
573 
€/mes1

48 mesos

INTEGRITY SERIES:
La millor solució per a l’entrenament 
cardiovascular

Al seu nou gimnàs disposarà de la nova Sèrie 
Integrity amb els equips més sol.licitats pels 
clients: cinta de córrer Integrity i el.líptica 
Integrity. La nova Sèrie Integrity està 
orientada a l’entrenament cardiovascular i 
combina durabilitat i facilitat de servei.

A més, la nova consola dels equips és 
compatible amb les solucions digitals  Halo 
Fitness Cloud, per poder oferir una millor 
experiència digital al soci.

I a més, inclou la consola Integrity C: 
Intuïtiva pantalla tàctil de 17,78 cm (7”) LED 
que facilita la navegació. Connexió Bluetooth® i 
NFC per mantenir entretinguts els usuaris.  

QUÈ INCLOU EL GIMNÀS  
DE 50 M2?

 • Cinta de córrer Integrity SC Artic Silver, WIFI

 • El.líptica Integrity Artic Silver, WIFI

 • Bicicleta vertical Integrity SC

 • Bicicleta indoor IC5

 • Optima Series Hip Abductor / Adductor

 • Optima Series Leg Curl / Extension

 • Optima Series Fly / Rear Delt

 • Optima Series Lat / Row

INDOOR CYCLE:
Entrenament segur i eficaç

També disposarà de la nostra gamma Indoor 
Cycle al gimnàs. La bicicleta IC5 combina un 
disseny innovador amb components mecànics i 
elèctrics d’alta qualitat. Gràcies al computador 
WattRate LCD, l’IC5 mostra el rendiment en 
vats i intercanvia dades amb dispositius externs.              

OPTIMA SERIES:
La millor solució per a rutines de força 

La Sèrie Optima no pot faltar al seu gimnàs. 
La Sèrie Optima combina confiança, 
biomecànica i un estil sofisticat en una 
àmplia varietat d’equips compactes per a 
rutines de força.   
 

REGAL2 DE LA NOVA 
TENDÈNCIA HOTELERA 
FITNESS ROOM
REM I BICICLETA

MÀXIMA VERSATILITAT  
I QUALITAT PER ALS  
HOSTES 

RÈNTING

GIMNASIO 
DE 50 M2 

Ciclo Indoor Optima SeriesIntegrity Series



1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 48 mesos. Oferta vàlida fins al 31/12/2019 a la Península, les Baleares i les Canàries. Quan 
s’acabi el lloguer, el client podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips nous o consultar altres opcions. Termini de lliurament 
estimat després de signar el contracte, en funció de la disponibilitat del fabricant. El muntatge i la instal.lació hi estan inclosos. 2. L’obsequi del 
Life Fitness Row GX Trainer i la bicicleta indoor IC5 està condicionat al lloguer d’un gimnàs de 50 m2. Les fotografies poden no coincidir amb 
les versions i/o els equipaments de l’oferta. La concessió de l’operació està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució 
del sol.licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat. CaixaBank Equipment Finance, SA, carrer de Caleruega, 102, de (28033) Madrid. 
NIF A-58662081. Inscrita en el RM de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-656663.

Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2019. NRI 2573-2018 05541

FITNESS ROOM - REM I BICI
de regal2 per als hostes

Ara amb el lloguer del nou gimnàs l’obsequiem 
amb un Life Fitness Row GX Trainer i la bicicleta 
indoor IC5 de regal, perquè pugui incorporar a 
l’oferta hotelera dues habitacions fitness room.

Fitness Row GX utilitza el sistema de resistència 
patentat Fluid Technology, que aporta una 
sensació de suavitat i moviment natural.

 • Varietat de rutines

 • Entrenament integral de baix impacte

 • Compacte i fàcil de transportar

La bicicleta indoor IC5 combina un disseny 
innovador amb components mecànics i elèctrics 
d’alta qualitat:   

 • Mesurador de WattRate (potència)

 • Connectivitat

 • Sistema magnètic de frenat 

 • Ajustament en 4 direccions de manillar i 
seient 

 • Seient esportiu unisex encoixinat 

 

ARA ÉS EL MOMENT DE 
PORTAR EL FITNESS
A LES HABITACIONS!

SERVEIS INCLOSOS EN LA QUOTA 
MENSUAL

 • Lloguer durant 48 mesos  

 • Disseny d’interiors: 

 • Gimnàs: l’espai d’entrenament per als 
hostes    

 • Fitness Room: l’exclusivitat del fitness a 
l’habitació  

 • Transport i instal.lació  

AVANTATGES PRINCIPALS DEL 
RÈNTING

 • Totes les despeses del bé s’integren en un 
únic pagament mensual

 • La capacitat creditícia no es redueix

 • La quota mensual es pot deduir a l’IRPF 
o a l’IS, i l’IVA és compensable (segons la 
legislació fiscal vigent)

 • Tots els costos es poden conèixer per 
endavant i evitar despeses inesperades 

Per a més informació, consulteu 
www.CaixaBankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 881 763


