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W dniach 4-7 kwietnia br. odbędzie się w Kolonii w Niemczech kolejna edycja
najważniejszych międzynarodowych targów branży fitness. Na kolejnych stronach

magazynu znajdziecie plany hal z zaznaczonymi markami, które zapraszają was
do odwiedzenia ich stoisk podczas FIBO.
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HALA 5.2

XBODY
Stoisko A09, A20

Osoba kontaktowa:
Szymon Bartoszek, tel. +48 692 432 672

Strona internetowa: www.xbodyworld.com 

Firma XBody, ekspert w dziedzinie treningu EMS, istnieje na 
rynku od ponad 6 lat i wciąż zaskakuje nowymi rozwiązania-
mi. Poza urządzeniami Newave i NewaveMED firma oferuje 
urządzenie Activate The Hybrid, który daje możliwości bu-
dowania różnych modeli biznesowych opartych na usłudze 
EMS. Model Active the Hybrid jako jedyny na rynku pozwala 
wysyłać impuls z urządzenia zarówno za pomocą kabla, jak 
i w sposób bezprzewodowy (Wi-Fi) w tym samym czasie. 
Odwiedź nas na FIBO! Będziesz miał okazję przetestować 

urządzenia.

THORN+FIT
Stoisko A66

Osoba kontaktowa:  
Piotr Witek, tel. +48 602 731 602

Strona internetowa: www.thornfit.com

Przez lata nauczyliśmy się, że jeśli chodzi o trening, nie ma miejsca 
na skróty i doraźne rozwiązania. Stworzyliśmy grupę produktów, 
które pozwolą zwiększyć stabilność, poprawić równowagę oraz 

pracować nad siłą, wytrzymałością i szybkością. Konstruujemy i do-
bieramy nasze produkty świadomie i celowo. Każdy z nich ma kon-
kretną funkcjonalność i zastosowanie. Podnosisz ciężary, chcesz się 
wspinać w górach, zjechać stromym żlebem, złapać idealną falę czy 
zrobić pierwszego handle-passa? Chcemy być pewni, że będziesz
dobrze przygotowany siłowo i kondycyjnie. #GetFitForYourPassion
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INNLINE 
Stoisko D19 

Osoby kontaktowe:
Andrzej Ciborek, tel. +48 509 77 88 11

Dawid Pinto, tel. + 48 666 700 083
Strona internetowa: www.innline.eu

Firma Innwell jest producentem bezprzewodowych urządzeń EMS 
marki Innline. Podczas targów FIBO będzie możliwość poznania urzą-
dzeń EMS Innline występujących w dwóch wersjach: Innline PRO oraz 
Innline PT. Pierwsze z nich stworzone jest z myślą o klubach, studiach 
treningowych i innych obiektach sportowych. Druga wersja to sprzęt 
dla trenerów personalnych i osób, chcących indywidualnie pracować 
z klientem. Na tegorocznych targach odbędzie się premiera nowych 

strojów i innowacyjnych rozwiązań.

MIHA BODYTEC 
Stoisko D09 

Osoba kontaktowa:
Maciej Wolny, tel. +48 533 335 553

Strona internetowa: www.miha-bodytec.com/pl 

MIHA BODYTEC, twórca i niezaprzeczalny globalny 
lider rynku treningu EMS, zaprezentuje m.in. najnow-
sze standardy dotyczące treningu z wykorzystaniem 

EMS oraz opatentowany system elektrod I-BODY 
Connect. Czekamy na państwa na FIBO i zaprasza-

my do współpracy.
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MATRIX
Stoiska: C50, E51

Osoba kontaktowa: 
Rafał Giermasiński, tel. +48 513 111 902

Strona internetowa: https://pl.matrixfitness.com/pl

Na 880 mkw. powierzchni wystawienniczej podzielonej na dwie strefy – biznesową 
i sprzętową – Matrix pokaże m.in. aktywne programowanie MX4, ofertę Connected 

Solutions, aktualizacje Personal Training Portal, rozszerzenie linii Magnum Plate Loaded, 
Target Training Console na SDrive Perofmance Trainer i rower. Matrix pozycjonuje się jako 
lider technologiczny oferujący rozwiązania Connected Solutions. Na FIBO będzie okazja 

do zapoznania się z bogatą ofertę szkoleń grupowych, MX 4, Matrix Ride.

LES MILLS NORDIC
Stoisko B77

Osoba kontaktowa: 
Magdalena Konstańczak, tel. +48 691 103 131

Strona internetowa: www.lesmills.com

W tym roku podczas FIBO Les Mills zaprasza 
m.in. na  LES MILLS FIT BUSINESS LIVE. 

Seminarium poprowadzi Jamil Qureshi – ekspert 
w dziedzinie wysokiej wydajności. Współpracował 

z wiodącymi światowymi markami, takimi jak: 
NASA, Coca-Cola, Microsoft, HP, AMEX i Deloitte, 

a także z elitarnymi gwiazdami sportu rywalizu-
jącymi w Ryder Cup, Premier League i F1. Jamil 
opowie, co jest potrzebne, aby zbudować zespół 
liderów na każdym poziomie twojej firmy, tworząc 
wysokiej jakości kulturę sukcesu i innowacji. Se-

minarium odbędzie się 4 kwietnia w godz. 15–17. 
Wymagana rejestracja.

CIRCLE
Stoisko D79

Strona internetowa: www.matmarco.pl

Profesjonalny sprzęt cardio charakteryzujący się 
dobrą relacją cena/jakość. Przeznaczony jest 
głównie na potrzeby klientów dysponujących 

ograniczonym budżetem i jednocześnie niebio-
rących pod uwagę zakupu sprzętu używanego 
lub odnawianego. Firma Circle współpracuje 

i dostarcza swój sprzęt i podzespoły dla bardzo 
znanych producentów/dostawców branży 

fitness. Jej siedziba oraz fabryka znajdują się na 
Tajwanie.

GIPARA FITNESS
Stoisko A61

Osoba kontaktowa: 
Zofia Krupińska, tel. +48 730 200 449
Strona internetowa: www.gipara.pl

Akcesoria Gipara to suma najlepszych pomysłów, wnikliwego badania potrzeb i dzie-
siątek testów, które potwierdziły ich bezpieczeństwo, ergonomię i osiąganie maksymal-

nych efektów treningowych. Na FIBO 2019 pokażemy nowy designerski i wyjątkowy 
Space Stretch Max, który został zaprojektowany specjalnie dla twoich potrzeb treningo-

wych. Zaskoczy cię również trening z ciągle niestabilnym płynem, który jest  
w  Balans Bagu . Odwiedź nasze stoisko i zobacz też, jak pięknie monochromatyczne 
akcesoria ułożone na zunifikowanych systemach składowania mogą prezentować się 

w twoim klubie. 

HALA 6
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LIFE FITNESS/ HAMMER STRENGTH
Stoiska: A46, C51

Osoby kontaktowe: 
Osoby kontaktowe: Maciej Wolny, tel. +48 668 018 040,  

Wojciech Śmielak, tel.+48 662 184 748,
Natalia Nolbert-Klonecka, tel. +48 795 133 066

Strona internetowa: www.top-gym.pl

Podczas targów FIBO 2019 Life Fitness zaprezentuje. m.in. najnowszą klatkę do 
treningu funkcjonalnego Synrgy 180 oraz nowatorskie rozwiązania w segmencie 

kameralnego treningu grupowego. Poza tym pokażemy aplikacje fitness i przydatne 
narzędzia dostępne w konsolach maszyn cardio, podłączonych do internetu. 

Z kolei marka Hammer Strength pokaże nieograniczone możliwości stworzenia 
różnorodnych stref treningowych m.in. treningu w zawieszeniu, treningu z ciężarem 
własnego ciała a także opcji przechowywania akcesoriów w różnych konfiguracjach 

klatki HD Athletic Bridge.

PRECOR/QUEENAX/SPINNING
STOISKA E43, E44, C44

Osoba kontaktowa: Marcin Piestrzyński, tel. +48 668 330 876
Strona internetowa: www.matmarco.pl, www.precor.com

Amerykańska firma PRECOR® należy do światowej czołówki producentów
i dostawców sprzętu treningowego i rozwiązań dla rynku fitness. Na targach FIBO 2019 zaprezentowana zosta-
nie jej najnowsza oferta obejmująca: sprzęt cardio, sprzęt siłowy, modułowe stanowiska i akcesoria do treningu 

funkcjonalnego i zajęć w podwieszeniu (brand QUEENAX™), rowery i programy do indoor cyclingu (brandy SPIN-
NING®/SPINNER®), maszyny klasy Cardio HIIT, rozwiązania sprzętowo-programowe m.in. zapewniające: rozrywkę 

podczas treningu, planowanie treningów, ich śledzenie oraz analizę i ocenę, a także wspomagające zarządzanie 
bieżącą i długofalową eksploatacją i serwisem maszyn cardio.

KEISER 
STOISKO B30

Osoba kontaktowa:  
Łukasz Wilgocki, tel. +48 696 613 004

Strony internetowe:  
www.matmarco.pl,   

www.keiser.com

Nowatorski sprzęt siłowy wyposażony 
w system oporu pneumatycznego 

o możliwościach daleko wykraczają-
cych poza te, które oferują tradycyj-
ne maszyny siłowe z obciążeniem 

stosowym oraz wolne ciężary. Sprzęt 
cardio z pomiarem mocy przeznaczo-
ny między innymi do zajęć grupowych 
– cykloergometry, trenażery eliptyczne 

itp. Więcej w artykule „Keiser – re-
wolucja w podejściu do treningu” na 

str. 6–8. 
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SPORTSART
Stoiska C60, C61

Osoba kontaktowa: 
Żaneta Lewandowska, tel. +48 607 727 930

Strona internetowa: www.imgfitness.pl

SportsArt na rynku fitness obecny jest już od ponad 30 lat i posiada swoje 
przedstawicielstwa w 80 krajach na świecie. W Polsce przedstawicielem marki 
jest IMG Fitness. Ekologiczny sprzęt fitness, który zarabia dla ciebie? SportsArt 
jako prekursor innowacyjnych rozwiązań Eco Powr przedstawi pierwszą serię 
sprzętu wytwarzającego prąd elektryczny. Zasil swój biznes w czystą energię, 

a twoi klienci pokochają koncepcje ekologicznego klubu fitness. 

HALA 7
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TECHNOGYM
Stoiska C37, C38

Osoba kontaktowa: 
Dominik Śliwowski, tel. +48 668 470 580

Strony internetowe: www.itpsa.pl,  www.technogym.com

Projekt stoiska Technogym na FIBO prezentuje nową koncepcję Club 4.0, która łączy w sobie 
strefy oferujące kompletne programy treningowe i formaty inspirowane różnymi doświadczeniami 

osób trenujących. Poprzez specjalne aplikacje trenerzy mogą w prosty sposób tworzyć angażujące 
zajęcia i zarządzać każdym aspektem treningu: od rezerwacji miejsca przez użytkowników, poprzez 

wybór muzyki, aż po uruchomienie konkretnej sesji treningowej z biblioteki i ustawienie parame-
trów dla uczestników. Wśród formatów zaprezentowanych w ramach koncepcji Club 4.0. znajdą 

się: SKILLRUN class and BOOTCAMP, SKILLROW class, SKILLATHLETIC class, SKILLBIKE class, 
SKILLMILL (HIIT) class, BIOCIRCUIT class. 

DR. WOLFF
Stoisko B23

Osoba kontaktowa: 
Rajmund Gola, tel. +48 534 688 191

Strona internetowa: www.aktiv-vital.pl, 
www.dr-wolff.de

Firma Aktiv & Vital Zdrowe Plecy, re-
prezentująca markę Dr. Wolff  na rynku 
polskim, zaprasza na targi FIBO 2019.  

Dr. Wolff pokaże w Kolonii m.in. koncep-
cje treningu pleców Centrum Zdrowych 

Pleców, Park Prewencyjny, Blackroll 
Station oraz urządzenia i systemy dia-
gnostyczne – Back-Check, Leg Check. 

Chętnie odpowiemy państwu na wszyst-
kie pytania i zaprezentujemy sprzęt. 

Zapraszamy 4 i 5 kwietnia.
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ALSANIT
Stoisko D66

Osoba kontaktowa:
Michał Grabicki, tel. +48 728 881 841
Strony internetowe: www.alsanit.pl

Na tegorocznych targach FIBO zaprezentujemy nowe modele szaf oraz rozbudo-
waną kolekcję ławek. Pokażemy również, jak działają szafki wpięte w elektroniczny 

system kontroli dostępu i jakie korzyści przynosi integracja mebli ze sprzętem 
IT.  Tegoroczna edycja nastawiona jest na innowacje i dla odwiedzających mamy 
sporo ciekawostek oraz niespodzianek, jeśli jesteście ciekawi jakich, serdecznie 

zapraszamy na spotkanie z naszymi  doradcami. Do zobaczenia w Kolonii! 
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ATEPAA®
Stoisko E50

Osoba kontaktowa:
Grzegorz Kamiński,  tel. +48 570 523 333
Strona internetowa: www.atepaa.com.pl

ATEPAA®, dysponując najnowocześniejszym parkiem maszynowym oraz własnym działem projekto-
wym, odnosi sukces na globalnym rynku fitness. Producent mebli z Bielska-Białej produkuje specjali-
styczne szafki oraz meble dla obiektów sportowych. Obecnie klienci ATEPAA®  posiadają ponad 500 

klubów fitness na całym świecie, a nowe umowy z kolejnymi sieciami fitness sprawiają, że ta liczba 
niebawem znacznie wzrośnie. Dysponując powierzchnią 100 mkw. w tym roku na targach FIBO firma 
stawia na prezentację szerokich możliwości produkcyjnych oraz kreatywnych rozwiązań projektowych 

dla inwestorów z branży fitness. 
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FITNESS CLUB 24
Stoisko C39 

Osoba kontaktowa:
Marcin Jędrzejko, tel. +48 664 154 741

Strona internetowa: www.fitnessclub24.pl

Fitness Club 24 to doświadczenie i profesjonalizm. Od ponad  
10 lat lider dystrybucji nowego, regenerowanego i używanego sprzętu 

fitness. Świadczymy kompleksową usługę, także z personalizacją 
sprzętu. Prowadzimy własne kluby fitness, wiemy, jakie rozwiązania 

sprawdzą się w twoim biznesie. Proponujemy wysokiej jakości sprzęt 
za rozsądną cenę. Zapraszamy na stoisko!

HALA 9

NAOMI FITNESS DESIGN
Stoisko C20 

Osoba kontaktowa:
Marek Brzózka, tel.  +48 881 912 539

Strona internetowa: www.naomifitnessdesign.com

Marka Naomi Fitness Design stworzyła pełną gamę klatek funkcjonalnych oraz 
Power Racków w pełni przystosowanych do potrzeb klienta. Na targach zaprezen-
tujemy nasze flagowe modele klatek funkcjonalnych CUBE S400 oraz Suspension 

Bridge z elementami nowej linii NINJA HERO, która w ostatnim czasie podbija rynek 
niemiecki. Produkujemy klatki zarówno funkcjonalne, jak i crossfitowe dopasowane 

do każdej przestrzeni.
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ABISAL
Stoisko E68 

Osoba kontaktowa:
Tomasz Bentkowski, tel.  +48 533 387 727

Strona internetowa: www.hms-fitness.com

HMS produkuje sprzęt do ćwiczeń aerobowych, gimna-
stycznych, cross-fit, akcesoria fitness, rowerki, orbitre-
ki, bieżnie, trenażery, atlasy, suwnice Smitha, ławki do 

ćwiczeń, wyciągi, obciążniki, sztangielki, gryfy i obciążenia. 
Najciekawszy fragment oferty zaprezentuje na tegorocznych 

targach FIBO w Kolonii. Zapraszamy!


