




ICAROS, fitness ile sanal gerçeklik 
teknolojisini bir araya getirerek, vücut 
ve zihin performansını geliştiren 
fitness sistemidir.
Sadece 15 dakikada farklı kas 
gruplarını çalıştırırken, vücut için 
gerekli tüm fonksiyonel egzersizi 
yaptırır.

Aynı anda VR aracılığı ile de sanal 
gerçeklik dünyasında özgürce 
dolaşabilme imkanı sunar



ICAROS Pro, heyecan verici ve performans arttıran egzersiz 
deneyimleri için ortam sağlar. ICAROS Pro fitness ve sanal gerçekliği 
birleştirerek kullanıcılarının fit kalmasına yardımcı olurken aynı 
zamanda sanal gerçeklik aracılığıyla uçma ve dalma gibi deneyimleri 
mümkün kılar.
Refleksleri, dengeyi ve kondisyonu geliştirirken üst vücut ve core 
(merkez bölge) kasları odaklı olmak üzere farklı kas gruplarını 
çalıştırın. Yüksek kalite materyaller ile Almanya’da üretilen ICAROS 
Pro, profesyonel kullanım için optimize edilmiştir ve hemen hemen 
her yere kurulabilir.
ICAROS Pro üstün ürün dizaynı, etkili egzersizleri ve benzersiz 
kullanıcı deneyimi ile ödüllendirilmiştir.

Spor salonlarında, terapi merkezlerinde veya otellerde kullanım 
için optimize edilmiştir
Denge ve kondisyon iyileştirmesi ile etkili core egzersizleri
Az yer kaplama, az bakım gerektiren tasarım
VR gözlükler, ekranlar veya tabletlerle uyumlu
Her beceri seviyesi için sayısız oyun ve egzersiz deneyimi
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ICAROS Cloud



ICAROS’un son derece yenilikçi ve dijital bağlantılı egzersiz aletidir. 
Tüm yaştan ve tüm fitness seviyelerinden insanlar için evde, butik 
stüdyolarda ve spor salonlarındaki grup egzersizlerinde tüm vücut 
egzersizleri sağlamak için geliştirilmiştir.
Tüm ICAROS ürünlerinde olduğu gibi, bütün ICAROS egzersizlerini 
akıllı telefon, tablet veya VR sanal gerçeklik gözlüğü ile 
deneyimlemeye olanak sağlayan dijital bir arayüze sahiptir. Egzersiz 
oyunları oynamaktan sanal bir gerçeklikte uçabilmeye kadar her şeyi 
mümkün kılar.
Zengin programları ile birçok yararlı antrenman olanağı sağlaması, 
ICAROS Cloud’u bireysel spor programınız için oldukça etkili ve 
vazgeçilmez bir arkadaş yapar.
Klasik oyunlar, çevrimiçi çoklu oyuncu programları, topluluğa katılma 
imkanı, dijital yoga, denge ve güç antrenmanları ve çok daha fazlası…
Bütün bunları ICAROS Cloud ile deneyimleyebilirsiniz.
Eğlenceli bir şekilde fitleşin veya fit kalın.

Şişirilebilir ve hafif
Akıllı telefon, tablet ve VR gözlükler ile kullanıma uygun
Ayarlanabilir ayak dayama yerleri ve kol sapları
Kauçuktan yapılmış takıp çıkarılabilir esnek kablolar
Bireysel ve grup egzersizleri

ICAROS Cloud







ICAROS R

ICAROS R is a VR motorcycle simulation platform 
that is highly immersive, easy to use and an 
exciting experience for kids, adults and adrenaline 
junkies. ICAROS R units are optimized for 
professional use. They are robust, easy to operate 
and -as all ICAROS products- made from high 
quality materials.
Arcade optimized (small footprint, simple setup)
Easy operation (hop on- hop off, no adjustments)
Low maintenance
Compatible with VR-technology or screens
Highly profitable through high customer 
throughput - short amortisation period
Multiplayer functionality for up to eight players, 
spectator view with interactive leaderboard
Racetracks for every skill level
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www.icaros.com.tr

icarosturkiye

+90 533 683 4193

Altzeren sk. No: 29 Levent / ISTANBUL

The ICAROS office and showroom is located in 

http://www.icaros.com.tr/

