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LIFE FITNESS INTRODUCERAR: AXIOM SERIES
Sober, elegant och lyxig styrketräningsutrustning från världens
ledande tillverkare av kommersiell träningsutrustning.
Den nya serien omfattar 13 träningsmaskiner samt 12 nya träningsbänkar och racks.
Axiom Series är en attraktiv produktserie för gym, hotell, spa och företag.
• Premium-design med låga vikttorn, eleganta och moderna linjer
• Intuitiv och användarvänlig
• Tillverkad med högsta ingenjörskonst samt rigorösa tester
Dan Wille, Global Vice President of Marketing and Product Development från Life Fitness är
väldigt nöjd.
”We’ve listened to feedback from our customers and we’re excited for them to experience the
full breadth and versatility of this line. The Axiom lineup features a fresh, premium design with
upgraded biomechanics, and is the perfect solution to upgrade the look and strength training
experience of any facility.” Dan Wille.
Axiom Series erbjuder en mängd olika bänkar, racks och förvaringsmöjligheter. Det finns fem
olika förvaringsmodeller för hantlar, skivstångsställ samt ett stående ställ för medicinbollar.
Serien innehåller även en ny Smith-maskin, flexibility trainer, bänk för magträning samt en dip
and leg raise.
Den intuitiva designen gör Axiom Series till en användarvänlig maskinserie. Alla träningsmaskiner har även pedagogiska illustrationer och QR-koder. Med en telefon scannar
användaren QR-koden och ser en video med träningsinstruktioner.
För mer information kontakta gärna:
Anders Kumlin, Fitness Brands Sweden AB – försäljningschef
Mobil: +46 739 40 11 07, mail: anders.kumlin@fitnessbrands.com
www.fitnessbrands.com

FAKTARUTA
Fitness Brands Nordic AB är en koncern bestående
av Fitness Brands Sweden AB, Fitness Brands
Norway AS och Nordic Sportsmaster AB/AS.
Fitness Brands Nordic AB, en av Nordens ledande
leverantörer av kvalitetsprodukter inom fitness, träning och hälsa. Våra huvudkontor finns i Västerås,
Sverige och på Grålum i Sarpsborg, Norge.

Koncernens servicenätverk sträcker sig över hela
Sverige och Norge för respektive bolag.
Fitness Brands Nordic AB är exklusiv distributör av
världsledande varumärkena Life Fitness, Hammer
Strength, SCIFIT, Escape Fitness ICG Indoor Cyling,
Fit Interiors, Mondo Flooring och TRX (Norge).

