ICAROS HOME combineert fitness en
virtual reality, waardoor het de thuisfitnessapparatuur van de 21ste eeuw is. Het
stelt je in staat om te vliegen of te duiken door virtuele werelden terwijl je je
conditie verbetert. Tijdens de oefening
worden verschillende spiergroepen met
een focus op bovenlichaam en kernspieren versterkt.

ICAROS CLOUD combineert een digitale
interface, zodat u alle oefeningen kunt
ervaren met uw smartphone of tablet.
Full body workout bij u thuis en/of
sportscholen voor groepslessen voor
alle leeftijden en fitnessniveaus.Train je
core, bouw been- en bovenlichaamspieren op en optimaliseer je coördinatie en
balans met instabiele oefeningen.

“Heb je een beetje beweging
nodig, maar kun je de sportschool
niet aan? Hou je van gamen, maar
niet van het zitten? ICAROS zou het
antwoord kunnen zijn.”

ICAROS CLOUD is het nieuwste,
zeer innovatieve, opblaasbare
en digitaal verbonden
trainingsapparaat.”

“Fitness ontmoet gaming, de
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ICAROS is vertegenwoordigd door Caralinda bv. Caralinda is sinds 20 jaar vooruitstrevend in
vinden en verdelen van innoverende health improving oplossingen.

and gaming. Pick the game that fits your mood and compete with the community for the highscore ranking.
Absolve HIIT trainings in Predator & Prey or focus on your balance with Surfer Madness. Keep track of your
training results and see yourself improve with statistics.
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ICAROS App
Fitness x Gaming

Surfer Madness

Predator & Prey

Surfer
XLR8 Madness

Predator
& Prey
Brick Breaker

With the ICAROS App membership, you gain access to all classes and exergames, which combine exercising
and gaming. Pick the game that fits your mood and compete with the community for the highscore ranking.
Absolve HIIT trainings in Predator & Prey or focus on your balance with Surfer Madness. Keep track of your
training results and see yourself improve with statistics.

“ICAROS CLOUD IS DE
OEFENING VAN DE TOEKOMST.”

“HAAL DECLOUD
“ICAROS
BEWEGINGSERVARING
IS DE
VAN DE
21STE
EEUW BIJ U THUIS”
OEFENING
VAN
DE TOEKOMST.”
Packed with loads of different full body workouts, games and classes. These workouts
activate smart muscles and strengthen your core.

Compatible with:

Digital Interfaces:

Professional Training
Track And Analyze
Platform Compatibility
Get In Shape With The ICAROS App PRO

The ICAROS App is compatible with all ICAROS devices and offers different workouts for every fitness level.
Discover new classes guided by instructors or train with games an turn exercising into an exciting experience.

XLR8 Battle
Space

Brick
Breaker
XR Ski

Space Battle

XR Ski
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Trainen op de ICAROS HOME verbetert ook de reflexen,
balans en coördinatie van de gebruiker. Fitness in het Metaverse!
ICAROS HOME units zijn bekroond voor hun uitstekende productontwerp
en unieke trainingservaring.

Zoals bij alle ICAROS-producten heeft de CLOUD een digitale interface, zodat u ICAROS-oefeningen kunt ervaren met uw smartphone of tablet. Met zijn diverse programma’s biedt de
ICAROS CLOUD meerdere zeer effectieve trainingsmogelijkheden, waardoor de ICAROS
CLOUD een dagelijkse aanvulling is op uw individuele sportprogramma.

• De VR-trainingservaring voor uw huis
• Effectieve training voor coördinatie, balans en een gezonde rug
• Kleine voetafdruk, lichtgewicht, geen onderhoud
• Bekroond ontwerp
• Veiligheid gecertificeerd
• Wereldwijde online multiplayer
• Vluchten over fotorealistische landschappen
• Compatibel met verschillende VR-systemen of met de ICAROS app

• 148 verschillende oefeningen
• De micro-gym voor thuis
• Meer dan 70 workouts op elk moment op aanvraag beschikbaar
• Training voor het hele gezin
• Gebruikt door professionele atleten en therapeuten
• Motiverende trainingen voor een sterk lichaam en een gezonde rug
• Verbeter uw coördinatie, balans en stabiliteit
• Digitaal bijhouden van uw trainingsvoortgang
• Concurrentie met de wereldwijde ICAROS-gemeenschap
• Individuele en maatschappelijke uitdagingen

VR EXPERIENCE
DRAGON GAME

AIM

Takes you from space to earth in a spectacular vertical free fall.
Two gaming modes provide an intense workout for muscles and
coordination.

Compatible with: ICAROS Home, ICAROS Pro
Headset: Gear VR - Rift – Vive

Defend the dragon`s nest, eat sheep and incinerate the hostile balloon raiders and their castles. A fun
game for the entire family.

Engadin

Digital interfaces:

Compatible with:

ICAROS Home

ICAROS Cloud

HTC Vive
Pro

Oculus
Quest 2*

Flight in a breathtaking alpine scenery. Aim for the highscore and choose between modes from one up to
three minutes. Optimized for new players.

Berchtesgaden
Compatible with:

PICO
G2

ICAROS Home

*Only with link cable

Digital interfaces:

ICAROS Cloud

HTC Vive
Pro

Oculus
Quest 2*

PICO
G2

*Only with link cable

Explore Engadin with ICAROS. We now enable you to explore photo realisitc environments in a cooperation
with 3D Reality Maps. Glide over the mountain peaks, follow an eagle`s flight or experience a VR proximity
flight with a wingsuit in this impressive landscape.

Berchtesgaden is the second real world landscape, which was created in a cooperation with 3D Reality
Maps. Discover the geographic beauty of Berchtesgaden from a new point of view. Experience the adventure
of dashing down the mountains in a wingsuit proximity flight .

Compatible with:

Compatible with:

Digital interfaces:

Digital interfaces:

