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Obiect: FITNESS 5D BIKE VIRTUAL – 8 LOCURI 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

SANY 5D di Marini Simone 
Via Molise, 6 – Cascina – Pisa – Italiy 
P.IVA 01709820508 

C.F. MRNSMN77P23G702M 
Tel mobil: +393887804254 
Tel birou: +39370328213 
Persoanã de contact (lb. românã): 
Georgiana Popa: +39370328213 
 

 

Propunere comercialã: 

Cãtre Firma: 

Ĩn atenția d.lui/d.nei: 

 
 

 



 

 

DESCRIERE Obiect FITNESS 5D BIKE VIRTUAL 

 
 
Cantitate      Descriere 

 
1 

 
Show Control pentru sincronizare mișcãri și reproducere video 

1 Tablou electric cu protecție magnetotermica și centralã pentru controlul platformelor 

1 Ecran pentru operator 

1 Software de Vizionare 3D FullHD cu sistem de Autoreglare cu licențã pe viațã 

1 Sistem Teleasistențã de la distanțã prin UMTS/ADSL (Conexiunea Internet nu este 
inclusã) 

1 Professional Rack 19” pentru fixare Show Control și tablou electric 

2 Proiectori Epson pentru proiecții 3D polarizate 

1 Cadru din aluminiu pentru Proiectori cu sistem de Reglare 

1 Carcasã din metal cu înãlțime reglabilã pentru suport Proiectori 

1 Ecran Polarizat 4,60 m diagonalã, dimensiune 16:9 cu Cadru din Aluminiu și Tensori 

2 Filtru polarizator + portafiltru 

1 Cablu de conexiune audio, video, perifericã și alimentare aparaturã 

1 Compresor cu zgomot redus trifazic 380 Volt 4HP 

1 Rezervor de aer cu manometru și valvã de siguranțã conform legii 

4 Platforme pentru susținere a câte 2 Biciclete cu sistem de mișcare prevãzut cu 4 
mecanisme cu electrovalve independente. 
Realizate din oțel galvanizat și aluminiu antiderapant de 3 mm, model graficã din pvc în 
cele 4 laturi și cu plãci de susținere din cauciuc protectiv. 

1 Kit Tuburi pentru a uni platformele cu ajutorul unui sistem pneumatic 

1 Kit Cabluri pentru a uni platformele cu ajutorul unui sistem electric  

1 Film cu licențã pe viațã, durata 30 min + 1 Software pentru programare video propuse 
de cãtre client 

100 Perechi de Ochelari Polarizati 3D cu ramã protectivã 

1 Set piese de schimb (2 relay, 2 filtre polarizatoare, 1 electrovalvã, 2 tranzistori) 

 
 
 
 

FITNESS 5D BIKE VIRTUAL – ANTEPRIMÃ MONDIALÃ ESTE UN 
PRODUS FOARTE NOU ĨN EXCLUSIVITATE PROIECTAT DE NOI, INCEPÂND    

CU 2013 POATE FI CUMPÃRAT DIRECT DE LA PRODUCÃTOR 
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Click aici pentru a vedea video ilustrativ 
http://www.windproduction.it/FITNESS_5D.html 

 
 

FITNESS 5D tridimensional reprezintã  o nouã metodã de antrenament 
prevazutã cu un sistem mecanic care poate fi instalat oricãrei biciclete: este o 

inovație exclusivã proiectatã de WINDPRODUCTION & SANY 5D  care din 2013 va 
capta atenția și va deveni obiectul de activitate a multor Sãli de fitness și centre de 

întreținere fizicã la nivel mondial. 
 
 

De-a lungul timpului Fitness-ul s-a îmbunãtãțit cu noi experiențe senzoriale. 
WINDPRODUCTION & SANY 5D a realizat în acest scop platforme care se mișcã 

înainte, înapoi, la stânga și la dreapta interacționând cu proiecții și efecte speciale 
ce simuleazã drumuri panoramice sugestive, efecte de mișcare dinamice ce 

presupun un efort maxim în timpul antrenamentului. 
 
 

Toate aceste componente, pe un fundal muzical specific antrenamentului, au 
dat viațã așa-numitului Fitness 5D, care are la bazã un nou sistem inovator și unic în 
felul lui și permite publicului sã se antreneze fãrã a pierde entuziasmul într-un mod 

distractiv și simpatic interacționând în același timp cu video tridimensionale. 
 

 
Cu Fitness 5D aveți posibilitatea de a “cãlãtori” în mijlocul celor mai 

sugestive peisaje, de la munți pânã la pãdurile cele mai frumoase ale Peninsulei 
noastre, sã ajungeți pânã în Europa și chiar mai mult sã explorați peisajele cele mai 
fascinante din toatã lumea întrucât oferim posibilitatea de a descãrca și viziona în 

cadrul sistemului nostru video propuse de dvs. 
 

 

Pentru mai multe informații, prețuri și detalii vizitați site-ul: 
 http://www.windproduction.it/FITNESS_5D.html 

 

Sau contactați-ne la nr. noastre de telefon 

Cu stimã,  

Persoanã de contact (lb. românã): 
Georgiana Popa: +39370328213 

 

 

http://www.windproduction.it/FITNESS_5D.html
http://www.windproduction.it/FITNESS_5D.html

