
UDSTYR TIL FITNESSBRANCHEN

ALT I TRÆNINGSUDSTYR  ·  SALG OG LEASING  ·  RÅDGIVNING  ·  SERVICE OG REPARATION



HVORFOR 
     VÆLGE OS?   

ALT TIL FITNESSCENTRE

FITNESS ENGROS er totalleverandør af træningsudstyr, 
tilbehør, inventar, projektering og indretning. 

Vi står klar med rådgivning og er din sparringspartner 
igennem alle faser af dit projekt, når du skal købe eller 
lease* nyt udstyr. Vores brands er nøje udvalgt, så vi har 
en produktportefølje, der kan matche ethvert behov, og 
som er af høj kvalitet.

Vores forretningsmæssige afsæt er salg og rådgivning til 
kommercielle træningscentre inden for bl.a. fitness og 
CrossFit – samt beslægtede brancher som f.eks. foren
ingsfitness, firmafitness, hotelfitness, fysioterapi og anden 
behandling og genoptræning.

FITNESS ENGROS A/S BLEV GRUNDLAGT I 1999 OG ER 
EJET AF FIRMAETS TO AKTIVE PARTNERE BJARNE BO 
JØRGENSEN OG BRIAN N. ANDERSEN.

FITNESS ENGROS A/S HAR TIL HUSE I ET DOMICIL PÅ 
CA. 4.500 M2, FORDELT PÅ ADMINISTRATION, FEM 
SHOWROOMS, STORE LAGERFACILITETER - SAMT 
VÆRKSTEDER. 

FITNESS ENGROS ER ET 
FULL-SERVICE FITNESSHUS

Henvend dig trygt til FITNESS ENGROS
 – vi kan og vil matche dine behov.

*Leasing forudsætter kreditgodkendelse 



UDSTYR TIL 
   ETHVERT BEHOV   

NYESTE TENDENSER

Det er vigtigt for os at holde os opdaterede på udvikling
en og tendenser i fitnessbranchen, så vi kan være den 
bedst mulige sparringspartner for dig. Vi elsker at 
inspirere dig til at se muligheder og få idéer til ander
ledes løsninger.

Vi tager jævnligt på messer og uddannelser. Det giver 
vores konsulenter et stærkt fundament og den nyeste 
viden omkring udvikling og trends i branchen, både når 
det kommer til selve træningsudstyret men også til 
træningskoncepter.

Det er din garanti for en bedre rådgivning

SPØRG OS OM 
FITNESSBRANCHENS 
UDVIKLING 
OG TENDENSER



HIGH INTENSITY 
  INTERVAL TRAINING

HIIT

Vi har et stærkt produktprogram til HIITtræning med 
udstyr fra bla. StairMaster HIIT. HIITserien inkluderer bl.a. 
BoxMaster, HIITMill, HIIT Bike og HIIT Rower.
 
HIIT er en populær træningsform, fordi den presser jeres 
medlemmer til grænsen og er kendt for at give gode resul
tater. Sæt HIIT på holdplanen og motiver jeres medlemmer 
samt skab et uovertruffent sammenhold. På den måde 
sørger I for, at de ikke kan vente med at komme tilbage.
 
Et succeskriterie er naturligvis, at jeres trænere har et 
godt kendskab til opbygning af HIITundervisningen. Her 
kan vi hjælpe jer med uddannelse af jeres instruktører 
samt materiale til at markedsføre jeres HIIThold.

 FÅ HJÆLP TIL 
HIIT-PROGRAMMERING

HIIT appellerer til rigtig mange mennesker og kan 
tilpasses alle jeres medlemmer uanset niveau. Skal vi 

hjælpe jer i gang med at sammensætte 
HIITprogrammer, der passer til jeres center?



THINK OUTSIDE 
               THE BOX   

CROSSFIT

Crossfit og funktionel træning er til stadighed en meget 
populær træningsform. Vi har været med til at udstyre og 
indrette en lang række crossfitboxe samt funktionelle 
områder i fitnesscentre.

Vores sælgerteam består bl.a. af specialister i indret
ning af funktionelle træningsområder, og de står til din 
rådighed med sparring og indretning, når I skal have lavet 
funktionelt træningsområde. De hjælper jer også 
med at vælge det helt rigtige udstyr, der lever op til 
standardkravene.

Hos Fitness Engros forhandler vi udstyr fra anerkendte 
brands til crossfit og funktionel træning. 

FÅ INDRETTET JERES EGET 
FUNKTIONELLE TRÆNINGSOMRÅDE

Vi har specialister, som står til din rådighed med 
sparring og indretning, når I skal have lavet 

funktionelt træningsområde, samt udstyr, der 
lever op til standardkravene.



TURN UP 
   THE “CARDIO”

KREDSLØBSTRÆNING

 I vores sortiment finder du alle tænkelige former for 
cardiomaskiner; løbebånd, cykler, crosstrainere, trappe og 
stepmaskiner, romaskiner, skiERGs, boksemaskiner m.m. 
Vores udstyr kommer fra anerkendte leverandører. Så uanset 
om du lægger vægt på design, teknologi eller noget tredje, så 
kan vi vejlede dig til den rigtige løsning.

INTENZA. Du får en cardioserie af høj kvalitet, som lægger 
stor vægt på design og er populær for sit rene, minimalistiske 
udseende. Ydermere får du udstyr, der er produceret under 
stor hensyntagen til miljøet på fabrikker med lav CO2udled
ning, og som for en stor del er drevet af solenergi.

STAR TRAC. Her finder du flere cardioserier med forskellig 
funktionalitet, som giver dig mulighed for at vælge den 
løsning, der dækker præcis dit behov. Uanset om du søger 
udstyr med den sidste nye teknologi, udstyr med premi
umskærm til underholdning eller en cardioserie, der 
passer til mindre faciliteter.

GIV DINE MEDLEMMER 
TOPUNDERHOLDNING MENS 
DE TRÆNER CARDIO MED 
BL.A. OPENHUB, PREMIUM 
SKÆRME OG VIRTUAL REALITY. 

 



BE STRONGER
    THAN YESTERDAY

STYRKETRÆNING

Fitness Engros har et komplet sortiment af styrketrænings
maskiner fra førende brands bl.a. Gym80, Nautilus, Inotec 
og Milon. Alle brands har flere produktserier, som har 
forskellige egenskaber f.eks. er nogle maskiner udstyret 
med vægtstakke, hvor andre benytter løsvægte (såkaldt 
”Plate Loaded”) eller elektronisk modstand.

Udvalget af maskiner i vores sortiment er bredt, derfor har 
du altid tilknyttet én af vores konsulenter, som kommer til 
at kende dit projekt og forventninger indgående.

Du kan læse mere om vores styrketræningsmaskiner på 
vores website www.fitnessengros.com/styrketraening

VI LEVERER
Styrketræningsmaskiner 

Vægtstænger og vægtskiver 
Faste vægtstænger

Håndvægte 
Greb og håndtag

Kettlebells 



INDOOR CYCLING

Body Bike udvikler og producerer deres kvalitetscykler i 
Frederikshavn – og de producerer ikke andet end deres 
verdenskendte cykler. Body Bike satser med passion på 
kvalitet, holdbarhed og troværdighed. Fra Body Bike Classic 
(introduceret i år 2000) til den avancerede Body Bike Smart+ 
er BODY BIKE til dato markedsledende i Danmark.

Fitness Engros er af BODY BIKE blevet valgt som deres danske 
distributør. Der er mange muligheder at vælge imellem: Body 
Bike Classic (3 varianter), Body Bike Magic (mest til større 
børn og unge), Body Bike Connect, Body Bike Supreme  og 
den nye topmodel Body Bike Smart+.   

Den nye topmodel Body Bike Smart+ findes også i en enklere 
udgave: Body Bike Smart. De er begge forsynet med den nye 
”Smart Saddle”, der let og hurtigt kan justeres (op/ned  samt 
frem/tilbage). Begge modeller kan leveres med topstykke i 10 
forskellige farver.

BODY BIKE SMART+
TRÆN SMART OG TRACK DIN TRÆNING MED BODY BIKE SMART+ APP 
VIA BLUETOOTH OG ANT+. TRÆNING EFTER INTENSITETS ZONER GØR DET 
NEMMERE AT MÅLE DIN EGEN PRÆSENTATION - APP´EN VISER WATT, 
FTP, HR, KADENCE, KALORIE OG TID.  GEM DIN TRÆNING I WORKOUT 
HISTORY OG UPLOAD TIL STRAVA. DESUDEN KAN DU MED APP´EN 
TAGE EN FTP TEST OG VO2 MAX TEST. SMART CHARGE – OPLAD DIN 
SMARTPHONE IMENS DU CYKLER.

TRÆN SMART MED 
DEN NYE APP

App’en giver brugerne mulighed for at måle og 
gemme deres præstationer ved hvert træningspas 

– under træningen såvel som efter træningen.



Hos Fitness Engros følger vi med den teknologiske udvikling, og vi 
kan allerede tilbyde flere løsninger inden for bl.a. virtual reality, 
elektronisk cirkeltræning, appløsninger til tracking af 
brug af udstyr og medlemmernes træning.

Ønsker du at prøve den nyeste teknologi, er du altid velkommen 
til at aftale et møde med os og komme forbi vores showroom.

MILON
Styrketræningsmaskiner med elektronisk modstand, så 
man kan udnytte både koncentrisk og excentrisk fase. 
Der kan trænes på maskinerne både med og uden login, 
hvilket giver en lang række muligheder for at arbejde 
tæt med jeres medlemmer. Milon er udviklet som et 
cirkeltræningskoncept, men maskinerne kan også 
bruges som stand alone. 

Læs mere på www.fitnessengros.com/milon

ADVAGYM
En hurtig og enkel løsning til at digitalisere jeres fitness
center. Små, trådløse sendere monteres direkte på de 
eksisterende maskiner i centret. Advagym giver medlem
merne mulighed for at tracke deres træning direkte på 
en app, og som noget unikt giver Advagym jer mulighed 
for at måle på brugen af jeres udstyr og optimere jeres 
træningsfaciliteter.

Læs mere på www.fitnessengros.com/sonyadvagym

HOLOFIT
Virtual Reality som kan kobles til jeres cardioudstyr. Holofit 
virker til de fleste brands og kan bruges til bl.a. romaskin
er, crosstrainere og cykler. Medlemmerne kan bl.a. vælge 
en virtuel fitnesscoach eller konkurrere mod andre af 
centrets medlemmer, hvilket er med til at gøre car
diotræningen meget sjovere og mere intensiv.

Læs mere på www.fitnessengros.com/holofit

Vi ser tydelige tendenser til at teknologi bliver en større og mere 
integreret del af fitnessbranchen år for år. Og i takt med at teknologien 

bliver mere tilgængelig og økonomisk overkommelig, ser vi også at flere 
kommercielle fitnesscentre begynder at overveje, hvordan man kan 

integrere teknologien i centrene, for at følge med udviklingen.

TEKNOLOGIEN GØR SIT 
INDTOG I FITNESSCENTRENE



MERE END BARE MASKINER 

INDRETNING
Et moderne fitnesscenter er mere end bare maskiner og udstyr. For 
at tiltrække og fastholde medlemmer hjælper vi jer med at skabe 
en totaloplevelse. Og vi visualiserer det hele vha. 3Dtegninger. En 
totaloplevelse kan indeholde alt fra indretning af træningsarealer, 
omklædningsrum og reception til vægdekorationer m.m.

KONCEPTUDVIKLING:
Vi kan desuden hjælpe jer med at udvikle og implementere 
træningskoncepter, inden for bl.a. HIITtræning, boksetræning 
og indoor cycling. Det giver jer mulighed for at udvikle jeres 
holdtræning, personlig træning samt ruste jer til at uddanne jeres 
øvrige medlemmer. Vi holder os opdaterede på træningskoncepter, 
så vi hele tiden kan stå til rådighed og hjælpe jer i gang med nye 
koncepter.

INDRETNING  
 OG PROJEKTERING

MARKEDSFØRING 
Vores markedsføringsafdeling kan hjælpe jer godt i 

gang med jeres markedsføring med diverse kom
munikationsmateriale omkring udstyr og koncepter, 

som I kan gøre brug af både digitalt og fysisk. Har 
du særlige ønsker til materiale, så har vi i langt de 

fleste tilfælde mulighed for at lave det til dig.



DU ER I TRYGGE HÆNDER

Skulle du opleve teknisk fejl ved dit udstyr, så har Fitness 
Engros stor serviceafdeling med teknikere, der dækker hele 
landet. Alle vores teknikere har erfaring med såvel installa
tion af udstyr samt service på både nyt og gammelt udstyr. 
Er skaden sket, så udfører vi naturligvis også reparationer.

Du kan vælge at tegne en Smart Service aftale med os, 
hvori du angiver dit ønskede antal årlige serviceeftersyn. 
Vi anbefaler, at du sørger for at få dit udstyr efterset af en 
tekniker med jævne mellemrum. Med planlagte vedligehold 
af udstyret undgår du i mange tilfælde, at det går i stykker 
og skal repareres og dermed bliver en større udgift.

Kontakt os for at høre nærmere omkring Smart Service 
aftale på tlf. 5614 1544. 

· LANDSDÆKKENDE TEAM AF TEKNIKERE

· PLANLAGTE SERVICEEFTERSYN ELLER 
 REPARATION EFTER BEHOV

· REPARATION HOS DIG ELLER PÅ VORES 
 VÆRKSTEDER

· STORT LAGER AF RESERVEDELE

SERVICE OG
      REPARATION

 LANDETS STØRSTE 
SERVICE AFDELING 

Hos os kan du tegne en 
servicekontrakt, der er 

tilpasset netop dit 
center og dine behov.



BESØG VORES HOVEDKONTOR PÅ SNEDKERVEJ
· 4.500M2 FYLDT MED NYT UDSTYR

· 4 SHOWROOMS, HVOR DU KAN PRØVE ET BREDT UDVALG AF UDSTYR

· 3 STORE LAGERHALLER, MEKANISK VÆRKSTED, ELEKTRONIKVÆRKSTED

· SERVICEAFDELING MED TEKNIKERE, ELEKTRONIKINGENIØR OG SADELMAGER 

www.fitnessengros.com

            KOM TRYGT TIL OS 
VI ER DIN SPARRINGSPARTNER 

IGENNEM HELE DIT PROJEKT

BESØG VORES HJEMMESIDE         

Det er helt umuligt at præsentere hele vores produkt
program i denne brochure  men hjælpen er nær. Vores 
hjemmeside www.fitnessengros.com er din kilde til 
detaljeret info om Danmarks stærkeste produktprogram. 

Har du spørgsmål eller behov for vejledning i valg af 
udstyr  er du altid mere end velkommen til at aftale 
et møde med os  hos dig eller i vore fem showrooms 
i Taastrup.  
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