá válnak a személyre szabott légnyomás beállíthatóságának köszönhetően.
FIZIOTERÁPIA More than 50% impact reduction provides physiotherapists unique equipment for training injured and recov-
ering patients.

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

A teljes készlet felfújása a mellékelt lábpumpával kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe! A beépített légnyomásmérő segítségével 
Ön mindig beállíthatja az Önnek megfelelő légnyomást. Egy OV10 fúvóka (nem kötelező) segítségével felgyorsítható a felfújás 
vagy a leeresztés. Használja a szállítótáskát az egyszerűbb tárolás és szállítás érdekében!

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS 

Gyakorolja a szaltókat a kertben!

A puhaság az időskori tornához beállítható

OTTHONI VÁLTOZAT

HOME USE / TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTOR-
NA / ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK / 
SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ / 
BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT
HOME USE / TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTOR-
NA / ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK/ 
SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ / 
BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT

IDŐSKORI TORNA

Talajgyakorlatok 3 X 1 m-es AirFloor-on

Mindig arról álmodott, hogy lesz egy saját edzőterme otthon? Az otthoni 
változat lehetővé teszi, hogy berendezhesse edzőhelyét bárhol; bent vagy 
kint!
Az AirTrack edzőkészlet „otthoni változata” minden elemet tartalmaz, ami 
a rendes készlet része is, kivéve az AirRolls-t.

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

A teljes készlet felfújása a mellékelt lábpumpával kevesebb, mint 5 
percet vesz igénybe! A beépített légnyomásmérő segítségével Ön mindig 
beállíthatja az Önnek megfelelő légnyomást. Egy OV10 fúvóka (nem 
kötelező) segítségével felgyorsítható a felfújás vagy a leeresztés. Használja 
a szállítótáskát az egyszerűbb tárolás és szállítás érdekében!

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

KAPHATÓ KÉKBEN ÉS RÓZSASZÍNBEN KAPHATÓ KÉKBEN ÉS RÓZSASZÍNBEN

TEKINTSE MEG A VIDEÓT A YOUTUBE-ON!

INCLUDING

KARTONDOBOZ KÉZIKÖNYV

TARTOZÉKOK

KARTONDOBOZ KÉZIKÖNYV

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Lásd a 24. oldalt a különálló elemekhez!

Árucikk

AirTrack Training Set

AirFloor        3 x 1 x 0.1 m         1 piece

AirBoard       0.6 x 1 x 0.1 m     2 pieces

AirBlock        0.6 x 1 x 0.2 m     1 piece

AirRoll        Ø 0.6 x 1.2 m        1 piece

Foot pump         1 piece

*ÁRAK

Ár

€ 1180.-

Cikkszám

155.SET

Tartalma

Árucikk

OV10 fúvóka a lábpumpa helyett

Manometer (légnyomásmérő)

Szállítótáska a teljes készlethez

Ár

€ 70.-

€ 99.-

€ 79.50

Cikkszám

902

909

921.S

Lásd a 24. oldalt a különálló elemekhez!

Árucikk

AirTrack Training Set

AirFloor        3 x 1 x 0.1 m         1 piece

AirBoard       0.6 x 1 x 0.1 m     2 pieces

AirBlock        0.6 x 1 x 0.2 m     1 piece

Foot pump         1 piece

ÁRAK*

Ár

€ 995.-

Cikkszám

155.HOME

Consists of

Árucikk

OV10 fúvóka a lábpumpa helyett

Manometer (légnyomásmérő)

Szállítótáska a teljes készlethez

Ár

€ 70.-

€ 99.-

€ 79.50

Cikkszám

902

909

921.S

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016

http://youtu.be/1dxHvx9qOSI
https://www.youtube.com/watch?v=JvK-ynesgaM
https://www.youtube.com/watch?v=GO7AFTJaqMY
https://www.youtube.com/watch?v=1dxHvx9qOSI
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AIRROLLS

Az AirRolls-t azért alakították ki, hogy segítse a tornászokat az előre- és 
hátraszaltók megtanulásában. A képzettebb tornászok a visszapattanást 
és az egyensúlyozást gyakorolják léggörgőkön. A tornászok edzési 
lehetőségein kívül számos játéklehetőséget is nyújt kisgyerekek számára. 
Három méretben is kapható alacsony, középmagas és magas tornászok 
számára.

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

Az AirRolls lábpumpával vagy OV10 fúvókával 2 percen belül felfújhatók. 
Használja a szállítótáskát az egyszerűbb tárolás és szállítás érdekében!

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

Az AirRoll-stabilizátor segíti az AirRolls-t egy 
helyben tartani, ezzel segíti a tornászokat 
abban, hogy egyedül gyakorolhassanak. Ez 
nagyban felgyorsítja a csoportgyakorlatokat is. 
Bármely méretű AirRolls-hoz hozzáilleszthető!

KIEGÉSZÍTŐK

AIRROLL-STABILIZÁTOR

Egyensúlyozó és visszapattanó gyakorlat

A hátraszaltó gyakorlása

Technikák tökéletesítése az AirBoard-on

AIRTRACK TRAINING SZETT - KÜLÖNÁLLÓ ELEMEK
HOME USE / TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTOR-
NA / ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK/ 
SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ / 
BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT:

HOME USE / TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTOR-
NA / ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK / 
SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ / 
BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT:

SZÁLLÍTÓTÁSKA

TARTOZÉKOK

KARTONDOBOZ KÉZIKÖNYV

TARTOZÉKOK

KARTONDOBOZ KÉZIKÖNYV

AIRBLOCK 
60 X 100 X 20 CM

A könnyű AirBlock még ruganyosabb, mint az AirBoard és kíméletesebb a tes-
thez. Több szórakozás, kevesebb sérülés!

AIRROLL
Ø 60 X 100 X 20 CM

Az AirRoll-t azért alakították ki, hogy segítse a tornászokat az előre- és 
hátraszaltók megtanulásában. A képzettebb tornászok a visszapattanást és az 
egyensúlyozást gyakorolják AirRoll-on.

AIRBOARD 
60 X 100 X 10 CM

Az AirBoard ugródeszkaként használható, könnyű, egyszerű összeállítani és 
máshová áthelyezni. Alkosson változatos edzés-összeállításokat a házban és a 
ház körül! Ötlet: használja a matracot földre érkezést segítő szőnyegként!

AIRFLOOR 
300 X 100 X 10 CM

Az AirFloor tökéletesen használható minden talajgyakorlathoz és akrobatamu-
tatványhoz. A tornától a parkour-ig, a kung-fu órától a fizioterápiáig; az AirBoard 
egy nagyszerű alap a sportok és az edzésmódszerek széles választékához.

KAPHATÓ KÉKBEN ÉS RÓZSASZÍNBEN

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Árucikk

AirFloor  - 3 x 1 x 0.1 m

AirBoard - 0.6 x 1 x 0.1 m

AirBlock - 0.6 x 1 x 0.2 m

AirRoll Blue or Pink - Ø 0.6 x 1.2 m

ÁRAK*

Ár

€ 439.-

€ 184.-

€ 194.-

€ 179.-

Cikkszám

101.03.010.155

101.006.010.155

102.006.010.155

161.06.012

Árucikk

OV10 fúvóka

Lábpumpa

Manometer (légnyomásmérő)

Szállítótáska, S (AirBoard-hoz vagy AirBock- hoz)

Szállítótáska, M (AirFloor-hoz 3 x 1 m)

Ár

€ 99.-

€ 29.-

€ 99.-

€ 22.50

€ 32.50

Cikkszám

902

903

909

922.S

922.M

Árucikk

AirRoll Blue - Ø 0.6 x 1.2 m

AirRoll Pink - Ø 0.6 x 1.2 m

AirRoll Yellow - Ø 0.75 x 1.2 m

AirRoll Red - Ø 0.9 x 1.2 m

AirRoll-Stabilizátor

ÁRAK*

Ár

€ 179.-

€ 179.-

€ 209.-

€ 239.-

€ 99.-

Cikkszám

161.06.012.BLUE

161.06.012.PINK

161.075.012

161.09.012

912

Árucikk

OV10 fúvóka

Lábpumpa

Manometer (légnyomásmérő)

Szállítótáska, M

Ár

€ 99.-

€ 29.-

€ 99.-

€ 32.50

Cikkszám

902

903

909

922.M
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AIRJUMPY SET

Talán a legsokoldalúbb edzőfelszerelésünk; az AirJumpy a legteljesebb edzőkészlet a kisebb átfogó tornákhoz és az iskolák-
ba. A készlet minden része el van látva tépőzárral, így a különálló részek felhasználhatók tömbök építéséhez, s ez lehetővé 
teszi, hogy Ön olyan összeállításokat hozzon létre, amilyeneket csak szeretne! Rakja össze úgy a tömböket, hogy egy olyan 
edzőpályát hozzon létre a csoportja számára, amely a legjobb neki! A tömböket könnyen lehet rögzíteni a tépőzáras szíjakkal, 
amelyek a készlethez tartoznak.

ISKOLAI SPORT: Az AirJumpy a szórakozással egyesíti az alapmozdulatokat, ezért kedvező összeállítás bármilyen iskola 
számára!
TORNA ÉS AKROBATIKA:  Akrobatika, talajgyakorlatok, ló-edzés... ez mind lehetséges az AirJumpy-n. Válasszon egy emelkedőt 
(lejtőt) egy hosszabb aljzatú matrac mellé magasabban képzett sportolóknak! 
FREERUNNING / TRÜKKÖZÉS: A lágy földre érkezések és a magas ugrások teszik, hogy ez az AirTrack hiánypótló az 
ugróasztalos edzések és az utcai bemutatók közötti lehetőségek esetén. Alkossa meg saját parkour-jét úgy, hogy egymásra 
rakja az elemeket vagy külön használja őket!

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

Könnyű szállítani – könnyű összeállítani! Az AirJumpy-t kimondottan azoknak tervezték, akiknek egyszerű és könnyű felszerelésre 
van szükségük. Az összeállítás és az elpakolás is csak percek kérdése! Minden elem összerakható vagy átrendezhető az 
egymásnak háttal álló tépőzárak segítségével. A szabvány AirJumpy készlethez egy OV10 fúvóka kell. Ha Ön azt akarja, hogy 
egy 6 m hosszú alapmatracra legyen emelkedő, akkor egy Hitachi fúvóra is szüksége lesz.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

A szabvány AirJumpy-hoz egy 4 m-es AirTrack P2 tartozik, ami remek az ovis és iskolai tornához. A képzettebb vagy idősebb 
használók lehet, hogy jobban fogják kedvelni az emelkedő 6 vagy 8 m-es AirTrack P2-t. A kis rámpa (lejtő) kapható meredekebb 
változatban is 60-10 cm-s lejtéssel, a 40-10 cm-s helyett.

EMELKEDŐK (LEJTŐK)

CSOMAGOLÁSI MÉRET      80 x 40 x 20 cm 

KIJELZETT MÉRET       szabvány készlet

FELFÚJÁSI IDŐ     3 min

A FÖLDRE ÉRKEZÉST SEGÍTŐ SZÖNYEG ÉS A MINI-TRAM-
BULIN NEM TARTOZIK HOZZÁ.

A TELJES KÉSZLET BELEFÉR 3 KICSI SZÁLLÍTÓTÁSKÁBA.

Rakja egymásra a matracokat és építse meg 
saját parkour-jét

Használja az AirIncline-t a bukfencekhez 
és a szaltókhoz

 Tegyen hozzá egy mini-trambulint a 
nagyobb móka kedvéért!

Nagyszerű felszerelés az iskoláknak

TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTORNA / 
ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK  / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK 
/ SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ 
/ BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

RECOMMENDED FOR

AIRINCLINE 
L x W: 2 x 2 m 
M: 40 VAGY 60 CM

TARTOZÉKOK

3 DB SZÁLLÍTÓTÁSKA KÉZIKÖNYV

A teljes AirJumpy 
készlet belefér 3 kicsi 
szállítótáskába, ami 
bármilyen autóban 

EDDZEN BÁRHOL

TEKINTSE MEG 
VIDEÓNKAT A 
YOUTUBE- ON!

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

# darab(ok) Bent van(nak) az AirJumpy szett-

Árucikk

AirJumpy szett (5 pcs)

AirTrack P2 - 4 x 2 x 0.20 m 1 db

AirBlock P2 - 1 x 2 x 0.20 m 2 db 

AirBlock P3 - 1 x 2 x 0.33 m 1 db

AirIncline - 2 x 2 x 0.4-0.1 m 1 db

ÁRAK*

Ár

€ 3625.-

€ 1335.-

€ 485.-  /pc

€ 495.-

€ 825.-

Árucikk

AirTrack P2 6 m hosszú emelkedő

AirIncline 60 cm magas emelkedő

OV10 fúvóka (szükséges)

Hitachi fúvó

Manometer (légnyomásmérő)

Kiskocsi

Ár

€ 685.-

€ 50.-

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

€ 340.-

Cikkszám

153.04.020.SET

102.04.020.153

102.01.020.153

103.01.020.153

162.40-10.02.020.153

Cikkszám

902

901

911

926
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AIRBOX SZETT AIRSTEPS SZETT

Az összeállítás és az elpakolás is csak percek kérdése. Minden elem rárakható a többire vagy egy AirTrack-re, az 
egymásnak háttal álló tépőzárak segítségével. A készlethez egy OV10 fúvóka szükséges, de Hitachi fúvó kellhet, ha 
minden másodperc számít!

Ezek a szabadalmaztatott hordozható készletek 3 kicsi AirTrack P3-elem összetételéből állnak, amelyek önálló felszerelésként 
vagy AirTrack- eken is használhatók. Az AirBox nagyszerűen kiváltja a hagyományos szekrényt, míg az AirStep-ek freerunning 
és parkour-höz adnak lehetőséget sokoldalú elrendezésekhez.

Használjon 1, 2 elemet vagy mindhármat egy AirTrack tetejére helyezve tervszerű edzőgyakorlatokhoz, vagy használja a teljes 
készletet gyerekbarát ugrószekrényként! Az AirBox használatával a gyerekek készségeiket gyorsabban és biztonságosabban 
fejleszthetik és több szórakozással!

ISKOLAI SPORT Az AirBox remek ugrószekrény; puha, állítható magasságú és könnyű cipelni. Tegyen hozzá egy mini-
tarmbulint a több szórakozás érdekében!
TORNA ÉS AKROBATIKA Űzze el a félelmet az által, hogy AirBox-on edz és nem lovon! Ha AirBox-szal kombinálják, a AirBox 
végtelen számú lehetőséget ad tervszerű összetett gyakorlatokhoz. Ötlet: az AirBox rugalmas emelvényként is szolgálhat, amel-
lyel segítheti sportolói felemás korlát gyakorlatoknál.
FREERUNNING/TRICKING Játszadozzon ezekkel a könnyű, egymásra rakható tömbökkel és hozzon létre ötletes elrendezése-
ket edzőtermében!

TRAINING OPTIONS

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

CSOMAGOLÁSI MÉRET 100 x 60 x 40 cm

KIJELZETT MÉRET 2 m széles szett

FELFÚJÁSI IDŐ 1 min 30 sec

Az ugrószekrény helyettesítése

Tervszerű edzés

Az AirBox Szett 2 db AirTrack P3-ra hely-

Puha leérkezés, a csukló tehermentesítése

TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTORNA / 
ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ CSOPOR-
TOK / AKROBATIKA / HARCMŰVÉSZETEK 
/ SZABADFUTÁS / IDŐSTORNA / FITNESZ 
/ BELTÉRI TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT:

TARTOZÉKOK

SZÁLLÍTÓTÁSKA KÉZIKÖNYV

TEKINTSE MEG 
VIDEÓNKAT A 
YOUTUBE-ON!

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Árucikk

AirBox szett (3 db) - 2.0 m széles

AirBox szett (3 db) - 2.8 m széles

AirSteps szett (3 db) - 2.0 m széles

AirSteps szett (3 db) - 2.8 m széles

AirBox (1 db) - 1.4 x 2.0 x 0.33m

AirBox (1 db) - 1.4 x 2.8 x 0.33 m

AirSteps (1 db) - 2 m széles

AirSteps (1 db) - 2.8 m széles

ÁRAK*

Ár

€ 1680.-

€ 2325.-

€ 1615.-

€ 2275.-

€ 560.-

€ 775.-

€ 545.-

€ 760.-

Árucikk

OV10 fúvóka (szükséges)

Hitachi fúvó

Manometer (légnyomásmérő)

Ár

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

Cikkszám

151.020.SET

151.028.SET

152.020.SET

152.028.SET

103.014.020.151

103.014.028.151

103.VAR.020.151

103.VAR.028.151

Cikkszám

902

901

909

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994
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AIRINCLINE SZETT

CSOMAGOLÁSI MÉRET 100 x 80 x 60 cm

KIJELZETTMÉRET       Szabvány szett

FELFÚJÁSIIDŐ   4 min 50 sec

A szettben lévő AirFloor-hoz és AirBlock-hoz egy OV10 fúvóka, a Airincline-hez pedig egy Hitachi fúvó szükséges.

A szett 3 árucikket tartalmaz: az 5 X 2 m-es Airincline-t, egy AirFloor tetőt, egy elrugaszkodást szolgáló AirTrack P3 
- párna. A 3 egyenkénti rész különálló edzőeszközként is használható.

Az Airincline „gyorsítóként” is ismert. Csupán két lépéssel elég energia képződik ahhoz, hogy léggyakorlatokat 
hajtsunk végre.

TORNA ÉS AKROBATIKA: Ha Airinclinet használ edzésein, nagymértékben csökkenti a testére gyakorolt 
becsapódási energiát, mert lényegesen kevesebb energia kell, mint egy hagyományos ugródeszkán történő 
felfutás és elrugaszkodás esetén. A lecsökkent becsapódás lehetővé teszi, hogy ismétlő ugrásait gyakrabban és 
gyorsabban hajtsa végre, mint azt korábban tette!

EDZÉSI LEHETŐSÉGEK

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS FELFÚJÁS

TORNA / REKREÁCIÓ / OVISTOR-
NA / ISKOLAI SPORTOK / FELLÉPŐ 
CSOPORTOK / AKROBATIKA / HARC-
MŰVÉSZETEK / SZABADFUTÁS / 
IDŐSTORNA / FITNESZ / BELTÉRI 
TRAMBULIN PARKOK

AJÁNLOTT:

Az AirFloor-ról való nekifutás

Az AirIncline szettről való tompitott érkezés

AirTrack P3 légszőnyeget elrugaszkodást 
segítő párnaként!

TARTOZÉKOK

3 DB SZÁLLÍTÓTÁSKA KÉZIKÖNYV

SZÜKSÉGES!

HITACHI FÚVÓ OV10 FÚVÓKA 

TEKINTSE MEG 
VIDEÓNKAT A 
YOUTUBE-ON!

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Árucikk

AirIncline szett

AirIncline - 5 x 2 x 1.10-0.20 m

AirFloor - 5.1 x 2 x 0.10 m

AirTrack P3 - 1 x 2 x 0.33 m

ÁRAK*

Ár

€ 4545.-

€ 2495.-

€ 1595.-

€ 495.-

Árucikk

OV10 fúvóka (szükséges)

Hitachi fúvó (szükséges)

Manometer (légnyomásmérő)

kis kocsi

Ár

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

€ 340.-

Cikkszám

154.05.020

162.110-20.05.020.154

101.051.020.154

103.01.020.154

Cikkszám

902

901

909

926

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994
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SZEMÉLYRE SZABÁS ÉS PÓTALKATRÉSZEK

Árucikk

Zászló / céglogóval (max. 80 cm széles)

2 Zászló / céglogókkal (max. 80 cm széles)

Egymásnak háttal álló tépőzárak

Szállítótáska S

Szállítótáska M

Szállítótáska L

Szállítótáska XL

Szállítótáska XXL

Hordtáska S AirBoard, AirBlock fúvók)

Hordtáska M (AirFloor 3x1 m, AirRolls)

Fúvócső, szürke (Hitachi)

Fúvócső, fekete (Hitachi)

Fúvócső, sárga (OV10)

Fúvóadapter, szürke

Pecek egy szürke szelep cseréjéhez

Fekete szelep kupak

Gumitömítés fekete szelephez

Szegélymarkolat (javító-felszerelés légeresztő szegélyekhez)

Repedés javító (javító-felszerelés 1 cm-nél kisebb lyukakhoz

Cikkszám

211.1

211.2

919

921.S

921.M

921.L

921.XL

921.XXL

922.S

922.M

951

952

953

959

965

962

969

981

982

KIEGÉSZÍTŐK

OV10 FÚVÓKA
AirFloor-hoz és kis tárgyakhoz,250 mbar-ig.

22 x 25 x 18 cm 1.7 kg

32 x 23 x 7 cm 1.4 kg

LÁBPUMPA
Az AirTrack Training szett-hez és az AirRolls-hoz, 
250 mbar-ig.

34 x 22 x 19 cm 2.2 kg

HITACHI FÚVÓ
Nagy térfogatú kimeneti fúvó, 90 mbar-ig.

17 x 10 x 6 cm 0.3 kg

MANOMETER
Légnyomásmérő, ami mér
Mindegyik felfújható tárgyhoz illeszkedik

100 x 70 x 40 cm 24 kg

KIS KOCSI
Szállítsa AirTrack-jét könnyedén! 
1  Kiskocsi összecsukható fogantyúval
2  AirTrack-szállító kiskocsi

1 2

100 x 20 x 20 cm 3 kg

TRACK-CSATLAKOZÓ
Varrásmentes összekötő a matracok között. 
Kapható 10, 20, vagy 33 cm vastag matracok-
hoz. A 10 cm-es (P1) változat habszivaccsal vagy 
anélkül is elérhető

20 cm: 200 x 80 x 20 cm
30 cm: 200 x 80 x 30 cm

10 kg
11 kg

RÁMPA SZIVACS
Sima átmenetet biztosít a matracokhoz.
2 X 0,8 m, 20 és 30 cm-s magasságban kapható.

* Minden ár euróban értendő, ÁFA nélkül. a kiszállítás nem a nijmegen-i (holland) cég hatáskörébe 

Cikkszám

911.P1.NOFOAM
911.P1
911.P2
911.P3

Ár

€ 30.-
€ 54.-
€ 74.-
€ 74.-

Cikkszám

913.P2 (20 cm)
913.P3 (30 cm)

Ár

€ 399.-
€ 449.-

Cikkszám

909

Ár

€ 99.-

Cikkszám

926.1
926.2

Ár

€ 340.-
€ 340.-

Cikkszám

903

Ár

€ 29.-

Cikkszám

901

Ár

€ 214.-

Cikkszám

902

Ár

€ 99.-

Ár

€ 99.-

€ 149.-

€ 7.50

€ 79.50

€ 89.50

€ 99.50

€ 109.50

€ 119.50

€ 22.50

€ 32.50 

€ 16.80

€ 22.50

€ 19.50

€ 1.50

€ 5.-

€ 15.-

€ 2.50

€ 9.50

€ 9.50

www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016



GYAKORI KÉRDÉSEK



38 39www.airtrack.hu   info@airtrack.hu   Tel. +36 (30) 993 - 5994

TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! KATALÓGUS 2016

HASZNÁLAT

Mindenek előtt olvassa el és kövesse a  használói kézikönyv utasításait!

Az AirTrack-ek használhatók-e kinn?
Ha termékeinket kinn állítja össze, tegyen ponyvát alá, hogy megakadályozza a termék károsodását! Az ATF nem garantálja 
a matracok sérthetetlenségét minden felszínen és minden körülmény között. Ha felügyelet nélkül hagyják a matracot kinn 
vagy szélsőséges időjárási körülmények alakulnak ki, a szőnyeg megsérülhet. Kérjük, gondoljon rá, hogy a kinti hőmérséklet 
befolyásolja a matrac belső légnyomását. A biztonság és a matrac védelme miatt fontos, hogy hőségben levegőt engedjünk ki 
belőle, hidegben pedig levegőt pumpáljunk bele. Tekintse meg használói kézikönyv további tájékoztatásért!

Viselhetünk-e cipőt az AirTrack-en?
Fontos tudni, hogy matracaink – mint minden matrac – addig tartósak, amíg jól bánnak velük. Ezért nem ajánljuk a cipő viselését 
termékeinken.

GYÁRTÁS

Önök gyártják matracaikat?
Igen és büszkék is vagyunk erre! Matracaink csúcsminőségű, ipari erősségű anyagokból készülnek, amelyek felfújható hajók 
gyártásából származnak. Az elérhető legjobb minőségű szelepeket, tépőzárakat és kis alkatrészeket használjuk. Minden 
terméket kézzel gyártanak olyanok, aki járatosak ebben az iparágban, s termékeink szigorú minőség-ellenőrzésen mennek át.

Hol készülnek az ATF matracok?
Minden matracot Hollandiában terveznek és alkotnak meg. 2 gyártóhelyünk van: Európa és Kína.

Mik a minőség-ellenőrzés lépései?
1, Minden alapanyag forrása, vásárlója és ellenőrzője az ATF.
2, Minden matrac egy több szempontú vizsgálaton megy át kiszállítás előtt, nevezetesen 16 órára fel vannak fújva, hogy 
biztosítsuk a tömítések légbiztonságát és kiszállítás előtt képeken és videókon rögzítjük a kész termékeket.
3, Minden matrac egyénileg van megcímkézve, dokumentálva annak érdekében, hogy vissza lehessen követni a gyártás idejét, 
a gyártószemélyzetet és az alapanyagot.

Milyen anyagból készülnek az AirTrack-ek?
Minden felfújható termék egy ún. DWF-ből (duplafalú szövet) készül, amely nem más mint 2 réteg burkolt vinyl több ezer 
cérnával összekötve. A mi szabadalmaztatott DWF-ünk kimondottan sportedzésekhez lett kialakítva – sport DWF-nek is hívják.

Mit jelent a 2 éves gyártási garancia?
Gyártási garanciánk minden rész, szegély és a felszín gyártási tökéletlenségeire illetve nem a használatból eredő sérülésekre 
vonatkozik.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

Mi történik, ha sérülést okozok az AirTrack-nek?
Ha a levegő szivárog, ne aggódjon! A sérülések 99 %-a 10 percen belül javítható szinte a világon mindenütt a javítótermékek 
segítségével. Alapanyaggal és útmutatóval is készen állunk arra, hogy segítsünk Önnek a javítás lépéseinél.

Hogy akadályozzuk meg a szelepek sérülését?
Legjobban a szelepek vannak kitéve sérülésnek. Néhány ötlet, hogy megakadályozzuk sérülésüket: 
1, Ne lépjen a szelepekre!
2, A szelepeket a körülöttük lévő tömítés teszi szivárgás-biztossá; ne veszítse el a tömítést!
3, Mindig zárja el a szelepeket szállításkor, hogy megakadályozza a matrac és a szelepek sérülését!

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

Elérhetőek-e Önök a közösségi oldalakon?
Igen! Kövesse tevékenységünket az alábbi helyeken:
Facebook: www.Facebook.com/AirTrackFactory 
Instagram: www.instagram.com/explore/tags/airtrackfactory

Az AirTrack Factory viszonteladója szeretnék lenni. Mit kellene tennem?
Még mindig vannak olyan országok, ahol nincsenek viszonteladóink. Ha kíváncsi, kérjük, küldjön egy e-mailt nekünk vagy 
hívjon minket és mi örömmel tájékoztatjuk Önt a lehetőségekről!

TERMÉKEINKRŐL

Mekkora légnyomást használjak?
Ez a terméktől, a sportágtól, a használók edzettségétől és súlyától függ. Mindig legyen akkora légnyomás, hogy ne lehessen 
kifarolni és minden edzés előtt töltse újra fel a termékeket! Tekintse meg használói kézikönyvünket és honlapunkat az ajánlott 
légnyomás-értékekhez!

Lehetséges-e, hogy egy légszőnyeg megsérül túltöltés miatt?
Nem, az a szélsőséges nyomásérték, ami tényleg károsítaná a légszőnyeget nem érhető el az általunk mellékelt fúvókkal, sem 
pedig a szőnyegen végrehajtott gyakorlatokkal.

24 órával a felfújás után a légszőnyeg már nem elég kemény. Meg kell javítanom?
Az AirTrack-eket nem úgy tervezték, hogy megtartsák a nyomásukat egyik napról a másikra. A hőmérsékletingadozás miatt 
van egy kis levegőveszteség. Azt ajánljuk, hogy szabja személyre a légnyomást minden edzés előtt. Ha kétségei vannak, kérjük 
lépjen kapcsolatba velünk szakmai véleményünkért!

Mennyi az élettartama a termékeknek?
Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy hogyan és milyen gyakran használják az adott terméket. A több, mint 7 éves élettartam 
egyáltalán nem rendkívüli.

Mennyi garanciát adnak a termékeikre?
2 év garanciát adunk termékeinkre.

Mi a különbség Az AirTrack-ek és a hagyományos tornaszőnyegek között?
A légszőnyegek új nemzedéke az AirTrack Factory-tól valóban légmentesen záródik. Ezért nincs szükség olyan drága, nagy 
felfújó eszközre, amely erős zajt csap. Egy kis kézifúvóka is elég ahhoz, hogy még a legnagyobb légszőnyegeket is 4 percen belül 
felfújhassuk. Ráadásul, az AirTrack súlya mindössze a 60 %-a, mégis sokkal jobban emlékeztet az igazi tornapadlóra.

Mennyit nyomnak a szőnyegek?
Van némi eltérés a különböző vastagságok miatt, de a hüvelykujj - szabály alapján 3 kg / m2.

Az AirBox és az AirStep-ek ráilleszthetők az AirTrack-ekre?
Igen, az AirBox-ot és az AirStep-et is 2,8 és 2 méter szélességben készítjük, hogy megfeleljen az AirTarck-ek méretének. Ha 
tudatja velünk AirTrack-e szélességét, termékeinket a megfelelő szélességben készítjük. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a 
lehetőségek és az árak miatt!

AIRTRACK FACTORY GYAKORI KÉRDÉSEK
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CONTACT
AirTrack Factory
Bijsterhuizen 11-78 
6546AS Nijmegen 
The Netherlands  

Tel.     +31 (0)24 8909659
E-mail    info@AirTrackFactory.com
Web    www.AirTrackFactory.com

Find us on social media!
Facebook.com/AirTrackFactory
Instagram.com/airtrack_factory
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