معتبرترین برند دستگاه های ورزشی
مجموعه های صبا مفتخر به دریافت چندین گواهینامه برترین باشگاه های ورزشی  ،از آغاز فعالیت اهتمام
به تجهیز مجموعه های خود به بهترین برندهای روز دنیا به منظور رفاه حال ورزشکاران محترم و فراهم
نمودن امکانات کامل برای ورزشکاران حرفه ای برای درخشش در عرصه بین المللی داشته است.

-۱

تکنوجیم ایتالیا

دستگاه های بدنسازی تکنو جیم در حال حاضر رتبه نخست را در جهان در حوزه ی وسایل باشگاهی دارد.
بهترین باشگاه های جهان در حوزه های مختلف مانند فوتبال  ،بستکبال ،والیبال و … تجهیزات ورزشی
مورد نیاز خود را از بیشتر از تکنو جیم تهیه می کنند.
از این رو بهترین گزینه برای خرید تجهیزات بدنسازی در دنیا است.
تکنو جیم توانسته است  ۵مرتبه تامین کننده رسمی تجهیزات ورزشی بازی های المپیک نیز باشد  ،به
جرات می توان گفت با ذکر این مورد جایگاه اول بهترین برند تجهیزات باشگاهی در خورد شرکت تکنو
جیم است.
درباره ی تکنو جیم بیشتر بخوانید.
تکنوجیم بهترین تولیدکننده تجهیزات بدنسازی در دنیا

مزایای برند تکنو جیم

کیفیت و دوام بالا
طراحی فوق العاده
پشتیبانی عالی
استقاده از تجهیزات باشگاهی تکنو جیم توسط باشگاه های معروف دنیا
زیبایی دستگاه های تکنو جیم
کنترل شده از هر نظر به طوری که به بدن انسان آسیب نزند
در صورت قدرت خرید بهترین گزنه است.

 - ۲ناتیلوس آمریکا

شرکت ناتیلوس آمریکا توسط آرتور جونز بنیان گذاری شد همچنین اولین نفری بود که دستگاه بدنسازی را
اختراع کرد.
ابتدایی ترین دستگاه بدنسازی را آرتور جوئر با نام  BLUE MONSTERاختراع کرد که ترکیبی از
چهار ایستگاه  :پلاور  ،سرشانه پشت  ،پارویی و پشت بازو بود
مزایا برند ناتیلوس آمریکا
زیبایی و دوام بالا
طراحی فوق العاده

 - ۳تاف استاف آمریکا

دستگاه بدنسازی تاف استاف TuffStuffنزدیک به پنج دهه قبل تاسیس شده است  .تناسب اندام بین
المللی در سراسر جهان به عنوان یک تولید کننده پیشرو در محصولات با کیفیت بالای مصرف کننده و
محصولات تجاری قوی شناخته شده است.
تاف استاف  TuffStuffیکی از بزرگترین خطوط تولید آمریکایی در صنعت تناسب اندام را دارد و تنها
شرکت آمادگی جسمانی در ایالات متحده با توانایی تولید محصول است.
موفقیت مداوم دستگاه های بدنسازی تاف استاف TuffStuffدر بازارهای نهادی و مصرف کننده  ،این
برند را مطابق با خواسته های بازار  ،خدمات و پشتیبانی مشتریان استثنایی تر کرده است .

