
SPERSONALIZOWANE ROZWIĄZANIA TRENINGOWE

 DLA TWOICH KLIENTÓW, TRENERÓW I BIZNESU.  



 SPRZĘT
KOMERCYJNY SYSTEM PODWIESZANY   8

FUNKCJONALNE NARZĘDZIA TRENINGOWE  10

DUO TRAINER  12

RIP TRAINER  14

TACTICAL GYM  16

ROZWIĄZANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH  18

ROZWIĄZANIA DLA STREF TRENINGOWYCH  20

ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE TRX  22

  EDUKACJA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA  24

  PROGRAMOWANIE
PROGRAMOWANIE TRXTEAM  30

TRX CONNECT  32

MAPY TRX POWERED BY PHYSMODO  34

SPIS TREŚCI



4

Od zarania dziejów, ludzkość zawsze 
praktykowała jakieś formy treningu 
funkcjonalnego. To najbardziej naturalny  
i skuteczny sposób na polepszenie kondycji 
i „funkcji” ludzkiego ciała. Za sprawą 
naśladowania sposobu, w jaki się poruszamy  
w sporcie i codziennym życiu, trening 
funkcjonalny ma ma na celu poprawę  
zdrowia i witalności.

W TRX wierzymy, że trening funkcjonalny —  
dosłownie i w przenośni — to ruch progresywny. 
Progres ten wymaga zintegrowanej platformy 

łączącej innowacyjny sprzęt, profesjonalną 
edukację oraz dynamiczne programowanie  
— i wreszcie technologii, która będzie  
to wszystko spajać w jedną całość.

W tym roku TRX wznosi się na kolejny  
poziom za sprawą TRX CONNECT, cyfrowej 
platformy, która pozwala Twoim klientom  
na doświadczenie bezapelacyjnie najbardziej 
spersonalizowanego treningu funkcjonalnego, 
aby mogli zrealizować wszystkie swoje cele.

//Make it Personal with TRX  

SP
RZ

ĘT

EDUKACJA

PROGRAMOWANIE

ROZWIĄZANIA 
TRENINGOWE 
SPERSONA- 
LIZOWANE  
DLA TWOICH 
KLIENTÓW, 
TRENERÓW  
I BIZNESU.
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6 PROGRAMOWANIE

SPRZĘT TRX
TRX PRO 4 / FUNKCJONALNE NARZĘDZIA TRENINGOWE / DUO TRAINER 
/ RIP TRAINER / TACTICAL GYM / ROZWIĄZANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW 
DOMOWYCH / ROZWIĄZANIA DLA STREF TRENINGOWYCH TRX



SPRZĘT
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Regulacja pozwala  
na dopasowanie do każdego 
rozmiaru stopy, co zapobiega 

ślizganiu się. Komfortowa 
wyściółka dla wygody. 

Dba, by Twoja inwestycja była 
bezpieczna i chroniona.

Technologia Microban® 
zapobiega rozmnażaniu się 

bakterii, a antypoślizgowa faktura 
zwiększa pewność chwytu.

Gładkie, wyściełane pasy 
parciane zwiększają komfort 

użytkowania.

REGULOWANE  
UCHWYTY NA STOPY

KARABIŃCZYK  
ZAMYKAJĄCY

ANTYBAKTERYJNE,  
GUMOWE UCHWYTY

WYŚCIEŁANE  
TRÓJKĄTY

Bazując na 12 latach feedbacku i testów stworzyliśmy nasz najlepszy, 
komercyjny system podwieszany TRX na miarę swoich czasów. 
Zaprojektowany tak, by sprostać wyjątkowo intensywnemu 
użytkowaniu. W środowiskach komercyjnych nowy system 
podwieszany TRX łączy świeży wygląd ze zmodernizowanymi 
elementami, stając się tym samym naszym najbardziej 
wytrzymałym i przyjaznym użytkownikowi produktem,  
jaki opracowaliśmy do tej pory.

KOMERCYJNY SYSTEM  
PODWIESZANY TRX PRO 4

SPRZĘT: NARZĘDZIA TRENINGOWE

CECHY



PIŁKA LEKARSKA TRX LINA TRENINGOWA TRX

TAŚMY TRX STRENGTH BANDS

PIŁKA GIMNASTYCZNA  
TRX STABILITY BALL

PIŁKA SLAM BALL TRX

MATA TRX

TAŚMY TRX MINI BANDS

KETTLEBELLS TRX

BOX PLYOMETRYCZNY TRX  
PLYO BOXES

ROLLERY PIANKOWE TRX

10

Stwórz kompletne, 360-stopniowe doświadczenie treningu funkcjonalnego 
TRX w Twoim obiekcie dzięki naszej nowej linii funkcjonalnych narzędzi 
treningowych. Każdy produkt spełnia najwyższe standardy jakości  
i został opracowany tak, by znosić intensywne użytkowanie  
w środowisku komercyjnym.

NOWE, FUNKCJONALNE NARZĘDZIA  
TRENINGOWE TRX

25,5 cm: 1,8 kg, 2,7 kg, 3,6 kg, 4,5 kg i 5,4 kg.
30,4 cm: 1,8 kg, 2,7 kg, 3,6 kg, 4,5 kg, 5,4 kg, 

6,3 kg, 7,2 kg, 8,1 kg i 9 kg.

XX-LIGHT: 1,3 cm szer., X-LIGHT: 2 cm szer.,  
LIGHT: 2,9 cm szer., MEDIUM: 4,4 cm szer.,  

HEAVY: 6,3 cm szer.

3,8 cm x 915 cm / 3,8 cm x 15,24 m

61 cm x 122 cm x 1,27 cm

15,2 cm, 30,5 cm, 45,7 cm i 61 cm

45,7 cm / 91,4 cm

55 cm / 65 cm

1,8 kg, 2,7 kg, 3,6 kg, 4,5 kg, 6,8 kg,  
9 kg, 11,3 kg, 13,6 kg, 18,1 kg i 22,7 kg

X-LIGHT / LIGHT / MEDIUM / HEAVY
30 cm dł.SPRZĘT: NARZĘDZIA TRENINGOWE

SPRZĘT

4 kg, 6 kg, 8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, 36 kg, 40 kg



TRX®Duo Trainer to owoc ewolucji w sprzęcie treningowym. 
Wzorowany na klasycznych kółkach gimnastycznych, Duo Trainer 
posiada ulepszony, ergonomiczny design, możliwości regulacji  
i system integrujący całe ciało. Stworzony we współpracy  
z bestselerowym autorem, trenerem i założycielem Mobility 
| WOD, dr. Kellym Starrettem, TRX Duo Trainer pozwala 
sportowcom na wszystkich poziomach wytrenowania 
wzbić się na kolejne wyżyny siły, mobilności, 
wytrzymałości i elastyczności.

TRX DUO TRAINER™

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA
Mocowania i pętle Infinity

RÓŻNORODNOŚĆ TRENINGOWA
Mobilne uchwyty

PREWENCJA OBRAŻEŃ
Proste uchwyty  

i prawidłowe ułożenie

MAKRO- I MIKRO-REGULACJE
Pętla Infinity i regulacja  

mobilnych uchwytów

TRENING OBWODOWY
Całkowicie nowe  
doświadczenie

MOŻLIWOŚCI TRENINGOWE
Uchwyty na stopy

KORZYŚCI KÓŁEK GIMNASTYCZNYCH, PRZYSTĘPNOŚĆ TRX

TRX Duo Trainer został stworzony we współpracy z trenerem  
i założycielem MobilityWOD, dr. hab. fizjoterapii Kellym Starrettem. 
Starrett naucza trenerów i sportowców na całym świecie, jak używać 
siły i wyuczonych ruchów do przewidywania i radzenia sobie  
z niewydolnościami, które prowadzą do gorszych  
wyników i kontuzji. 

CECHY
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SPRZĘT: NARZĘDZIA TRENINGOWE
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TRX Rip Trainer™ może zostać przymocowany  
do jakiegokolwiek bezpiecznego punktu 
zaczepienia dla przeprowadzenia wymagającego 
treningu całego ciała. Ten innowacyjny system został 
zaprojektowany tak, by generować regulowane, 
nierównomierne obciążenie, które umożliwia rozwój 
mięśni środka, siły eksplozywnej, elastyczności  
i wytrzymałości cardio. 

Drążek o dł. 1.1 m z uchwytami wykonanymi z gumy 
jakości przemysłowej, składający się z dwóch części  
dla łatwego przenoszenia.

Filmy instruktażowe  
do pobrania 
demonstrują 18 różnych 
ćwiczeń.

Lina oporowa z ochronnym, nylonowym rękawem 
oraz karabińczyk jakości przemysłowej ceniony  
z uwagi na maksymalną wytrzymałość. 

Pasek bezpieczeństwa

TRX Rip Trainer™ to znakomite narzędzie do spalania 
kalorii, zwiększania wytrzymałości sercowo-naczyniowej 
i rozwijania siły rotacyjnej, która odzwierciedla sposób, 
w jaki poruszasz się w sporcie i życiu.

TRX RIP TRAINER™
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CECHY

SPRZĘT: NARZĘDZIA TRENINGOWE
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Zestaw został stworzony na potrzeby służb wojskowych. 
Zawiera specjalny, 12-tygodniowy program kondycyjny, 
który pomaga zwiększyć siłę, wytrzymałość, poprawia 
koordynację oraz stabilizację.

TRX TACTICAL GYM
SPRZĘT: ROZWIĄZANIA DLA GRUP SPECJALNYCH
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*

Udoskonalona, cyfrowa wersja 12-tygodniowego, 
specjalnego programu kondycyjnego daje Ci 
możliwość bliskiego spotkania ze światowej klasy 
systemem treningowym poprzez smartfon  
lub tablet. 

Bądź zawsze w formie dzięki aplikacji. Zawiera 
ona: zróżnicowany zestaw treningów, ćwiczenia 
poprawiające zwinność, testy porównawcze Twoich 
postępów treningowych, zintegrowany system 
odliczania czasu i bibliotekę nagrań video.

Gdziekolwiek jesteś, 
masz dostęp  

do 12-tygodniowego, 
specjalnego programu 

kondycyjnego,  
pobranego i w całości 

zainstalowanego  
na Twoim smartfonie  

lub tablecie.

Zoptymalizowany 
oraz zintegrowany 

system odliczania czasu 
pozwala na bieżąco 

kontrolować  
Twoje wyniki.

Obszerna, szczegółowo 
opisana biblioteka  

nagrań video.  
Zawiera trzy różne 
poziomy progresji  

dla każdego ćwiczenia  
w danym programie,  
by móc na bieżąco  

monitorować wyniki.

Szczegółowa sekcja 
informacyjna. 

Naucz się korzystać  
z programu, udoskonalaj 

swoją formę i utrzymuj 
progres.

FUNKCJE APLIKACJI:

APLIKACJA TRX FORCE

TRX TACTICAL GYM 
Zestaw zawiera:

• TRX Tactical Gym
• aplikację TRX FORCE    

(12-tygodniowy program treningowy)
• przewodnik „Jak zacząć”
• dostęp do platformy z materiałami video
• opaskę silikonową na rękę
• TRX uchwyt na drzwi
• taśmę umożliwiającą zawieszenie TRX  

w dowolnym miejscu
• taśmę przedłużającą
• woreczek TRX na sprzęt

SPRZĘT
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TRX® FIT to nasz najlżejszy system podwieszany przeznaczony głównie dla nowicjuszy, 
który może być zamontowany wszędzie w czasie krótszym niż 60 sekund i od razu  
nadaje się do intensywnego treningu, który w zadziwiającym tempie poprawi 
Twoją kondycję. Zestaw TRX® FIT zawiera także dwa, wydrukowane dla wygody, 
20-minutowe treningi, które można powiesić na ścianie lub zabrać ze sobą.

Zestaw zawiera:

• TRX® FIT
• przewodnik „Jak zacząć”
• uchwyt na drzwi
• taśmę umożliwiającą zawieszenie TRX  

w dowolnym miejscu
• opaskę silikonową na rękę
• dostęp do platformy z filmem o montażu  

i użytkowaniu
• plakat z treningami
• woreczek TRX na sprzęt

TRX FIT
SPRZĘT: ROZWIĄZANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH

Zestaw TRX® HOME Suspension TrainingTM daje 
Ci możliwość treningu całego ciała, pomagając  
w budowaniu siły, rzeźbieniu sylwetki oraz 
spalaniu kalorii. Osiągnij wymierne rezultaty 
trenując w domu lub na powietrzu.

Zestaw zawiera:

• TRX® HOME Suspension Trainer
• przewodnik „Jak zacząć”
• dostęp do platformy z materiałami video
• opaskę silikonową na rękę
• TRX uchwyt na drzwi
• taśmę umożliwiającą zawieszenie TRX  

w dowolnym miejscu
• woreczek TRX na sprzęt

TRX HOME
SPRZĘT: ROZWIĄZANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH

SPRZĘT



20

20

STOJAKI REGAŁOWE BAYS

KONFIGURACJE DLA KAŻDEJ PRZESTRZENI

NAROŻNIK — CORNER UNIT

JEDNOSTKA WOLNOSTOJĄCA T-UNIT28’ DOUBLE BRIDGE

Stwórz w swoim obiekcie całkowicie nowy, funkcjonalny 
ekosystem za pomocą naszej nowej linii TRX Studio Line. 
Te dające się wyjątkowo łatwo dostosować systemy montażowe 
i do przechowywania maksymalizują wydajność przestrzeni 
i funkcjonalność ćwiczeń, jednocześnie akcentując design 
i estetykę. To wszystko dzieje się w sposób, który
odpowiada na potrzeby każdego indywidualnego 
klienta danej przestrzeni i aktywności.

STUDIO LINE

Zmaksymalizuj możliwości przestrzenne, organizacyjne 
i treningowe w każdym miejscu za pomocą naszej 
linii TRX Studio Line. Te supernowoczesne systemy 
dla treningu w podwieszeniu oraz modułowe systemy 
przechowywania zaczynają się od stojaków regałowych 
typu Bay i rozrastają się w nieskończoną ilość dających 
się modyfikować opcji.

SPRZĘT: ROZWIĄZANIA DLA STREF TRENINGOWYCH TRX

SPRZĘT
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PROGRAMOWANIE

Zmaksymalizuj możliwości treningowe systemu TRX 
i innych rodzajów treningu funkcjonalnego dzięki 
naszym różnorodnym rozwiązaniom montażowym.

MONTAŻ

Brama TRX S-FRAME to wykonana ze stali jakości 
handlowej, podwyższona konstrukcja, która może 
pomieścić 22 systemy podwieszane TRX. Idealna  
do treningu grupowego, może także służyć 
do innych ćwiczeń w zwisie lub podwieszania 
sprzętów takich, jak worki bokserskie, liny 
treningowe czy Rip Trainer.

• Dostępna w wariantach zwiększających się  
o 152 cm do max. 9,15 m długości.

• Dwie wysokości: standardowa – 2,5m,  
lub wzniesiona do 2,75 m za pomocą  
monkey bar. 

Zaprojektowany pod kątem systemu 
podwieszanego TRX oraz treningu z DUO 
Trainerem, ten wytrzymały, wykonany ze stali 
jakości przemysłowej wysięgnik dostępny jest 
w wariantach zwiększających się o 213 cm, 
umożliwiając trening większej ilości osób  
na mniejszej przestrzeni. Idealny do podciągnięć  
i ćwiczeń w zwisie. 

MultiMount może być także używany jako punkt 
zaczepu dla worków bokserskich lub wisząca 
półka do przechowywania piłek gimnastycznych. 

Solidna płytka, która może być zamocowana 
na wytrzymałej na obciążenia ścianie, służąc 
jednocześnie jako punkt zaczepu dla systemu 
podwieszanego TRX i jako ścienny wieszak  
na ulubione zdjęcie albo dzieło sztuki.

BRAMA TRX S-FRAME TRX MULTIMOUNT KIT

STACJA TRX RIP

Niewielki i niezwykle 
wytrzymały element, który 
zapewnia łatwe mocowanie 
dla jednego lub dwóch 
systemów podwieszanych 
albo dla Rip Trainerów.

TRX X-MOUNT®

TRX INVIZI-MOUNT ™
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SPRZĘT: ROZWIĄZANIA DLA STREF TRENINGOWYCH TRX

Stacja TRX RIP służy  
do przymocowania do 10 Rip 
Trainerów. Wykonana  
z wysokogatunkowej stali,  
ta składana stacja zawiera  
kabel i blokadę.

Kółeczka umożliwiają łatwe 
przemieszczanie.



EDUKACJA TRX
KURS SYSTEMU PODWIESZANEGO TRX / KURS TRENINGU 
FUNKCJONALNEGO TRX / KURS TRENINGU  
GRUPOWEGO TRX / KURS ZAAWANSOWANEGO  
TRENINGU TRX / KURSY SPECJALISTYCZNE / KURSY CYFROWE



Ruch jest fundamentem lepszego.

Umożliwić profesjonalistom lepsze szkolenie 
za pomocą systemu zbudowanego na Ruchach 
Fundamentalnych TRX.

WIZJA

CEL

EDUKACJA
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ŚCIEŻKA EDUKACYJNA TRX®

• Podczas tego 8h kursu wprowadzającego nauczysz się podstaw 
treningu z wykorzystaniem systemu podwieszanego TRX

• Poznasz, jak ustalać standard Ruchów Fundamentalnych TRX  
– nauczysz się co powinno być stabilne, a co mobilne

• Poznasz efektywne techniki cueingu użyteczne w prowadzeniu 
treningów z klientami

• Poznasz i nauczysz się stosować system 
coachingowy TRX w zajeciach grupowych

• Opanujesz zaawansowane techniki cueingu aby 
efektywnie zarządzać grupą podczas zajęć

• Podczas tego intensywnego kursu (16h) nauczysz się 
jak tworzyć własne programy treningowe

• Nauczysz się tworzyć i modyfikować wstępnie 
zaprogramowany, 18-dniowy boot camp

TRX® 1
SYSTEM PODWIESZANY TRX® (STC)

CYFROWE

TRX®  3
TRENING GRUPOWY TRX* (GTC)

SZKOLENIA FAKULTATYWNE

TRENING  
TRX® RIP TRAINER

TRENING TRX®  
DLA MEDYCYNY SPORTOWEJ

PODSTAWY  
TRENERA

TRX DLA 
JOGI

ZAAWANSOWANY TRENING GRUPOWY TRX** (AGTC)

TRX®  2
TRENING FUNKCJONALNY TRX® (FTC)

*zalecane ukończenie: TRX 1 & 2
**wymagane ukończenie: TRX 1 + TRX 2 OR TRX 3
Szkolenia TRX uznawane są przez: ACE, ACSM, AFLCA, BCRPA, canfitpro, Fitness Australia, ISSA, IYCA, NESTA, NSCA, PTA Global, Skills Active, REPS

100 LEVEL - ZACZNIJ TUTAJ

200 LEVEL - PODNIEŚ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI INSTUKTORSKIE

400 LEVEL - OSIĄGNIJ POZIOM MISTRZOWSKI 

• Nauczysz się tworzyć spersonalizowane, motywujące 
zajęcia grupowe dla osób o zróżnicowanym poziomie 
wytrenowania

• Zawiera dwa treningi grupowe: TRX Strong oraz TRX Fit

• Osiągniesz poziom mistrzowski w stosowaniu 
zaawansowanych narzędzi treningowych w trakcie 
prowadzenia zajęć grupowych

• Bazując na wiedzy wyniesionej z kursu STC będziesz mógł stosować 
Fundamentalne Ruchy TRX wykorzystując system podwieszany TRX,  
a także inne sprzęty – m.in. Rip Trainer, lina treningowa, sztanga, 
kettlebells, piłki lekarskie

• Poznasz techniki zaawansowanego coachingu – będziesz w stanie 
rozpozna-wać najczęstsze błędy i używać efektywnych narzędzi tak, 
by budować świado-mość swoich klientów jak powinny wyglądać 
prawidłowo wykonywane ruchy

• Nauczysz się tworzyć multisprzętowe treningi obwodowe



SPRZĘT28

PROGRAMOWANIE TRX
TRXTEAM®: KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE  
DLA TWORZENIA PROGRESYWNYCH, ZORIENTOWANYCH NA WYNIKI 
TRENINGÓW I BOOT CAMPÓW, KTÓRE ZWIĘKSZĄ RETENCJĘ CZŁONKÓW, 
POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW I ICH ZAANGAŻOWANIE.
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Współpracuj z TRX i zdobądź dostęp do dziesiątek treningów
i programów TRX dostarczanych bezpośrednio do Twoich
trenerów i klientów za sprawą platformy cyfrowej TRX Connect.
TRXTEAM obejmuje: programowanie, platformę TRX Connect
oraz wsparcie marketingowe.

PROGRAMOWANIE TRXTEAM® 
PROGRAMOWANIE

TRX® + SYSTEM PODWIESZANY
Zaprojektowany głównie z myślą o treningu  
na systemie podwieszanym TRX. 

BOOTCAMPY 
Zdobądź 12-18 unikalnych sesji treningowych, 
strukturyzowanych w przemyślany sposób tak, by 
postęp następował w przeciągu czterech, sześciu lub 
ośmiu tygodni — w zależności od tego, który schemat 
wybierzesz.
• Sześć unikalnych edycji do wyboru.

ZAJĘCIA W STYLU „DROP-IN”
Dwa tematyczne formaty treningów grupowych, które 
zaangażują członków o różnych celach fitnessowych. 
Jeden nowy trening na miesiąc. 
• Strong — treningi siłowe dla grup oparte  

o system podwieszany
• Fit — intensywne treningi interwałowe dla grup  

oparte o trening w zawieszeniu  

TRX DLA JOGI
Pomoże Twoim podopiecznym w pełni eksplorować 
ruch bez obaw, wahań i obrażeń. TRX Yoga Flow 
to styl Power Jogi, który  wykorzystuje system 
podwieszany TRX do zbudowania prawdziwej 
wytrzymałości przy jednoczesnym podnoszeniu 
elastyczności, siły, koordynacji i równowagi. 

TRENINGI TRX MULTIMODALITY
Zaprojektowane tak, by być przeprowadzanymi  
na kombinacjach systemu podwieszanego TRX oraz 
narzędzi funkcjonalnych TRX z innymi sprzętami.

OBWODOWE TRENINGI MULTIMODALNE 
(obejmujące narzędzia funkcjonalne TRX). Intensywne, 
obwodowe treningi wykorzystujące do siedmiu 
akcesoriów, takich, jak system podwieszany TRX,  
Rip Trainer, liny treningowe, kettlebells, piłki lekarskie, 
piłki slam i skrzynie plyometryczne.

MASZYNY CARDIO + TRX
Godzinne, intensywne treningi, obejmujące ok.  
30 min. na maszynach cardio (spinning / wiosłowanie 
/ bieganie) i ok. 30 min. docelowego treningu  
w podwieszeniu TRX i/lub obwodowego treningu 
multimodalnego (włączając w to narzędzia 
funkcjonalne TRX). Idealna kombinacja cardio  
i tonowania całego ciała skoncentrowanego  
na mięśniach środka.  

Wprowadź swoich podopiecznych w dziesiątki 
spersonalizowanych treningów, włączając w to:

• Trening w podwieszeniu z TRX
• Trening funkcjonalny z TRX
• TRX + Cardio
• Maszyny cardio
• Joga / Pilates
• Mobility / Myofascial
• Outdoor i zajęcia w domu „At Home”. 

DOSTARCZANE BEZPOŚREDNIO DO TWOICH TRENERÓW DZIĘKI TRX CONNECT

PROGRAMOWANIE GRUPOWE

DOSTARCZANE BEZPOŚREDNIO DO TWOICH KLIENTÓW DZIĘKI TRX CONNECT

PROGRAMOWANIE SAMODZIELNE DYI
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Cyfrowa platforma składająca się 

z trzech zintegrowanych części, 

pozwalająca Ci na ŁĄCZENIE SIĘ  

z Twoimi podopiecznymi, by zapewniać 

autentycznie spersonalizowane 

doświadczenie fitness. 

APLIKACJA TRX 
Spersonalizowana Aplikacja Fitness dla użytkowników i konsumentów. 
Interaktywne treningi audio od profesjonalnych trenerów, które reagują  
w danym momencie, by prowadzić i motywować użytkownika.

APLIKACJA TRX DIGITAL PRO � EDYCJA KORPORACYJNA
Łączy Twój klub z Twoimi klientami.
Pozwala Ci na wykorzystanie naszego narzędzia w różnych przestrzeniach w Twoim 
klubie, zapewniając dziesiątki spersonalizowanych planów treningowych Twoim 
klientom poprzez aplikację TRX (w oparciu o wyniki TRX MAPS i preferencje klientów). 

Wirtualne narzędzie do oceny ruchu.
To proste w obsłudze urządzenie pozwala Ci dokonać 
oceny ruchu w mniej, niż 30 sekund, a następnie 
stworzyć plany ćwiczeniowe w oparciu  
o otrzymane wyniki.
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APLIKACJA TRX APP
Wykorzystując najnowszą technologię,  

nasza douszna aplikacja audio śledzi twoje dane 

biometryczne i reaguje w czasie rzeczywistym 

poprzez zindywidualizowany trening, wsparcie  

i plany treningowe.

Po prostu włóż słuchawki, podążaj za wskazówkami 

swojego coach’a i wejdź do swojej strefy.

ZARZĄDZANIE 
RELACJAMI Z KLIENTEM  

Miej pod kontrolą umówione 
spotkania i bądź na bieżąco 

z planami klientów dzięki 
wglądowi w codzienną 

aktywność użytkowników. 
Rezerwuj sesje osobiście i rób 

notatki oraz statystyki dotyczące 
indywidualnych klientów. 

TWÓRZ TRENINGI 
Twórz i wysyłaj treningi oraz 

plany treningowe w kilka 
minut. Korzystaj bezpośrednio 
z zasobów naszej biblioteki, 
która obejmuje jogę, trening 

funkcjonalny, trening  
w podwieszeniu, bieganie  

i inne aktywności.

MONITORUJ  
I MOTYWUJ

Wysyłaj wiadomości, notatki 
głosowe, powiadomienia 
i wirtualne kciuki w górę / 
w dół, kiedy Twoi klienci 

realizują lub opuszczą trening. 
Dodatkowo, miej wgląd  

w szczegóły takie, jak tętno, 
czas trwania i spalone kalorie.

TWÓRZ GRUPY
Kategoryzuj klientów 

w poszczególne 
grupy oparte na ich 

wynikach z TRX MAPS, 
zainteresowaniach  

i celach. Twórz kluby 
treningowe, wyzwania — 

zrzucanie wagi itp.

Tchnij życie w swój biznes i osiągaj 
rezultaty dzięki jedynemu w swoim rodzaju 
narzędziu łączącemu trenera z klientem.

Aplikacja TRX Pro App utrzymuje Cię  
w łączności z Twoimi klientami zawsze  
i wszędzie.

Wysyłaj im zaproszenie do połączenia się 
z Tobą bezpośrednio z aplikacji.

ROZWIĄZANIE DLA TRENERÓW

TRENER

UŻYTKOWNIK / KLIENT

ROZWIĄZANIE DLA KLIENTÓW / UŻYTKOWNIKÓW

ROZWIĄZANIE KOMERCYJNE

*

* Dostępne w sprzedaży w roku 2018.  

   Wszystkie trzy komponenty TRX CONNECT są dostępne jako autonomiczne rozwiązania.

APLIKACJA 
TRX PRO APP



Identyfikacja ruchu może być kluczowa nie tylko  

w ocenie ryzyka obrażeń jednostki, ale także  

w układaniu programów dla niej.

Journal of Athletic Medicine, badania z kwietnia 2016

DLA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW, 

TRX MAPS oferuje spersonalizowane, zorientowane na 

wyniki informacje, które mogą być wykorzystane jako 

dodatkowe narzędzie do przyciągania i utrzymywania 

klientów, i jest to... narzędzie gwarantujące zabawę.

W PROFESJONALNYCH RĘKACH,  

TRX MAPS to sprawdzone narzędzie 

do generowania leadów do treningu 

personalnego, napędzające zapytania  

i bardziej efektywne sesje treningowe.
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Opracowana, by udoskonalać ruch użytkowników, TRX MAPS przeprowadza kompletną ocenę ruchu 

w mniej, niż 30 sekund. Wyniki są natychmiast dostarczane przez e-mail/ aplikację TRX z zalecanymi 

ćwiczeniami korekcyjnymi, które celują w słabe punkty. Te proste w użyciu urządzenie może być 

wykorzystywane przez personel do zapewniania zindywidualizowanych programów treningowych  

i śledzenia postępów w rzeczywistym czasie.

JAK TO DZIAŁA

Za pomocą analizy ruchu jednostki,  

TRX MAPS tworzy spersonalizowany 

plan ćwiczeniowy skonstruowany tak, by 

poprawić niedoskonałości w mobilności, 

aktywacji, postawie i symetrii. Z pomocą 

regularnej oceny, poszczególne osoby 

mogą śledzić swoje postępy w czasie.

OKREŚL ZALECENIA I WYKONUJ JE: 

PROSTE RUCHY, SZCZEGÓŁOWA OCENA
3 przysiady   |   30 sekund   |   2000 danych pomiarowych na sekundę   |   95% dokładność

Identyfikowanie niewydolności ruchowych w czterech kluczowych kategoriach:

MOBILNOŚĆ AKTYWACJA POSTAWA SYMETRIA

TWOJE 
WYNIKI 
MAPS
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© 2017, Fitness Anywhere LLC. San Francisco, California. Wszelkie prawa zastrzeżone. TRX®, Suspension Training® są  
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Fitness Anywhere LLC w USA i na całym świecie. 

Żaden fragment niniejszego przewodnika nie może być reprodukowany bądź wykorzystywany w jakiejkolwiek formie, włączając formę 
elektroniczną, mechaniczną, fotokopiowanie, nagrywanie lub jakikolwiek inny sposób, bez pisemnej zgody wydawcy. 

FACEBOOK.COM/TRXTRAINING @TRXTRAINING

ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, tel.: 42 640 77 22, e-mail: biuro@ekspertfitness.com

www.ekspertfitness.com

Wyłączny dystrybutor sprzętu i szkoleń TRX® w Polsce:

FACEBOOK.COM/TRXPOLSKAOFFICIAL    |


