
Impulsats per la passió de viure aventures i ganes de plantar cara al risc, a 

TwoNav desenvolupem productes connectats dins d'un ecosistema que ens 

diferencia com a marca. Descobreix aquestes connexions i viu una 

experiència outdoor completa i segura.

Ecosistema



Land
Creació i Anàlisi de Rutes

LA TEVA ACTIVITAT

Núvol GO
Emmagatzematge virtual: 

Sincronitza, Analitza i 
Comparteix

Catàleg de Mapes
De tot el mónApp TwoNav

Navegació outdoor

Dispositius GPS
Navegació outdoor

SeeMe
Emergència i 

Retransmissions

Compatible amb 
altres MarquesApp Link 

Transferència 
de fitxers i 

Notificacions

Proveïdors de Rutes on-lineConnexió a Tercers



Ciclisme Motor

Esports aquàtics Vol lliure Serveis Professionals

Muntanya

La teva Activitat
Descobreix com TwoNav s'adapta a les teves activitats a l'aire lliure, com ara 

senderisme, ciclisme, esports de motor, vol, esports aquàtics...



Dispositius GPS
A TwoNav tenim una gamma de dispositius GPS d'alta qualitat per practicar 

senderisme, ciclisme, ciclisme de muntanya, trail running i esports aeris.

Els nostres GPS vénen equipats amb el millor software de navegació del 

mercat i els mapes més detallats. Tria el teu GPS i deixa't guiar.

App TwoNavNúvol GOSeeMeApp Link

Es connecta amb:

Land Proveïdors Mapes



Land
El software més avançat del mercat per editar tracks, preparar rutes, 

visualitzar diversos mapes alhora. Analitza els teus itineraris amb el màxim 

detall i reviu novament cada etapa de les teves activitats. Descobreix la 

fiabilitat i precisió de Land, el complement perfecte per al teu GPS

Mapes GPS ProveïdorsAltres marquesNúvol GO

Es connecta amb:



App TwoNav
Explora teu entorn amb els millors mapes, recorre les rutes més espectaculars, 

millora el teu rendiment i, sobretot, practica les teves activitats a l'aire lliure 

amb total seguretat. Porta les teves sortides a un nivell superior.

MapesLand Núvol GO Proveïdors

Es connecta amb:



User

User

Núvol GO
El teu espai d'emmagatzematge al Núvol, un lloc on les teves activitats se 

sincronitzen i emmagatzemen per tenir-les disponibles a Land, GPS 

TwoNav, App TwoNav i App Link, sense necessitat de cables.

Proveïdores TwoNav AppLandGPSServeis de
tercers

App Link

Es connecta amb:



App Link
Potencia el teu GPS connectant-lo al smartphone. Descarrega Link a l'smartphone 

i emparella'l amb el teu dispositiu de GPS via Bluetooth, per poder transferir dades 

automàticament, rebre avisos, y compartir a les xarxes socials.

SeeMeGPSNúvol GO

Es connecta amb:



Catàleg de Mapes
A TwoNav disposem d’un ampli catàleg de mapes topogràfics, mapes de carreteres, 

mapes en 3D, etc. Escull entre l’extensa varietat de mapes de Catalunya, Andorra, 

Espanya, França i de tot el món, de les principals editorials: Alpina, Piolet, Tossal, 

IGN, TomTom...

LandGPSApp TwoNav

Es connecta amb:



Broadcast recorded with Cross

Discover the TwoNav devices and broadcast your ac?vi?es live.

See devices

SeeMe Broadcast

It started on 25/11/2021 at 10:55 by User

Updated less than a minute ago

SeeMe
Servei exclusiu de TwoNav amb el que pots retransmetre en temps 

real la teva posició exacta per monitoritzar les teves rutes i garantir 

la tranquil·litat dels teus familiars.

GPSApp Link

Es connecta amb:



Connexió amb Tercers
Comparteix fàcilment les teves sortides amb amics i altres seguidors a 

xarxes socials connectant el teu compte GO a altres serveis com Strava, 

TrainingPeaks, Twitter, Dropbox o Drive.

App TwoNavLandGPSNúvol GO

Es connecta amb:



Proveïdors de rutes on-line
Accedeix a milions de rutes en línia dels nostres proveïdors: IGN Rando, TraceGPS, 

UtagawaVTT i FFCT. Descarrega la teva propera sortida, edita-la a Land, un cop 

llesta, transfereix-la al teu GPS TwoNav o a l'App TwoNav.

App TwoNavLandGPSNúvol GO

Es connecta amb:



Compatible amb altres marques
Land ha estat desenvolupat perquè tots els usuaris d'un GPS, sense importar la seva marca 

(Garmin, Suunto, Polar…), puguin connectar-lo i així planificar i analitzar les seves sortides. 

Màxima connectivitat per potenciar les sortides outdoor.




