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Elite Skills Arena (ESA) założono 
w roku 2014 w celu stworzenia 
rewolucyjnego sprzętu treningowego 
dla futbolistów. Na przestrzeni 
ostatnich 4 lat poświęciliśmy ponad 
100 tys. roboczogodzin na rozwijanie 
naszych produktów, a wśród naszych 
klientów i partnerów są najlepsze 
zawodowe kluby i gracze, znane marki, 
a także kilka ośrodków treningowych 
i rozrywkowych na całym świecie. 
Dostępny obecnie asortyment 
produktów obejmuje praktycznie 
wszystkie aspekty umiejętności 
futbolowych i znaleźć w nim można 
najbardziej zaawansowane produkty 
dostępne na rynku.

Wszystkie nasze produkty (z wył. 
ICON Spectrum) wykorzystują diody 
LED i oprogramowanie wibracyjne 
do tworzenia celów, do których trafić 
muszą gracze. Rozmaite sekwencje 
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Tutaj w Elite Skills Arena 
jesteśmy pionierami w dziedzinie 
treningu i rozwoju futbolowego, 
wprowadzając innowacyjny zbiór 
pomocy treningowych służących 
poprawie wyników. Nasze modele 
specjalizują się w treningach 
indywidualnych i dla małych 
grup, gdzie wspierany jest rozwój 
techniczny.

świetlne programowane są jako tryby 
treningowe, pozwalając na pracę 
nad różnymi atrybutami. Wszystkich 
używać można w pomieszczeniach 
lub na zewnątrz. Przy zastosowaniu 
też naszego interfejsu danych 
zapisywane są wszystkie punkty, a 
graczom udostępniane są statystyki, 
z wykorzystaniem tabel wyników w 
celach aktywacyjnych.

Wszystkie produkty ESA bazują na 
praktykowanej przez ESA mantrze 
‘powtórzeń’, maksymalizując 
intensywność treningów dla 
szybszych i wyraźniejszych postępów. 
Zawodowi trenerzy opracowali 
zestaw trybów treningowych dla 
każdego modelu, zaprojektowanych 
tak, aby odzwierciedlały realistyczne 
sytuacje meczowe i szlifowały 
fundamentalne umiejętności.

POWTÓRZENIA POPRAWIAJĄ WYNIKI
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HERNAN CRESPO
Trzeci najlepszy strzelec Argentyny

Wszystkie nasze produkty 
tworzone są według najsurowszych 
wymogów i objęte są 3-letnią 
gwarancją, w ramach której 
dostępne jest pełne serwisowanie 
i konserwacja przez cały okres jej 
trwania. Zajmujemy się również 
zdalną konserwacją i oferujemy 
wsparcie na całym świecie. Dzięki 
ciągłemu uaktualnianiu naszego 
oprogramowania klienci mają 
możliwość ciągłej aktualizacji 
swego produktu o najnowsze gry 
i funkcje.
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ICON ICON Q

 SPECYFIKACJA

Nasza technologia jednak pozwala na 
szczegółową analizę osiągnięć przy 
pomocy naszego systemu tablicy wyników, i 
udowodniono iż podtrzymuje to entuzjazm 
u graczy oraz tworzy wciągające środowisko 
dla kultury ćwiczenia. Dzięki swej zdolności 
do adaptacji Q dysponuje nieograniczonym 
zestawem trybów treningowych 
wykorzystujących 8 innowacyjnych sekwencji 
świetlnych zaprogramowanych w celu 
maksymalizacji rozrywki i rozwoju.

Instalacja Q zajmuje 5 minut, można go 
transportować przy pomocy samochodu 
rodzinnego i doskonale nadaje się dla osób 
pragnących elastyczności, jaką daje korzystanie 
z technologii ICON, ale z możliwością 
regularnego transportu w rozmaite miejsca, w 
tym akademie i obozy futbolowe.

Jest to nasza flagowa arena treningowa, 
wykorzystywana przez elitarnych zawodowców 
na całym świecie i o statystycznie udowodnionym 
imponującym wpływie na wyniki graczy. Seria 
ICON wykorzystuje opracowaną przez ESA 
pionierską technologię oświetlenia LED do 
generowania konkurencyjnego i przyjemnego 
środowiska treningowego. Wspomagana jest 
również przez ekskluzywny interfejs webowy 
oraz bazę danych ESA, pozwalając na pełną 
kontrolę treningu oraz śledzenie postępów.

 SPECYFIKACJA

Serię ICON Q opracowano, aby zbliżyć do 
siebie elitarny poziom treningu oraz podstawy. 
Przedstawiamy nasz mniejszy, bardziej 
dostępny Q. Design produktu jest prosty, cała 
technologia znana z ICON skompresowana 
została do jednej czwartej swojego rozmiaru. 
Chociaż krąg jest tutaj przerwany, efekt 
powtórzeń pozostaje, tak jak i wszelki rozwój 
techniczny biorący się z posiadania ICON. 
Q porównywano nieraz do ‘współczesnej 
ściany’, odnosząc się do początków kariery 
wielu zawodowych futbolistów, którzy ćwiczyli 
niegdyś kopiąc piłką o ścianę.

Rozwijany przy wsparciu jednych z najlepszych trenerów 
na świecie oraz sprawdzany i testowany w jednych 
z największych światowych klubów, ICON oferuje 
specyficzne dla meczu treningi zarówno indywidualne 
jak i dla małych grup, znacząco przyspieszając rozwój. 
W zależności od rozmiaru areny, możliwe są sesje 
treningowe typu pojedynczego i multiplayer, a system 
punktacji ma działanie doprawdy uzależniające, dzięki 
czemu graczom nie chce się opuścić urządzenia.

ICON jest w pełni wodoodporny, a większe areny 
są idealnie skupione w jednym miejscu. Montaż/
demontaż ICON w wersji 4M zajmuje około 15 minut . 
ICON dostępny jest w 5 rozmiarach, 4M, 6M, 8M, 10M 
oraz 12M, z których każdy oferuje trening o różnym 
stopniu intensywności oraz nieco różnych korzyściach.

 GRAFIKA POWYŻEJ PRZEDSTAWIA ICON 4M

 ROLANDO AARONS |  NEWCASTLE UNITED
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ICON Velocity oferuje coś innego równego 
ICON, jego reaktywne boki wykonane z 
pleksi dają dodatkowy wymiar, pozwalając 
na ekskluzywne gry wysokich lotów, takie 
jak wysoce popularny Liftball. Liftball jest to 
hybryda squasha i siatkonogi, wybuchowy 
sport pozwalający spalić więcej kalorii niż sesja 
aerobiku, a także rozwijać technikę.

ICON Fast Feet to najmniejszy produkowany 
przez nas ICON, ale zapewne i najbardziej jak 
dotąd intensywny. Fast Feet idealnie nadaje 
się do ćwiczenia pracy nóg, równowagi i 
koordynacji, przenosząc je na wyższy poziom 
wydajności. Liczba zagrań i podań, jakich można 
dokonać w ciągu jednominutowego treningu w 
obrębie Fast Feet przewyższa te doświadczane 
przez graczy podczas 90-minutowego meczu.

ICON FAST FEET ICON VELOCITY

 SPECYFIKACJA  SPECYFIKACJA

Fast Feet nadaje się dla każdego od małych 
dzieci po osoby dorosłe oraz od graczy 
początkujących aż po zawodowców. Dzięki 
instalacji zajmującej zaledwie 5 minut oraz 
średnicy 2,5 metra Fast Feet jest idealny dla 
sklepów sportowych, pozwalając klientom 
wypróbować obuwie sportowe pod kątem 
wygody przed zakupem. ICON Fast Feet 
to również idealne rozwiązanie dla imprez 
marketingowych, trenerów indywidualnych, 
graczy i niektórych imprez organizowanych w 
placówkach handlowych bądź też w okolicach 
stadionów.

Co więcej, Velocity oferuje szeroki wybór 
trybów treningowych na szybkość i zwinność, 
wspomagając rozwój fizjologiczny. Idealna 
do klubów sportowych i siłowni, arena ta 
wprowadza najpopularniejszy sport na świecie 
do świata fitness.

Velocity dostępny jest w średnicy 6M, 8M i 
10M.
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V2 to bez dwóch zdań najwierniejsza 
prawdziwej grze arena opracowana przez 
ESA. Dodatkowe funkcje technologiczne, 
jak przerywacze promieni, panele naciskania 
i panele przedłużające, pozwoliły stworzyć 
urządzenie testujące Twoje zdolności dla 
wszystkich atrybutów potrzebnych do gry w 
futbol.

V2 posiada możliwość poprowadzenia 
użytkownika z dala od środka areny przy 
użyciu przerywacza promieni. Przyspieszanie 
podczas dryblowania jest umiejętnością, którą 
trzeba opanować, lecz zwalnianie jest również 
potrzebne.

ICON VERSION 2

 SPECYFIKACJA Dzięki wykorzystaniu paneli przedłużających, V2 testuje 
Twoją umiejętność i zasięg podawania. Będziesz musiał 
podjąć decyzję, czy podajesz z ekstremalną siłą aby 
odzyskać piłkę jak najszybciej lub czy też możesz podać 
przy idealnej wadze do zagrania następnego podania po 
raz pierwszy.

V2 posiada również mniejszy panel z celem, czyli pro panel. 
Panel ten odzwierciedla kluczowe podanie dzielące obrony 
w meczu, gdzie wymagana jest niesamowita dokładność.

Następnie mamy panel naciskania. Jeśli nieprawidłowo 
podasz i trafisz w niewłaściwy cel, panel naciskania się 
zaświeci. Panel ten zachęca ćwiczenie posiadania piłki i 
odwzorowuje szybkie naciskanie w celu jak najszybszego 
odzyskania piłki.

V2 zaprojektowano z myślą o profesjonalnym ćwiczeniu 
i świetnie nadaje się do doskonalenia graczy w każdym 
wieku.

ICON Spectrum to perfekcyjne narzędzie 
do podstaw futbolu i dla osób zaczynających 
dopiero swą przygodę z piłką nożną. Jeśli 
marzysz o zostaniu następnym najlepszym 
graczem na świecie, Spectrum sprawdzi się 
świetnie we wsparciu i poprowadzeniu Cię 
przez podstawy gry.

Dzięki swym zakrzywionym panelom, Spectrum 
również może zaoferować umiejętności 
ciągłego podawania i odbierania piłki 
flagowego ICON, ale bez oświetlenia LED i 
czujników wibracji.

ICON SPECTRUM

 SPECYFIKACJA

Spectrum wyposażone jest w swą własną 
aplikację na urządzenia mobilne, która określa 
Twoje losowe sekwencje powtórzeń. Aplikacja 
przetestuje Twoje reakcje, prędkość procesu 
myślowego oraz podejmowania decyzji, które 
mogą wyznaczać różnicę między graczem 
dobrym a graczem światowej klasy.

Spectrum oferuje graczom rozrywkę również i 
bez aplikacji, gdyż arenę wykorzystać można jako 
ściany do odbijania lub jako boki mniejszego 
boiska dla młodszych graczy. Nieważne, czy 
gracze chcą się nieco rozerwać, czy też pragną 
intensywniejszej sesji treningowej, Spectrum 
stanowić będzie idealne narzędzie.
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Legacy wykorzystuje praktycznie 
nieograniczoną liczbę trybów treningowych, 
zarówno indywidualnych jak i multiplayer, 
umożliwiając pracę nad praktycznie wszystkimi 
umiejętnościami futbolowymi, od pierwszego 
zagrania po woleje.

Jego 96 celów LED tworzy pełną komorę 
treningową, w której testować można wszystkie 
aspekty gry. Wszystkie 4 poziomy spójnie 
współpracują ze sobą, tworząc jeden precyzyjny 
system punktacji, przesyłany do szczegółowej 
analizy. Legacy oferuje również stałą analizę 
video.

ICON LEGACY NA ZAMÓWIENIE

SPECYFIKACJA  NA ZAMÓWIENIE

Jak zawsze, jesteśmy chętni poszerzać nasz 
asortyment przy wsparciu zawodowców. Mając 
to na uwadze, oferujemy również usługi na 
indywidualne zamówienie w celu dostosowania 
naszych modeli do potrzeb potencjalnych 
klientów. Oferujemy w pełni spersonalizowany 
design wnętrza i elementów zewnętrznych dla 
wszystkich naszych klientów, a także możemy 
dostosować specyfikacje dowolnego modelu 
do indywidualnych potrzeb. Inne elementy 
estetyczne, jak sposoby wyświetlania wyników 
i nazwy trybów treningowych również można 
zmodyfikować.

Znaczenie systemu dla rozwoju jest ogromne, 
a trenerzy mają możliwość rozwijania i 
implementowania swych własnych trybów 
treningowych na systemie w ramach pakietu.

Istnieje też dalszy zakres dla różnych innych 
dziedzin sportowych, które wdrożone zostaną 
do systemu Legacy, nad czym pracujemy we 
współpracy z elitarnymi sportowcami. Obecnie 
skupiamy nasze wysiłki na 3 kluczowych 
dziedzinach, których prezentacja planowana 
jest na rok 2019.

JACK WILSHERE | WEST HAM UNITED

W praktyce panele mogą mieć dowolną 
wysokość, a areny dowolną szerokość lub 
średnicę, celem stworzenia innowacyjnych 
opcji treningowych dostosowanych do potrzeb 
klienta. Obecnie

pracujemy nad różnorodnymi konceptami 
dla innych dziedzin sportowych przy pomocy 
zestawu specyfikacji dla paneli.
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PRECISION WALL PRECISION GOAL

 SPECYFIKACJA

Precision Goal to mniejsza wersja Precision Wall 
zawierająca 9 paneli. Ma możliwość kontroli 
sesji bramkowych i meczy pięcioosobowych, 
eliminując potrzebę posiadania bramkarza. 
Dzięki zastosowaniu naszej technologii, nasze 
sekwencje mają potencjał do odtworzenia 
ruchów bramkarza, ucząc graczy, jak strzelać 
gole pod presją. Światła przemieszczać się 
będą w konkretną stronę w celu ćwiczenia u 
gracza umiejętności strzelania goli.

Przy pomocy dwóch sztuk Precision Goal 
możliwe byłoby przeniesienie meczów w 
mniejszych drużynach na cyfrowe boisko, 
na którym piłka jest zawsze w grze i nie jest 
wymagany bramkarz.

 SPECYFIKACJA

Powyżej widać Precision Goal o 9 panelach 
użyty w Moskwie podczas Mistrzostw Świata 
2018 w Rosji. Goal pozwala również graczom 
spauzować grę po strzeleniu bramki, aby gra 
została zresetowana.

Tak jak i wszystkie nasze produkty, istnieje 
możliwość dodania odgłosów widowni do 
naszych trybów treningowych, kiedy to w 
przypadku spudłowania usłyszysz krytyczny 
chór, zaś po strzeleniu bramki możesz poczuć 
atmosferę dzięki wiwatującym tłumom.

Precision Wall to rewolucyjny design, 
przenoszący tradycyjne metody treningu 
futbolowego w przyszłość.

Precision Wall, zbudowane w oparciu o 
praktykowaną przez ESA mantrę powtórzeń, 
to pierwszy produkt tego rodzaju w świecie 
futbolu. Wykorzystując zaawansowaną 
technologię wibracyjną, Precision Wall oferuje 
zaawansowane treningi wydajnościowe 
zarówno w formie indywidualnej jak i 
drużynowej.

Wall ma rozmiary dokładnie takie same, 
jak pełnowymiarowa bramka, i zapewnia 
realistyczne środowisko meczowe, w którym 
gracze mogą doskonalić obronę jak i atak.

Precision Wall pozwala graczowi jak i 
trenerowi śledzić swoje wyniki przy pomocy 
innowacyjnego i dokładnego systemu 
punktacji.

JACK WILSHERE | WEST HAM UNITED
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CIRCUIT

 SPECYFIKACJA

Circuit to nasz najnowszy innowacyjny produkt, 
który opracowano z myślą o stosowaniu paneli 
bezprzewodowych. Nasze panele bezprzewodowe 
świetnie sprawdzą się podczas sesji drużynowych, 
sesji dla mniejszych grup lub sesji typu jeden na 
jednego. Ten fantastyczny nowy wynalazek pozwoli 
Ci pracować nad konkretnymi atrybutami lub 
detalami pozycji gracza.

Dysponujemy dwoma głównymi typami paneli 
bezprzewodowych, panelem reakcyjnym i panelem 
przekazującym. Panel reakcyjny służy odbijaniu 
piłki, co odtwarza zagranie na raz-dwa, podczas 
gdy panel przekazujący pełni rolę kluczowego, 
precyzyjnego przekazania do członka drużyny.

Oprócz tych dwóch paneli istnieje również 
możliwość ustawienia powyżej panelu 
naciskania, co dodałoby nowy element działania 
bez piłki i poza jej posiadaniem. Obejmuje to 
element, w którym przy nietrafionym podaniu 
musisz naciskać przed kolejnym skorzystaniem 
z piłki.

Panele Circuit umieścić można w odległości 
do 30M od siebie, a instalacja nie sprawia 
trudności dzięki kółkom umocowanym do 
paneli, aby łatwiej było je wtaczać na boisko i z 
niego wytaczać. Jak i wszystkie nasze produkty, 
Circuit wykonany może zostać na indywidualne 
zamówienie do potrzeb klienta.

Powyżej widać przykład tego, jak można 
wykorzystać Circuit do stworzenia świetnych 
ćwiczeń z trenerem. Ćwiczenia te testują 
cały zakres umiejętności, w tym podawanie, 
odbieranie, strzelanie i komunikację. 
Circuit zaprojektowaliśmy z myślą o sesjach 
drużynowych, tak więc ćwiczenie pomoże 
również ze spójnością drużyny w obrębie 
składów. Poznanie stylu gry członków drużyny, 
a także ich mocnych i słabych stron, ma spore 
znaczenie w tworzeniu dobrej drużyny.

Jak i we wszystkich naszych produktach, 
zastosowana tu technologia jest w pełni 
mierzalna, a więc trenerzy mogą nie tylko 
instruować i kierować ćwiczeniami, ale również 

analizować wyniki swych zawodników.

Circuit skonfigurować można pod określone 
pozycje na boisku, przykładowo powyższy 
Circuit zawiera graczy podających od 
wewnętrznego i ‘Numeru 10’, łącząc grę w 
całość przed strzeleniem bramki. Możliwość 
analizy składu w różnych pozycjach może 
dostarczyć trenerowi potrzebnych informacji 
na temat potencjalnych graczy oraz 
najodpowiedniejszych dla nich pozycji. Circuit 
połączyć można z wieloma naszymi panelami, 
a dla maksymalnej sprawności można go 
zastosować w połączeniu z naszym Precision 
Goal.

 TRENERSTWO
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ICON nie tylko daje korzyści mentalne i techniczne, ale też jego stosowanie 
oferuje graczom/użytkownikom różne inne korzyści fizjologiczne. Poniżej 
krótko podsumowaliśmy niektóre z fizjologicznych korzyści płynących z areny 
ICON, które napotkać można również i w innych produktach.

Redukuje Tkankę Tłuszczową i Poprawia Napięcie Mięśni: Ćwiczenia przy 
pomocy ICON pomagają budować masę mięśniową i spalać tkankę tłuszczową 
dzięki wykorzystaniu zarówno włókien mięśniowych wolnokurczliwych jak i 
szybkokurczliwych. Dzięki wysokiej powtarzalności ćwiczeń pozwala to spalić 
więcej kalorii niż typowe sesje, gdyż gracze zmuszeni są do przestawiania się 
między korzystaniem z tlenowych i beztlenowych szlaków energii.

Wspomaga Układ Krążenia: Podczas korzystania z ICON zwiększa się tętno, 
co wymusza na sercu silniejsze kontrakcje, zwiększając tym samym objętość 
wyrzutową. Regularne stosowanie ICON zwiększa rozmiar i siłę Twojego serca, 
dzięki czemu Twój organizm będzie pracował wydajniej, a tętno spoczynkowe 
będzie niższe, umożliwiając szybszą regenerację.

Zwiększa Wydolność Tlenową i Beztlenową: ICON zaprogramować można dla 
ćwiczenia krótkimi seriami lub przez ciągły okres czasu. Ćwiczenie krótkimi 
seriami przy użyciu ICON zwiększa Twą wydolność beztlenową, co wzmacnia 
tolerancję gracza na kwas mlekowy, dzięki czemu może on biegać szybciej przez 
dłuższy okres czasu. Ćwiczenie przez ciągły czas przy użyciu ICON zwiększy 
Twoją wydolność tlenową. Wpływa to pozytywnie na ilość tlenu, jaką organizm 
jest w stanie dostarczyć do Twoich trenowanych mięśni. Dzięki regularnemu 
stosowaniu mięśnie nóg lepiej wykorzystują tlen, co z kolei pozwala biegać 
przez dłuższy okres czasu.

Buduje Siłę i Wytrzymałość: Aby poprawić wytrzymałość mięśniową, musisz 
wielokrotnie ćwiczyć i kurczyć grupy mięśni, które pragniesz rozwijać. Właśnie 
to robi ICON dzięki samej tylko ilości powtórzeń, na jakie pozwala okrągły 
design, poprzez regularne stosowanie ICON gracz rozwija wytrzymałość 
mięśniową kończyn dolnych, dzięki czemu w późniejszej części meczu 
futbolowego mięśnie będą w stanie działać tak samo, jak na początku.

KORZYŚCI 
FIZJOLOGICZNE
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Adam Lallana  (Liverpool & England 
midifielder) in action.
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Arenę ESA ICON zaprojektowano z myślą o maksymalizacji intensywności treningu dzięki swemu 
unikatowemu okrągłemu designowi. Arena zaprogramowana jest z użyciem pionierskiego 
systemu celów LED, który pracuje w innowacyjnym zestawie trybów treningowych, 
zaprojektowanych przez zawodowych trenerów w celu rozwijania sprawności gracza.

Statystycznie udowodniono, iż regularnie używany ICON ulepsza technikę gracza szybciej niż 
jakakolwiek tradycyjna sesja treningowa, a także oferuje graczom konkurencyjne środowisko, 
w którym mogą się sprawdzać. Wszystkie tryby treningowe można w pełni personalizować 
oraz mogą zostać dostosowane do preferencji trenera. Wybierz tryb treningowy, kontroluj 
czas trwania gry, głośność oraz jasność diod LED przy pomocy Interfejsu Użytkownika ESA.

STANDARDOWE 
TRYBY 

TRENINGOWE ICON

PassFinder jest to flagowy tryb treningowy ESA. 
Oparty o tradycyjne ćwiczenia podań, tryb ten 
wyświetla cele losowo na całym ICON i wymaga 
od ćwiczącego trafienia w wyznaczonym czasie jak 
największej liczby migających świateł. Modyfikuj ilość 
jednocześnie zapalonych świateł, aby pracować nad 
różnymi atrybutami, oraz włącz 2 graczy do ICON na 
grę typu ‘wrzuty i podania’.

Catalyst jest to gra w podejmowanie decyzji, która 
karze za kiepskie zagranie i zachęca graczy do 
skupiania się nie tylko na swym początkowym podaniu, 
ale również odbieraniu i rozgrywaniu następnego. 
Ten tryb treningowy zapala jedne losowe niebieskie 
światło wewnątrz areny, w które należy trafić w 
ciągu 3 sekund aby otrzymać 3 punkty, w przypadku 
spudłowania zaświeci się pomarańczowe światło na 
sąsiadującym panelu warte jeden punkt. Zdobądź jak 
najwięcej punktów w wyznaczonym czasie.

Dokładność ma kluczowe znaczenie podczas gry w 
Maestro, gdyż odejmowane są punkty za zmarnowanie 
podania. W trakcie treningu w dowolnej chwili 
zapalone są 2 zielone światła warte 3 punkty wraz z 
jednym pomarańczowym wartym 1 punkt, wszystkie 
inne światła świecą się na czerwono i są warte 1 
punkt. Podczas gry w Maestro dobry wynik zależy od 
podejmowania właściwych decyzji. Pomarańczowe 
światło może stanowić łatwiejszy cel, ale warte jest 
tylko 1 punkt, tak więc wybór trudniejszej opcji 
zielonego podania może się opłacić.

Jako alternatywa dla trybu treningowego PassFinder, 
Architect działa na krótkich i ostrych ćwiczeniach 
podań. Podczas Architect, dwa sąsiadujące światła 
zapalają się wewnątrz areny, i obydwa muszą zostać 
trafione, zanim nowa para pojawi się gdzieś indziej. 
Ta gra zachęca do precyzyjnego i kontrolowanego 
podania początkowego i można ją dostosować do 
samego ćwiczenia słabszej stopy itp.

PASSFINDER

CATALYST

MAESTRO

ARCHITECT

WAYNE ROONEY
najlepszy strzelec brytyjski
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King of the Ring to oryginalny tryb treningowy 
ICON typu multiplayer dla 2-4 graczy. Gra działa 
w przypadku małych drużyn bądź gry typu jeden 
na jednego, tworząc realistyczny klimat meczu 
turniejowego. Gracze podzieleni są na dwie drużyny, 
a celem jest trafić światło przeciwnika w ciągu każdej 
30-sekundowej rundy. King of the Ring wykorzystać 
można również do ćwiczenia przejść z ataku do 
obrony na mniejszym, intensywniejszym obszarze.

Knockout jest to intensywny tryb treningowy, który 
stanowi ekstremalnie efektywną rozgrzewkę lub 
rutynę rehabilitacyjną. Wszystkie światła błyskają na 
biało po całym ICON i musisz trafić w każde z nich jak 
najszybciej. Tabela wyników liczy Twój czas, a im jest 
on krótszy, tym lepiej. Dostosuj ten tryb treningowy 
do własnych potrzeb, przykładowo używając stóp na 
przemian dla każdego podania.

Liftball stanowi hybrydę squasha i siatkonogi, 
wybuchowy sport pozwalający spalić więcej kalorii 
niż sesja aerobiku, a przy tym rozwijać technikę. 
Ten wybuchowy tryb treningowy poprawia u gracza 
zdolności techniczne, woleje/półwoleje, pierwsze 
zagranie oraz zorientowanie. Unikatowy okrągły 
design wymusza na graczu grę w Liftball gwałtownym 
tempem, poprawiając jego przyspieszanie, 
zwalnianie, zręczność, wytrzymałość i mobilność

Vision jest to tryb treningowy opracowany w dwóch 
celach: Po pierwsze, sekwencja Vision wykorzystuje 
ten sam układ świateł przy każdej rozgrywce, 
dzięki czemu aspirujący gracze mogą precyzyjnie 
porównywać swoje wyniki do swoich bohaterów. Po 
drugie, Vision jest niezwykle

korzystny dla rozwijania umiejętności ‘oglądania się 
przez ramię’. W trakcie tego trybu treningowego za 
każdym pojedynczym razem zapalają się dwa światła. 
Jedno niebieskie, od którego trafienia trzeba zacząć, 
oraz jedno pomarańczowe, stanowiące bodziec 
wizualny pokazujący, dokąd podać następnym 
razem. Po trafieniu pierwszego (niebieskiego) światła 
pomarańczowe światło zamienia się w niebieskie i 
staje się następnym dostępnym światłem do trafienia.

Wszystkie tryby opracowano, by wspierać 
rozwój we wszystkich standardach i 
grupach wiekowych, są one proste do 
zrozumienia, ale niezwykle efektowne, 
gdyż opracowali je zawodowcy.

Wszyscy trenerzy mają swoje własne pomysły na to, jak rozwijać graczy 
przy pomocy ICON i mają oni wyjątkową okazję na zaprojektowanie swych 
własnych programów i trybów treningowych, zostaną one przekazane do 
naszych programistów, którzy je zdalnie prześlą do jednostki, bez względu 
na jej położenie.

KNOCKOUT

KING OF THE RING

LIFTBALL

VISION
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ROZWÓJ 
UMIEJĘTNOŚCI 

ANALITYCZNYCH

Dzięki bezpiecznej sieci online wszelkie dane i wyniki zapisane przy 
pomocy ICON przechowywane są w bazie danych ESA, chronionym 
hasłem portalu online, na który gracze i trenerzy mogą się logować 
w celu śledzenia postępów, przeglądania statystyk i przeglądania 
wszystkich sesji. Dane te zapisywane są od pierwszego użycia ICON 
przez gracza aż do ostatniego, dzięki czemu śledzić można wszelkie 
postępy. Wszystkie informacje są też dostępne do pobrania w 
formacie Excel. Na potrzeby imprez menadżerowie przeglądać 
mogą całkowite wykorzystanie produktu, lub szczegóły na temat 
graczy w celu przyznania nagród za dobre wyniki. Wraz z bazą 
danych dysponujemy również tabelą wyników ESA, która wyświetlać 
może 10 najlepszych wyników dla wybranej przez użytkownika 
gry, wewnątrz wyznaczonych ram czasowych i dla konkretnego 
urządzenia. Idealna do motywowania graczy, lub jako narzędzie do 
imprez/marketingu – tabela wyników dostosowana być może do 
oczekiwań klienta.
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BUDOWA PRODUKTU
- Wszystkie produkty ESA zrobiono z odpornego na korozję aluminium 
wysokiej jakości i objęte są 10-letnią gwarancją na uszkodzenia od piłek i 
korozję.

- Wszystkie produkty w standardowym przedziale cenowym malowane są 
matową lub lśniąca białą/czarną farbą. Dostępne są również inne kolory, 
które nakładane są przy zamówieniu z wyprzedzeniem.

- Wszystkie areny są łatwe w montażu, nie wymagając specjalistycznych 
narzędzi, oraz są w pełni odporne na warunki atmosferyczne. Do każdego 
produktu dołączana jest pełna instrukcja montażu.

- Każdy panel produktu przymocowany jest solidnym, łatwo przyczepnym 
łącznikiem akrylowym. Nasze przewody są magnetyczne, dzięki czemu 
łatwo się łączy panele ze sobą i z głównym źródłem zasilania. Nasze 
produkty zawierać będą tabelę wyników służącą również jako panel 
główny, z przyciskami zasilania oraz przyciskiem replay.

- Każdy panel zawiera klaster LED, które pracują indywidualnie względem 
siebie w zaprogramowanych sekwencjach.
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