
DPFC gaat uitbreiden met Funtional Training in onze fitness zaal.  

Er komt een Iron Qube met de nieuwste trainingsmogelijkheden op het gebied van Functional training. Dit 9 M2 

apparaat biedt verschillende oefenstations en biedt ongekende variaties voor functionele training, wat op dit moment 

enorm populair is in de fitnessindustrie. Met zijn veelzijdigheid biedt de Iron Cube een efficiente, dynamische en 

statische Total Body Workout. 

Daarnaast breiden wij de iron Qube uit met extra pakketten en losse trainingselementen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naast dezetrainingskooi en de vele trainingsmogelijkheden plaatsen wij een BoxMaster! 

De Star Trac BoxMaster® creëert de ultieme bokservaring. Dit doordat elke pad gekoppeld is aan een veersysteem, 

waardoor de boxpad tegendruk biedt bij iedere slag en stoot. Iedere boxpad biedt tegendruk op zijn eigen manier. Zo 

kan de gebruiker van de BoxMaster® een punch of een combinatie van stoten maken op ieder moment. Het voordeel 

hiervan is dat de BoxMaster® het risico van letsel voor zowel de leden als de instructeur aanzienlijk verlaagd 

 

Klik op de volgende link voor een demo over dit populaire toestel: BoxMaster 

CardioFitness 

 

DPFC krijgt binnen 4 weken een geheel nieuw CARDIO THEATER! 

Alle bestaande cardio apparatuur zal verdwijnen en plaats maken voor; 

5 nieuwe loopbanden 

4 nieuwe crosstrainers 

3 nieuwe fietsen 

https://vimeo.com/88618665


 

 

 

 



Alle nieuwe Cardio wordt uitgebreid met een tablet holder voor de Ipad of Iphone of ander mobil apparaat van de 

klant. Deze kan aangesloten worden op de cardio apparatuur! 

Voor een demo kun je klikken op de volgende link: Open hub 

Alle toestellen zijn voorzien van een Bluetooth optie. De gebruiker kan zijn eigen device hierdoor koppelen zodat hij 

bijvoorbeeld de data kan opslaan in de gewenste app. Doordat het een open platform is zijn we niet gebonden aan een 

bepaalde app maar kunnen we de data wegschrijven in o.a. populaire apps als Strava, Nike+ en Runkeeper.    

 Een andere leuke tool is de koppeling met bijvoorbeeld ‘RunSocial’. Dit is een app waarmee gebruikers door zelf 

gekozen steden en gebieden kunnen lopen. We hebben een actieve koppeling met deze app zodat de snelheid in de app 

automatisch gesynchroniseerd wordt met de cardio apparatuur. Het leuke is ook dat je loopt met andere gebruikers 

over de hele wereld! Klik voor een demo op de volgende link ‘Runsocial’. 
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https://youtu.be/s-2p6sHTyAE
https://youtu.be/x4EXuRiC_v4
http://www.dpfc.nl/

