Firmafitness

Totalleverandør til jeres
moderne motionsrum
Hos Fitness Engros har vi stor erfaring med at levere og installere træningsudstyr og
motionsrum til arbejdspladser, der gerne vil tilbyde moderne og indbydende træningsfaciliteter
til medarbejderne. Vi er bl.a. valgt til at levere til virksomheder som DLG, Rockwool, Novo,
Momondo og Joe & the Juice m.fl. Vi er totalleverandør uanset størrelsen på jeres motionsrum.

Træning på arbejdspladsen skaber resultater
på bundlinjen og øget arbejdsglæde
Studier, som bl.a. er foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), har vist bemærkelsesværdigt
gavnlige effekter ved at tilbyde motion til medarbejderne,
både når det gælder personer med fysisk krævende jobs og
stillesiddende funktioner.
Studierne har bl.a. vist
• Reduktion i kroniske smerter med op til 50 %
• Mindsket arbejdsbesvær
• Fastholdelse af arbejdsevne
• Øget produktivitet med 7- 10 %
• Fald i det korte sygefravær med 56 %
Læs mere om studierne på https://fitnessengros.com/info/
specifik-styrketraening-paa-arbejdspladsen.html.

Leverandør af TRX® i Danmark
www.activeaid.dk

Desuden oplever langt de fleste medarbejdere, som engagerer sig i arbejdspladsens motionstilbud, øget energi hen
over dagen, bedre socialt arbejdsmiljø samt generelt færre
konflikter på arbejdspladsen.
Hvordan kan vi hjælpe jer?
Hos Fitness Engros rådgiver vi virksomheder om indretning
og valg af det rette udstyr, som passer til jeres motionsrum
og medarbejdere. Vi lytter til jeres ønsker, og vi kan også
inspirere jer på baggrund af vores mangeårige erfaring fra
branchen. Selv efter installation af udstyret følger vi op
og sørger for, at jeres medarbejdere bliver introduceret til
udstyret, hvis I ønsker det.

Smart Service
Hos Fitness Engros A/S har vi landets største serviceafdeling
med 13 teknikere i Danmark. Vi tilbyder flere former for
servicekontrakter, der er tilpasset netop dit træningscenter
og dine behov, da vores mål er, at dit udstyr efter service
og reparation skal være fuldt på højde med den oprindelige
kvalitet fra fabrikken. Hvis du vil tegne en Smart Service-aftale
med Fitness Engros A/S, skal du sammen med en af vores
medarbejdere lave en bindende liste over de maskiner eller
udstyr, der skal omfattes af aftalen. Derefter skal du beslutte,
hvor mange serviceeftersyn vi skal gennemføre per år.
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Tanita MC-780MAP klasse III er medicinsk godkendt
og markedets mest præcise kropsanalysevægt,
hvilket betyder, at den kan benyttes af alle – fra den
personlige træner til sundhedsvæsenet, fitnesscentret
og firmafitness.
5 års fabriksgaranti
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