




DESCOBRIR IN-TRINITY
IN-TRINITY: UMA PLATAFORMA ELEVADA, UM EXERCÍCIO ELEVADO, UM NOVO PARADIGMA

A Johnny G In-Trinity Board by Matrix é uma inovadora plataforma de treino inclinada que 
constrói força, aprofunda a flexibilidade e aumenta o equilíbrio, coordenação e agilidade. 

Apresenta a única oportunidade de movimento por baixo da plataforma, o que permite aos 
utilizadores um treino mais fundo e em formas nunca antes possíveis. In-Trinity training é uma 

excitante e inovadora modalidade de treino, que trás um novo folego às tradicionais práticas.

A expanção de treino com In-Trinity começa com disciplinas tradicionais de yoga e artes marciais, 
criando exercícios para todo o corpo, que promovem o bem estar fisico e psicológico. A incrível 

versatilidade desta  plataforma é um complemento refrescante para os já esistentes exercícios e 
uma ótima oportunidade para enaltecer e criar uma nova variedade de exercícios 
independentes ou em grupo.

A simpliciade da plataforma  In-Trinity está muito mais além da sua funcionalidade e versatilidade.  





GRAVIDADE

Gravidade é o que puxa o nosso corpo para a terra e nos mantém ligados à plataforma In-Trinity. 
A plataforma In-Trinity e o seu programa de treino aumento a força da gravidade para criar 

resistência e facilitar o movimento. 

ESPAÇO NEGATIVO 

O espaço negativo é o que está por baixo da plataforma. Aceder a este espaço, permite aos 

utilizadores um maior leque de movimentos que eram impossivel quando se treina no chão.

PEGAS ERGONOMICAS

Estas pegas percorrem toda a plataforma e dão acesso ao espaço negativo. Esta pega 
proporciona estabilidade e servem de ancora do corpo, para os utilizadores possam fazer 
alongamentos mais fundos e novos movimentos.

FITAS 

As fitas de aperto rápido, servem como uma extensão à plataforma e permite aos 
utilizadores estarem ligados à plataforma de forma centrada. Proporcionam resistência e 
estabilidade.

PAUS
Inspirados pelas artes marciais, os In-Trinity sticks servem de extensões para os braços e 

mãos dos utilizadores, proporcionando alongamentos e uma leve resistência. Ajudam no 

equilibrio e melhoram a coordenação e tempo de reação.

INCLINAÇÃO

A inclinação altera a percepção dos movimentos do corpo e pode desafiar algum tipo de 

exercicios. 

DECLINAÇÃO

A declinação também altera a percepção dos movimentos do corpo e desafia certos 
exercicios, criando oportunidades de exercicio muscular.

PLATAFORMA EM FORMA DE AMPULHETA

A forma de ampulheta dá ao utilizador conforto. Isso facilita a transição nos exercicios de 

inclinação para declinação.

OS 8 ELEMENTOS DE IN-TRINITY



SOLUÇÕES
JOHNNY G IN-TRINITY BOARD BY MATRIX

A plataforma inclinada introduz exercícios originais que 

não são possiveis de efetuar no chão e torna os 

movimentos tradicionais em algo novo.

IN-TRINITY STORAGE RACK OPCIONAL

O suporte vertical simplifica a funcionalidade 
da aula. Suporta até  plataformas e vem 
acompanhada de um saco de material 
resistênte para armazenar  paraes de sticks e 
straps. 

DESCRIÇÃO DIMENSÕES PESO

Johnny G In-Trinity Board by Matrix 194 76 56cm 28.5Kg

In-Trinity Storage Rack 87 71 130cm 26.7Kg
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