
Přizpůsobte si náš systém podle Vás

Doma
Zdokonalte své golfové schopnos
nebo pořádejte ty nejlepší večírky
v okolí. Ideální pro dě.

Kancelář
Skvělý způsob jak zabavit klienty,
vvylepšit pracovní morálku. Vše bez
toho aniž by jste opusli Vaší kancelář.

V domovu pro seniory
Sportovní simulace jsou ideální
a zábavný způsob cvičení a soutěžení

Udělejte ze svého domova či kanceláře ráj sportů.
Vše je připravováno na míru a dokonale zapadne do všech prostorů.



Co děláme ? 

Až 10 Sport v jednom systému 
Na světě jediný mul-sportovní simulátor. Golf, baseball, hokej, fotbal 
a další. Rodinné hry jako Zombie vybíjená a nebo Pouťová střelnice. 

Hrajte jako prok 
Neuvěřitelně reálné prostředí a herní mechanika vám umožní vyzkoušet si dlouhé 
golfové hřiště na Pebble Beach, čelit prvoligové třídě v hokeji, pokusit se porazit 
ssvětovou elitu fotbalových brankářů. 

Pocit Skutečné volby k tomu, že je vše v reálném čase
Budete mít skutečný golfový klub, odpálit míček tak jak je ve skutečno na venkovním hřiš,
házet míčkem baseballu a kopnout regulovaný fotbalový míč na branku.
 







Visual Sports Systems - interaktivní multi-sportovní trenažéry

Nyní jste ve hře i Vy



Zahrajte si námi ..

BaseballGolf

• Zahrajte si 18 jamek na světově proslulých hřišch
• Můžete si zvolit typ hry jako je: Nejdelší odpal,
   Nejbliže k jamce,  Match Play, hru na rány, sázky na jamku
   a mnoho dalších.nastavení 
• Procvičujte své na odpaly, puy a nahrávky na green.
• Detailní vyhodnocení Vaších úderů. Rychlost odpalu,
   směr míč   směr míčku, úhel odpalu, rotaci míčku, rychlost
   a úhel odpalu na nejrůznějších holích.

 

• Vydejte ze sebe vše jako  nejlepší nadhazovači,
   detailní vyhodnocení rychlos a přesnos hodu je
   samozřejmos.
• Vystřelte míčky ze stadiónu sériemi homerunů nebo
   vyzkoušejte přesnost odpalů na plně obsazeném hřiš

Zahrajte si námi ..Zahrajte si námi ..



Vyzkoušejte si ..

• Staňte se hvězdným quaterbackem v 2 minutovém
   tréninku, ve kterém si nacvičíte nadhazování hráčům
   po celém hřiš.
• Otestujte výkopy na branky v 5 různých stadionech.
• Po každém výkopu je změřena rychlost výkopu
   a pozice míče.

 

• Střílejte na brankáře a branku skutečné velikos.
• Vyzkoušejte své schopnos pro brankářům nejrůznějších
   schopnos od začátečníka až po ty nejlepší profesionály.
• Změřte rychlost a přesnost Vašich střel v módu střelby na terč.
• Výběr mezi 6 brankáři a 2 stadióny.

 

Hokej Americký Fotbal



FotbalBasketbal

Dále můžete hrát ..

• Házíte skutečným míčem na virtuální koš ve velkém množství
   simulovaných prostředí od profesionálních až po pouliční hřiště.
• Otestujte své schopnos v hodu na koš, který po každém hodu
   změní svoji pozici.
• Nejmodernější technologie kamer snímajících pohyb
   zaznamenávají i ty nejmenší vzdálenos, 
   na    na každém cenmetru záleží

 

• Zahrajte si tuto úžasnou hru pro brankáři nebo,
   pokud si troufáte, i plné obraně.
• Zatočte míč a zmaťte brankáře nebo ho překonejte
   přesnou střelou.
• Vyzvěte své přátelé a soutěžte v tom, kdo nastřílí více
   gólů nebo kdo zvládne trefit ty nejzáludnější střely.

 



Hrajte s námi ..

KriketRugby

• Vykopávejte z jakéhokoliv místa na hřiš.
• Výběr z velkého množství stadiónů v Evropě nebo Americe.
• Změřte si vzdálenost a rychlost výkopu a podívejte se na 
   bezprostřední záznamy Vašich nejlepších výkopů.
• Získejte více bodů za úspěšné výkopy v řadě.

 

• Tree se do co nejvíce branek a nepusťte své soupeře ke hře.
• Zkontrolujte výsledky a verdikt rozhodčího po každém úderu.
• Dejte svým úderům rotaci za pomoci dotykového panelu.
• Po hře je detailně změřeno místo, směr a průměrná
   rychlost úderů

 



Zahrají si také děti..

Pouťová střelniceZombie Vybíjená

• Pro dě všech věkových kategorií.
• Ozbrojení pouze míčem odrážejte nájezdy zombie.
• Sestřelte je dřív, než se dostanou k plotu a na svobodu.
• Možnost hrát až v 5 vzrušujích a strašidelných lokacích.
• Váš výkon je vyhodnocen po každé hře

 

• Vraťte se na pouť a zahrajte si klasické hry s házením míčků
   na balónky, shazováním vystavěných lahví a rozbíjení talířů.
• Dosažení nejvyššího skóre odemkne mód hry
„Potop Klauna“. Sestřelte míčkem klauny do vodní nádrže

 



Zastoupení pro Českou republiku - FOMEI a.s. - divize golf
Hradec Králové, Honkova 555, hp://golf.fomei.com, @: golf@fomei.com

tel. 495 535 181, mob.: 733 555 337

Prodej byl zahájen v roce 2000, Visual Sports systém jsou jediní mul-sportovní simulátory na trhu.
Kde nás najdete ?? ...na velkých stadionech, na největších světových sportovních akcí

a všude tam, kde se scházejí sportovní fanoušci.

FOMEI a.s.


	1_web.pdf
	2_web.pdf
	3_web.pdf
	4_web.pdf
	5_web.pdf
	6_web.pdf
	7_web.pdf
	8_web.pdf
	9_web.pdf
	10_web.pdf
	11_web.pdf

