
ANNETTE CHRISTENSEN
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E-mail: ta@fitnessengros.dk
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Mobil (+45) 6128 1335
E-mail: md@fitnessengros.dk

Region Syddanmark:

Midt- og Nordjylland: Øst for Storebælt: Virksomheder:

Øst for Storebælt: Fysioterapeuter:

BUILD ON GREATNESS

Da Core Health & Fitness besluttede sig for at samle brands fra fitnessindustrien, for at opbygge 
vores virksomhed, gik vi målrettet efter de allerbedste. Fire ikoniske brands, der hver især 

er pionerer inden for en kategori af maskiner, og hvis maskiner stadig er dem, som medlemmerne 
efterspørger specifikt med brandets navn.  

Vi har forpligtet os til at fortsætte den tradition, der startede for årtier siden – og det er netop 
formatet hos disse brands, som du med sindsro og fornøjelse kan opbygge din virksomhed på.

 Fitness Engros A/S   |   Snedkervej 4-6   |   2630 Taastrup   |   Danmark

Tel. (+45) 5614 1544   |   info@fitnessengros.dk   |   www.fitnessengros.com



ON GREATNESS
Når man giver sig i kast med et byggeri, er det endelige 
produkt kun så stærkt som dets fundament. Så da Core 
Health & Fitness besluttede sig for at samle brands fra 
alle hjørner af fitnessindustrien, gik vi målrettet efter de 
allerbedste.

Star Trac. StairMaster. Nautilus. Schwinn. 

Fire ikoniske brands, der hver især er pionerer inden for 
en kategori af maskiner, og hvis maskiner stadig er dem, 
som medlemmerne efterspørger specifikt med brandets 
navn.  Vi har forpligtet os til at fortsætte den tradition, der 
startede for årtier siden – og det er netop det format, som 
du og vi med sindsro og fornøjelse kan bygge videre på.

BUILD
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CARDIO

PARTNER
DIN LØBE-

Vælger du Star Trac, følger vi 
dig og dine medlemmer ved hvert 
eneste skridt. Og det drejer sig 
om mere end at levere udstyr 
til kredsløbstræning. Vi skaber 
løsninger, der er designet til 
medlemmernes behov – løsninger, 
der medfører en sund livsstil 
og et godt helbred. For ejere af 
fitnesscentre handler det om 
at skabe relationer, der er 
lige så stærke og holdbare 
som det udstyr, der bærer 
vores navn.
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HIGH INTENSITY TRAINING

MERE INNOVATIVT

SVEDIGT
OG MERE

Årtier efter, at vi som pionerer skabte de hårdeste 
træningsøvelser i fitnesscentrene, er vores 
maskiner stadig dem, som medlemmerne vælger, når 
de vil presse sig selv til grænsen. I dag videreudvikler 
vi stadig på StairMaster’s produkter – maskiner der 
får hjertet til at hamre, får lungerne til at brænde og 
får medlemmerne til altid at komme tilbage til 
de træningsøvelser, som de elsker at hade.
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STYRKETRÆNING

DET STØRSTE NAVN 

I STYRKE-
  TRÆNING

Nautilus opfandt hele kategorien af 
moderne styrketræningsmaskiner 
for mere end 40 år siden – og 
vi videreudvikler den konstant. 
Vi udvikler aldrig på grund 
af modeluner eller griller, vi 
stræber altid efter at skabe en 
træningsoplevelse, der naturligt 
følger menneskets biomekaniske 
bevægelsesmønstre. Vi ville 
aldrig stille os tilfredse med 
mindre end det, og det bør 
du heller ikke gøre.
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GRUPPECYKLING

FREMRAGENDE
CYKELOPLEVELSER

Hos Schwinn startede cyklingen 
udendørs - for mere end hundrede 
år siden. Og da vi rykkede 
indendørs til cykelsalen, bragte 
vi følelsen af vejene med 
os. I dag leverer vi mere end 
fremragende cykler, vi leverer også 
ekspertise og uddannelse, der 
driver gruppecykling fremad. 
Og det bedste er, at vi ikke 
har planer om at sætte 
tempoet ned.



GRUPPECYKLING

FREMRAGENDE
CYKELOPLEVELSER

Hos Schwinn startede cyklingen 
udendørs - for mere end hundrede 
år siden. Og da vi rykkede 
indendørs til cykelsalen, bragte 
vi følelsen af vejene med 
os. I dag leverer vi mere end 
fremragende cykler, vi leverer også 
ekspertise og uddannelse, der 
driver gruppecykling fremad. 
Og det bedste er, at vi ikke 
har planer om at sætte 
tempoet ned.



CORE LEDERSKAB

Vore grundlæggere var ikoner. Vore produkter revolutionerede
træningsøvelserne. Vores viden og indsigt har drevet 
fitnessindustrien. Vores personale har hjulpet millioner af 
mennesker med at opbygge muskler, selvtillid og præstationer. 
Vi har gennemlevet en masse udfordringer – og vi kom styrket 
ud af dem.

I dag holder vi denne arv levende - og sammen 
bygger vi videre på den.

VI HAR SKABT
FORTIDEN
NU VIL VI

BYGGE
FREM-
TIDEN
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CORE RELATIONER

STÆRKE
PRODUKTER TIL MEDLEMMERNE. 

STÆRKE 
RELATIONER  
TIL EJERNE AF FITNESSCENTRE.

Med en portefølje af intelligent designede, 
holdbare og troværdige produkter, véd ejere 
over hele verden, at de kan regne med os 
og stole på vores ekspertise – til hvert 
eneste hjørne - og hvert eneste medlem 
– af deres fitnesscenter. Det skyldes 
formodentlig, at de véd, hvem vi er:

En gruppe af mennesker, der er 
og har været fitnesseksperter helt 
fra branchens begyndelse.
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