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Beweging ontmoet 
digitalisering

Met interactieve real-time bewegingsdetectie 
voor fitness, revalidatie en zakelijk succes



Training op maat is de 
sleutel tot succes

Vandaag de dag al Verbetert 
de wekelijkse training met 
Pixformance de gezondheid en conditie 
van meer dan 200.000 gebruikers in negen 
landen. Pixformance is opgericht in 2012 en 
heeft al kantoren in 4 landen. Onze missie is 
om onze klanten te helpen een optimale fitheid 
en gezondheid te bereiken met de nieuwste 
technologie.

beweging ontmoet digitalisering
—
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Het Pixformance Station 

ons station maakt van functionele 
bewegingstrainingen een unieke ervaring voor 
iedereen. Het vrijstaande station bevat meer 
dan 150 oefeningen. De camera met ingebou-
wde dieptesensor scant 26 gewrichten van het 
lichaam. Door middel van complexe bewe-
gingsanalyse met real-time feedback kunnen 
uw medewerkers nog effectiever te werk gaan. 
Dit verbetert de coördinatie, kracht, uithou-
dingsvermogen, snelheid en mobiliteit.

Het Pixformance station is ont-
wikkeld door experts in wetenschap en 
technologie en specialisten uit de gezondheids- 
en fitnessbranche. Het doel was om functionele 
training comfortabel te maken voor alle fitness-
niveaus. De 3D-sensortechnologie van het 
Pixformance Station wordt door onze ontwikke-
laars samen met experts uit de sport en 
geneeskunde voortdurend verder ontwikkeld 
om de bewegingsdetectie nog nauwkeuriger te 
maken.

Het Pixformance 
concept

Het Pixformance concePt
—

Het Pixformance  
Online Platform 

gebruik het Pixformance Online 
Platform om op maat gemaakte 
oefeningen en trainingen te maken 
voor individuen en groepen of om een 
plan van experts te kiezen.



Het Pixformance concePt
—
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Het Pixformance concePt
—

Het Pixformance station
—

bewegingsanalyse  
Real-time analyse van de oefeningen die tijdens 
de training worden uitgevoerd, op basis van 
wetenschappelijke specificaties.

feedback en beoordeling  
De precisie, het bewegingsbereik en het 
tempo van de herhalingen worden direct 
tijdens de training geëvalueerd.

Virtuele trainer

Aantal herhalingen

Duur van de oefening

Bewegingsdoelstellingen

Cursist

Gewrichtsmeetpunt

De camera genereert 
een nauwkeurig beeld 

van de gebruiker.

De infrarood sensor 
meet de bewegingen 

van de gebruiker.

De geïntegreerde 
QR-scanner maakt 

de herkenning van de 
betreffende gebruiker 

op het station 
mogelijk.

Het scherm toont de gebruiker zijn 
oefening en de correctie van zijn 
bewegingen.



Het Pixformance concePt
—

gedetailleerde resultaten
—

Nadat een oefening is voltooid, worden de 
resultaten van de uitvoering weergegeven. Dit 
gebeurt in de vorm van de Pixformance Score 
en andere optimalisatietips.  

Het Pixformance Station helpt de gebruiker 
om de kwaliteit van de uitvoering en de 
trainingsprestaties continu te verbeteren.

Feedback  
over precisie

 
 

Feedback  
over snelheid

Feedback over het 
bewegingsbereik 

Feedback over de 
herhalingen
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Voordelen voor uw bedrijf

Voordelen Voor uw bedrijf
—

ondersteuning bij de 
imPlementatie 
—

 Brengt beweging in de 
moderne arbeidswereld

 Voorkomt gebrek aan 
beweging, eenzijdige 
belasting en stress

 Levert op maat gemaakte 
bewegingscomponenten 
voor het dagelijkse werk 

 Minimale tijdsbesteding: 
korte bewegingseenheden 
en een paar minuten training 
zijn voldoende

BeHoud Van medewerkers 
oP lange termijn
—

 In tijden van een tekort aan 
geschoolde werknemers 
en een hoog fluctua-
tiepercentage in veel 
industrieën is een modern 
fitnessaanbod een instrument 
om werknemers op lange 
termijn te behouden.

 Het bevorderen van 
de gezondheid van uw 
werknemers

effectieVe functionele 
bewegingstraining ...
—

 ... maakt beweging tot een perma-
nente, zichtbare component van de 
bedrijfsfitness

 ... verhoogt de aantrekkelijkheid 
van de werkplek

 ... verbetert de gezondheid van de 
werknemers

 ... vermindert het ziekteverzuim en 
verhoogt de productiviteit

business suPPort
—

 Marketingondersteuning voor 
de invoering en promotie van 
gezondheidscampagnes en 
uitdagingen voor werknemers

 Technische ondersteuning

 Training sessies

oPtimaliseer 
caPaciteiten
—

 Vereist slechts 9 m2 
trainingsruimte - geen extra 
trainingsruimte nodig  

 Opleiding direct op de 
werkplek

 Zelfverklarend door 
eenvoudige bediening en 
virtuele trainer

 Gelijktijdige begeleiding 
van meerdere medewerkers 
zonder de aanwezigheid van 
een trainer

PreVentie Voor alle 
medewerkers
—

 Persoonlijke training voor elke 
werknemer

 Meer dan 150 oefeningen voor 
activering, mobilisatie, stretching 
en spierversterking

 Geschikt voor alle fitnessniveaus, 
alle leeftijdsgroepen en tijdelijke 
behoeften



Voordelen Voor uw medewerkers
—

Voordelen voor uw medewerkers

alles-in-één-aPParaat
—

 Versterking van de spieren  

 Verbetering van coördinatie, 
uithoudingsvermogen en 
snelheid

 Mobilisatie van gewrichten en 
wervelkolom

 Optimalisatie van bewegings-
patronen voor het dagelijks 
leven, werk en hobby‘s

Plezier tijdens de 
training
—

 Het gepatenteerde 
Pixformance Station biedt 
gevarieerde trainingen en 
gepersonaliseerde trainings-
programma‘s

 Op het online platform 
kunnen medewerkers 
hun eigen individuele 
trainingsplan samenstellen 
volgens hun behoeften

Virtuele co-trainer
—

 Feedback in real time door een 
virtuele trainer

 Bijzonder veilige training en 
correcte uitvoering van oefeningen, 
ook als er geen trainer aanwezig is

effectieVe functionele 
training
—

 Wetenschappelijk bewezen 
oefeningen voor optimale 
trainingsondersteuning

 Bijzonder veilige en effectieve 
training door virtuele live 
feedback in realtime

trein wereldwijd    
—

 Toegang tot het online platform

 Met de persoonlijke QR-kaart kunt 
u trainen waar er behoefte is aan 
Pixformance geeft

 Blijf thuis of onderweg fit - met de 
Pixformance app
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indiViduele en groePstraining met Pixformance
—

Individuele en groepstraining met 
pixformance



indiViduele training       
Bied uw medewerkers, met één of 
twee stations, een korte, individuele 
bewegingstraining direct op de werkplek 
of in de lounge - net als bij een echte 
trainer!

13

groePstraining
Met Pixformance circuit training heeft u 
de mogelijkheid om met weinig inventari-
satie uw eigen trainingsgebied te creëren. 

Met de groepstraining verhoogt u het 
gemeenschapsgevoel en de motivatie 
tijdens de training.
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Wij maken uw team:
Sterker. Beter. Efficiënter.
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tecHniscHe details
—

85 cm 51,7 cm

14
7,

3 
cm

TecHniscHe data
—

Kleuren
• Voorkant: wit, glanzend
• Aluminium kader: donkergrijs

Gewicht
• 100 kg

Technische details

Stroomvoorziening
• Koudapparaatstekker, 230 V/100 V  
 (afhankelijk van het land)
• Maximaal opgenomen vermogen: 800 Watt
• Ethernet

Speciale kenmerken
• Geïntegreerde wielen voor eenvoudig transport



Benodigde ruimte voor 
een apparaat

210 cm

370 cm

250 cm

tecHniscHe details
—
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financiering 
Of u nu besluit te kopen of te leasen, u kunt de financiering 
geheel naar uw eigen wensen regelen. Wij ondersteunen u 
graag vanaf het begin bij deze regelingen.

training 
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om aan de 
slag te gaan, bieden wij persoonlijke trainingssessies aan 
voor uw personeel, zodat zij weten hoe ze het Pixforamcne 
Station moeten gebruiken.

ruimtelijke ordening 
Wij creëren graag een gratis ruimteconcept voor u, 
afgestemd op uw capaciteiten en persoonlijke wensen.

marketing 
Wij ondersteunen u met een op maat gemaakt marketing-
pakket dat u zal helpen om nieuwe patiënten en leden aan 
te trekken en het behoud van leden te bevorderen.

start 

nu!

wat wij u aanbieden
—

Wij zijn de partner 
aan uw zijde - 
hier is wat wij 
u aanbieden:



wat wij u aanbieden
—
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Heeft u vragen? 
Wij adviseren u graag!

T +49 30 398056-10 
beratung@pixformance.com
 

Pixformance.com

Pixformance Sports GmbH

Hoofdkantoor
Hauptstraße 19–20
14624 Dallgow-Döberitz

fotokredieten
Andreas Laufenberg
geldig Van
Februari 2019

kantoor berlijn
Helmholtzstraße 2–9 
GSG-Hof, Aufgang H
10587 Berlin


