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STAR TRAC
Star Trac er indbegrebet på cardio med over 20 års erfaring og
innovative løsninger. Brugerne får komfort i designet, brugervenlige
OpenHubTM konsoller, god mulighed for sporing af resultater samt
andre smarte funktioner.

INTENZA
Intenza Fitness er cardioudstyr i strømlinet, moderne design med et
bredt spektrum af træningsprogrammer og underholdning, der appellerer til brugerne med en intuitiv kontaktflade på alle maskinernes
skærme. Grundstenene bag Intenzas cardio-serier er design, trænings–
oplevelse og miljøvenlig produktion.

DRAX
DRAX sætter en høj standard inden for produktionsteknologi og faciliteter bl.a. med optimeret “One-Stop” produktionslinje. Det gør DRAX til et
prisvenligt valg, der ikke går på kompromis med kvalitet, som sikres gennem in-house kvalitetskontrol gennem hele produktionsprocessen. DRAX’
cardio-serie består af brugervenlige og robuste maskiner med et flot og
minimalistisk design, hvor den knivskarpe touchskærm giver en premium
brugeroplevelse.

STAIRMASTER
StairMaster er navnet på den første trappemaskine på markedet. Med
mere end 30 år i bagagen er StairMaster blevet en legende indenfor
fitnessbranchen - og med god grund. Performance og komfort går
hånd i hånd i beskrivelsen af StairMasteren.

BODY BIKE
Body Bike har med base i Frederikshavn, lige siden 1998 leveret indendørs
Hos Fitness Engros fører vi kun de bedste brands, og kun produkter vi kan stå inde
for og selv ville træne med. Vi kan hjælpe dig med alt fra køb af udstyr, rådgivning,
sparring, indretning og 3D-tegning, markedsføring samt finansiering. Med en fast,
dedikeret konsulent tilknyttet til dit projekt ved du altid hvem, du skal kontakte.
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cykler til cykelentusiaster verden over. Body Bike er markedsledende på
indendørs cykler i Danmark. De er et passioneret og innovativt brand, der
har specialiseret sig i at producere indendørs cykler af høj kvalitet, holdbarhed og troværdighed på verdensplan.
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XEBEX

GYM80

Xebex Fitness er et prisvindende højkvalitetsbrand med over 30 års

“King of Machines” siden 1980. En velfortjent titel for gym80, der lige

erfaring indenfor design og fremstilling af fitnessmaskiner.

siden har udviklet og fremstillet træningsmaskiner af tyske stålrør med

I 2019 vandt Xebex prisen for det bedste HIIT Brand og "Bedste Køb".

en godstykkelse på 4 mm. Med base i Tyskland har gym80 fremstillet

Med Xebex' udstyr får du innovative maskiner, der kan holde til

træningsmaskiner af topkvalitet med fokus på kroppens biomekanik,

intensivt brug i lange baner.

håndkraftens præcision og et rent design, der konstant er i udvikling.
Maskinerne er fremstillet med anvendelse af den nyeste produktionsteknologi - inklusive laser og robotter.

ASSAULT FITNESS
Assault Fitness Inc. er den ledende producent indenfor fitnessmaskiner
til de mest veltrænede atleter. Men samtidig lige så anvendelig for alle,

SQ&SN

der ønsker at udfordre deres grænser på egne præmisser. Assault

SQ&SN er vores eget kvalitetsbrand, som vi har udviklet med vores

Fitness er specialiserede i at bygge træningsmaskiner til HIIT træning,

mangeårige erfaring indenfor branchen. SQ&SN udstyret er holdbart,

der kan holde til hård træning og ekstreme belastninger i årevis.

funktionelt samt bruger- og prisvenligt.

NAUTILUS
Nautilus har i over 50 år udviklet og fornyet deres styrkemaskiner.
Porteføljen fra Nautilus omfavner bredt og er kendt for sin høje
kvalitet og består af træningsmaskiner og -udstyr til både styrketræning og funktionel træning. Dette gælder både frie vægte, plate
loadede maskiner, bænke og racks - som desuden kan personliggøres
med forskellige farver, logoer og designs.

INOTEC
Inotec er kendt for at fremstille træningsmaskiner i høj kvalitet
til bæredygtige priser. Med fokus på kvalitet i æstetisk design,
funktionalitet og holdbarhed, har Inotec i fremstillingen af deres
træningsmaskiner kombineret deres passion for fitness og sport
med enkelthed og brugervenlighed.
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STAR TRAC 4-TR 10” TOUCH
Star Trac 4-series løbebånd er det perfekte løbebånd til
mindre faciliteter med begrænset antal brugere. Løbebåndet
kommer med en premium 10” touchskærm i farver og genvejstaster for en bedre løbeoplevelse.
Displaytype:

CARDIO

10” touchskærm

Max. hastighed (km/t):

19

Max. brugervægt (kg):

205

Max. stigning (grader):

15

STAR TRAC 8-TR
TR-modellen er mindre end TRx-modellen med alle betydningsfulde funktioner og en forenklet konsol. Det er et professionelt
og mere budgetvenligt løbebånd.
Displaytype:

LCD

Max. hastighed (km/t):

20

Max. brugervægt (kg):

227

Max. stigning (grader):

15

STAR TRAC 8-TRX
Star Trac TRx løbebånd er et professionelt løbebånd, udstyret
med OpenHub™ LCD-skærm, som kan lagre træningsdata og
overføres til en smartphone eller tablet via Bluetooth.
Displaytype:

LCD og Quick Keys

Max. hastighed (km/t):

24

Max. brugervægt (kg):

227

Max. stigning (grader):

20

INTENZA 450TI2S

Ordet cardio eller på dansk kardio, kommer af græsk kardia, hjerte. Kardio- betyder
'vedrørende hjertet'. I træningssammenhæng taler man på amerikansk om cardiovascular exercise, der betyder træning af hjerte og kredsløb, hvilket på dansk kaldes
kredsløbstræning – eller konditionstræning. Her kan du se et lille udsnit af vores sortiment i cardiomaskiner.
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450Ti2S er løbebåndet fra Intenza med et minimalistisk og
æstetisk design med en intuitiv brugeroplevelse. Udstyret
med en Uni-Dial™ knap, der giver brugeren adgang til alle
funktioner ved simpelt at dreje på knappen.
Displaytype:

LED

Max. hastighed (km/t):

25

Max. brugervægt (kg):

181

Max. stigning (grader):

12
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INTENZA 550E2+

INTENZA 450CI2S

Intenza 550Te2+ er et løbebånd designet med brugeroplevelsen for øje - rent visuelt og med en kompromisløs
følelse af kvalitet får du den ultimative løbeoplevelse.

Intenza 450 Escalate Trappemaskine har et minimalistisk og
æstetisk design med fokus på en upåklagelig, intuitiv brugeroplevelse med let navigering via Uni-Dial™ knappen.

Displaytype:

19” Touchskærm

Displaytype:

LED

Max. hastighed (km/t):

25

Max. brugervægt (kg):

181

Max. brugervægt (kg):

181

Max. stigning (grader):

40

Max. stigning (grader):

15

Indstigningshøjde (cm):

31

DRAX REDON NR30SXA

BODY BIKE SMART+

Redon løbebåndet er udstyret med det panterede Speed
Sync funktion, som giver brugeren en stor frihed. Løbebåndets hastighed justeres automatisk uden at skulle
trykke på nogen knapper.

Body Bike Smart+ er den moderne indendørs cykel udstyret
med den nyeste teknologi. Udover at du kan sætte dit personlige præg ved at vælge din egen farve eller med et specialdesignet cover, får du en app til din smartphone med alle
dine træningsdata, smart charge, wattmåling og opladning
af din telefon under træning.

Displaytype:

21,5” Touchskærm

Max. hastighed (km/t):

25

Max. brugervægt (kg):

180

Max. stigning (grader):

22

Max. brugervægt (kg):

150

Bluetooth og ANT+ kompatibel



STAIRMASTER 8G

XEBEX AIRPLUS CYCLE

StairMaster 8G er en trappemaskine, hvor høj kvalitet
kombineres med innovation. Denne model er udstyret
med en LCD-skærm, som gør det overskueligt og enkelt
for brugeren.

Xebex AirPlus Cycle Smart Connect er en motionscykel med
luftmodstand og magnetisk modstand. Brugeren kan både
styre intensiteten og stigningen af cykeltræningen.

Displaytype:

LCD

Max. brugervægt (kg):

159

StairMaster 10G er en fornyet udgave af den kendte trappemaskine. StairMaster introducerer Over Drive Training Mode,
hvor du skal bruge din kropsvægt for at skubbe trinene
under dig.
LCD

Max. brugervægt (kg):

181

Indstigningshøjde (cm):

23
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LCD

Max. brugervægt (kg):

159

Bluetooth og ANT+ kompatibel



STAR TRAC 8 SERIES UPRIGHT BIKE

STAIRMASTER 10G

Displaytype:

Displaytype:

Star Trac 8-series motionscykel er pålidelig og brugervenlig,
med et enkelt design og standardfunktioner som Bluetooth-opkobling og USB-port til opladning af egne enheder.
Displaytype:

LCD

Max. brugervægt (kg):

159

Kan kobles til Apple Watch og Galaxy Watch
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XEBEX AIR ROWER

STAR TRAC 8 SERIES REAR DRIVE

Xebex Air Rower 2.0 Smart Connect Romaskine er en stabil
romaskine med et solidt bygget stel, som giver så stabilt et
fundament, at den kan holde til næsten ubegrænset brugervægt. Romaskinen fra Xebex er foldbar, så den optager
minimal plads.

Rear Drive Crosstrainer har særligt udformede håndtag for at give brugeren et så naturligt og komfortabelt
bevægemønster som muligt. Den klare LCD-skærm, giver
brugeren adskillige muligheder for underholdning under
træningen.

Displaytype:

LCD

Displaytype:

LCD

Max. brugervægt (kg):

227

Max. brugervægt (kg):

227

Bluetooth og ANT+ kompatibel



ASSAULT ROWER ELITE
AssaultRower Elite er en innovativ romaskine med et unikt
design og en solid stålkonstruktion, der udover at gøre den
holdbar, giver brugeren en stabil og komfortabel rotræning.
Displaytype:

LCD

Max. brugervægt (kg):

159

Bluetooth og ANT+ kompatibel



STAIRMASTER HIIT ROWER
StairMaster HIIT Rower er en solid og stationær romaskine
med en stål- og aluminiumskonstruktion i et elegant design,
der kan opbevares på højkant, så den fylder minimalt, når
den ikke er i brug. Eller den kan skilles ad på midten.
Displaytype:

LCD

Max. brugervægt (kg):

159

Bluetooth og ANT+ kompatibel



Bluetooth og ANT+ kompatibel

INTENZA 450ETI2S
Crosstrainer fra Intenza 450-serien, som har Intenzas
eksklusive i2S-konsol med Uni-Dial™ knappen, som giver
adgang til de forskellige funktioner ved simpelt at dreje
på knappen.
Displaytype:

LED

Max. stigning (grader):

40

Max. brugervægt (kg):

181

Max. skridtlængde (cm):

55

Min. skridtlængde (cm):

52

Indstigningshøjde (cm):

35

DRAX DE6A
Crosstrainer med 15,6” knivskarp touchskærm samt separat
panel med aktuel træningsinformation herunder tid, distance,
kalorier og puls. Samt mulighed for opkobling til TV med
HDMI, internetforbindelse via wifi samt Smartphone Mirroring Display.
Displaytype:
Max. brugervægt (kg):
Skridtlængde (cm):
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15,6” touchskærm
180
51

NAUTILUS INSTINCT
Nautilus Instinct er fremstillet med øje for brugbarhed, hvad enten du er en øvet atlet eller
uerfaren nybegynder. Du kan nemt og hurtigt justere vægten og komme igennem din styrketræning. Instinct serien byder både på enkelt- og dobbeltfunktionelle styrkemaskiner.
Serien er udstyret med det patenterede Lock N Load® vægtstak- og vægtjusteringssystem.

STRENGTH
Udstyr til styrketræning skal være robust. Træningsudstyret skal kunne klare stor
belastning. Hos Fitness Engros har vi et bredt udvalg af mærker og et bredt sortiment
med styrkemaskiner af høj kvalitet. Vi vejleder dig til at finde det udstyr, der passer
præcis til dit behov. Her er et udsnit at de maskiner og brands, som du kan finde i vores
sortiment.
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DUAL ABDOMINAL LOWER BACK

DUAL BICEPS CURL TRICEPS EXTENSION

DUAL LEG EXTENTION LEG CURL

DUAL MULTI PRESS

ROTARY TORSO

VERTICAL ROW
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NAUTILUS IMPACT
Impact serien er en solid og konkurrencedygtig serie, der er udviklet med fokus på at forbedre
kroppens biomekanik i træningssituationen. Impact serien er velegnet til fitnessfaciliteter, der
ønsker en komplet styrkeserie - hvor hver bruger kan tilpasse sin træning efter behov.
Serien er udstyret med det patenterede Lock N Load® vægtstak- og justeringssystem.

MULIGE RAMMEFARVER

ABDOMINAL MACHINE

VERTICAL CHEST PRESS

FIXED LAT PULL DOWN

INCLINE PRESS

LAT PULL DOWN

SHOULDER PRESS

MULIGE BETRÆKFARVER
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NAUTILUS INSPIRATION

NAUTILUS ONE

Træningsmaskinerne i serien er fremstillet af solide stålblokke, styrestænger af kraftigt
krom og bøsninger med lav friktion. Inspiration styrkeserien giver med sin moderne æstetiske
og uniforme tårne et minimalistisk og moderne udseende.
Serien er udstyret med det patenterede Lock N Load® vægtstak- og justeringssystem.

Nautilus One™ serien består af en række brugervenlige styrketræningsmaskiner, der alle
benytter Nautilus’ innovative og patenterede vægtstaksystem. Maskinens belastning
justeres ved at dreje på et håndtag, der sidder midt på vægtmagasinet - simpelt og hurtigt.
Dette unikke design gør det praktiske omkring træningen nemmere end nogensinde.

CHEST PRESS

DUAL ADJUSTABLE PULLEY

LAT PULLDOWN

LEG PRESS

LEG PRESS

LAT PULLDOWN

MID ROW

PEC FLY

PEC FLY/REAR DELTOID

SHOULDER PRESS

ABDOMINAL

TRICEPS PRESS
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INOTEC NATURAL LINE
Inotec har i Natural Line serien fremstillet deres styrketræningsmaskiner med fokus på design, komfort og naturlig funktionalitet. Træningsmaskinerne tiltaler først og fremmest øjet,
dernæst komforten i brugen og følelsen i kroppen. Maskinerne i denne serie er brugervenlige og nemme at benytte for alle brugere.

DUAL ADJUSTABLE PULLEY

SHOULDER PRESS

LEG PRESS

CHEST PRESS

REHAB PULLEY

BACK EXTENSION
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GYM80 PURE KRAFT

GYM80 SYGNUM

Gym80 har udviklet Pure Kraft serien som består af Plate Loadede træningsmaskiner, der
kombinerer maskine- og frivægtstræning, og tilgodeser kroppens biomekanik, så brugeren
opnår den optimale effekt af styrketræningen. Pure Kraft serien har til hensigt at give brugeren
komfort og stabilitet i træningen samt frihed til selv at justere belastningen i træningen.
Skræddersy dine styrkemaskiner fra gym80, som du ønsker.

Gym80 Sygnum dækker over en række af gym80s styrkeserier med kabeltræk/vægtstakke.
Sygnum er henvendt til alle typer brugere, da de er holdbare og brugervenlige. Hver serie
har en styrkemaskine til at træne hele kroppen. Du kan desuden vælge at personliggøre dine
styrkemaskiner med den ønskede farve og brodering af dit logo i betrækket.

SEATED LEG CURL

SEATED CHEST PRESS

POWER ROW DUAL

SEATED LEG PRESS

SHOULDER PRESS DUAL

SEATED CHEST PRESS DUAL

HIGH ROW DUAL

SQUAT MACHINE

45° LEG PRESS

22

INCLINE ROW

SHOULDER PRESS
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SQ&SN VÆGTSTÆNGER
Vi har vægtstænger til alt fra olympiske
competition stænger til pump stænger,
som kan bruges til crossfit, vægtløftning
og body pump.

FREE
WEIGHTS

SQ&SN VÆGTSKIVER
Vægtskiverne fra SQ&SN har en 50 mm huldiameter og de kan bruges i olympisk sammenhæng ifm. styrkeløft, vægtløftning, crossfit og
andet funktionel træning. Vægtskiverne fra dette
brand er robuste og stødabsorberende, så de
rent faktisk kan holde til at blive tabt på gulvet.
Det vulkaniserede gummi, som vægtskiverne er
fremstillet af gør dem modstandsdygtige overfor
stød og drop.

SQ&SN
HEXAGON HÅNDVÆGTE
Hexagon håndvægtene er kompakte og
nemme at håndtere. De er fremstillet
med PU belægning for at skabe en øget
holdbarhed, og de har et forkromet greb
på 13,5 cm.

SQ&SN DROP PADS

Frie vægte er den mest simple måde at indrette et træningsrum på. Det er muligt at træne
hele kroppen med frie vægte og de har en række andre fordele: De fylder ikke så meget,
udfordrer brugerens koordination og balance, kræver næsten ingen vedligeholdelse eller
service. Det er dog vigtigt med udstyr, der kan holde i mange år - og det kan vores udstyr.

24

Drop pads beskytter underlaget på steder,
der ikke tåler at vægtstænger og andre vægte
droppes. Disse er særligt velegnet til vægtløftning, da de absorberer al stød, lyd og bounce,
selv når vægtstangen droppes fra over hovedet. Eller som et ekstra lag på jerk blokke for
ligeledes at minimere støj og beskytte blokkene
mod stød fra vægtskiverne. Puderne er af høj
kvalitet og tåler tunge vægte samt mange
timers brug.
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NAUTILUS SVA PLATFORM

LIFEMAXX HÅNDVÆGTE

Nautilus SVA Platformen er en vægtløftningsplatform
i højeste kvalitet. Platformen er testet og er bevist den
mest stød- og støjabsorberende platform på markedet.
Midterpladen på denne platform er fremstillet i
bambus, som er et meget bæredygtigt, stærkt
og miljøvenligt materiale.

Håndvægte fra Lifemaxx fremstillet af solidt
støbt stål med holdbar overflade af polyurethan (PU), som er egnet til intensiv brug.
Håndvægtene har et innovativt design, klar
markering af vægten og håndtag med riflet
overflade. Fås fra 1-60 kg.

CROSSMAXX KETTLEBELLS
Crossmaxx Competition Kettlebells er blandt
de absolut bedste competition kettlebells på
markedet, hvilket ikke mindst skyldes deres
robusthed. De er fremstillet af støbejern,
og de er omhyggeligt kalibreret til brug ved
konkurrencer, til crossfit, funktionel træning
m.m.

INTER ATLETIKA SQUAT RACK
Inter Atletika squat rack er solidt og i professionel
kvalitet med indbygget pull up bar og medfølgende
sæt j-hooks. Squat racket er fremstillet i stål med en
matsort pulverlakeret finish og måler 190 cm.

LIFEMAXX
VÆGTLØFTER PLATFORM
INTER ATLETIKA
DOBBELT JUSTERBAR BÆNK

Platformen fra Lifemaxx er fremstillet af
bambus for ekstra holdbarhed og flankeret
af sorte 30 mm tykke gummifliser.

Inter Atletika dobbelt justérbar bænk er slidstærk
og i høj kvalitet. Hældningen på bænkens vinkel
kan varieres fra 0° til 90°.

Platformen benyttes ved vægtløftning og
funktionel træning m.m. og reducerer støj,
som normalt ville forekomme.

Med en solid stålkonstruktion og stødabsorberende fødder, kan bænken klare intensiv
brug og transporteres let med hjul.
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LMX. PRO SLYNGETRÆNER
LMX. Suspension Trainer PRO Slyngetræner
er et praktisk slyngetræningssæt, som kan
bruges alle vegne.
Slyngetræneren er i høj kvalitet og er egnet
til kommercielt brug. Den har en maksimum
kapacitet på 500 kg.

FUNCTIONAL

CROSSMAXX POWER SLÆDE

LMX. SLAM BALLS

Crossmaxx power slæde er en utrolig robust
slæde til funktionel træning. Slæden kan både
skubbes og trækkes. Der kan monteres en sele
med karabinhager på slæden.

Slam Balls fås fra 6 til 70 kg og er ideelle som
erstatning for atlassten eller anden vægttræning. Da de ikke hopper, kan brugerne
udføre hurtige gentagelser. Deres robuste
konstruktion kan nemt holde til intensivt,
kommercielt brug i centre eller foreninger.

LMX. PREMIUM WALL BALLS

CROSSMAXX
3-I-1 BOX JUMP KASSE

LMX. Premium Wall ball er i høj kvalitet med
Ø350 mm, fremstillet af PU skumfyld, gummigranulat og småsten. Bolden har en skridsikker
belægning, så den er egnet til intensiv, kommerciel
brug. Boldene har en god holdbarhed og er egnet
til bl.a. crossfit, funktionel træning, personlig
træning m.m.

Crossmaxx plyobox multi er den ideelle kombination
af de hårde trækasser og soft plyoboxe. Kassen er
en 3-i-1 plyobox, hvilket betyder, at den kan vendes,
så man kan træne på tre forskellige højder hhv.
50,8 cm, 61 cm og 76,2 cm.

Filosofien bag funktionel træning er, at du træner kroppens naturlige bevægelser i
stedet for enkelte muskler. Når du træner hårdt og i et højt tempo, forbedrer du din
kondition, kropsstabilitet samt opbygger din samlede muskelmasse. Du finder al form
for træningsudstyr til funktionel træning hos Fitness Engros.
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SYNERGY AIR POWER TOWER
Power Tower er designet til at give en unik kombination
af cardio- og styrketræning samt aerob og anaerob træning,
som ikke findes lige i nogen anden fitnessmaskine. Skift fra
aerob til anaerob træning sker ved simpelt at dreje på
et gear-håndtag.

HIIT

Max. brugervægt (kg):

182

Displaytype:

LCD

XEBEX AIRPLUS RUNNER
Xebex AirPlus Runner Smart Connect er et curved løbebånd
uden motor. Den har 8 modstandstrin med mulighed for
Prowler Push og en række indbyggede intervalprogrammer.
Løbebåndet er udstyret med Bluetooth og ANT+, så du nemt
kan følge pulsen og præstationer efter hver træning via
LED konsollen eller tilkoble via forskellige mobile apps, som
GymTrakr, Zwift, RunSocial, m.fl.
Max. brugervægt (kg):

159

Displaytype:

LED

LMX. HIIT BENCH
LMX. HIIT Bench er en funktionel træningsbænk,
som kan indeholde og opbevare løst træningsudstyr: bolde, håndvægte, elastikker, kettlebells
og battle rope.
HIIT bænken har et justérbart sæde, så den både
kan bruges som fladbænk og en justerbar incline
bænk i forskellige positioner.

HIIT er en populær træningsform, der betyder ”High Intensity Interval Training”.
Et træningspas varer oftest mellem 5 og 30 minutter. Mindre grupper træner ofte
HIIT, som en hård form for cirkeltræning. HIIT er en super effektiv træningsform – idet man
på kortest mulig tid forbrænder såvel kalorier som fedt - samt forbedrer sin kondition.
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ASSAULT FITNESS AIRBIKE CLASSIC
Assault AirBike er udviklet af atleter til atleter men især for alle,
da den giver et nyt niveau af individualitet i fitnesstræningen.
Sædet kan indstilles i højde og i afstand fra håndtagene.
Man kan desuden fokusere på udelukkende at træne arme og
overkrop ved at hvile fødderne på de monterede fodstøtter.
136

Max. brugervægt (kg):

Ja

Pulsmåling:

LCD

Displaytype:

ASSAULT FITNESS AIRBIKE PRO
Assault AirBike Pro er den ultimative cykel til intensiv træning,
der kombinerer Classic og Elite-modellerne i en cykel. Den er
solid, kræver minimal vedligeholdelse og er skabt til hardcore
træning. En cykel med en stærk stålramme og forstærkede
pedaler. Lejer og krankboks er forseglede for at beskytte
imod sved og korrosion.
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Max. brugervægt (kg):

Ja

Pulsmåling:

LCD

Displaytype:

ASSAULT FITNESS AIRBIKE ELITE
Den velkendte AirBike har fået et seriøst løft: AirBike Elite
er en særdeles solid cykel, som kan håndtere meget intensiv
brug i kommercielle fitnesscentre og boxe. AirBike Elite har
en glidende tråd og giver en nær lydløs træningsoplevelse.
AirBike Elite bruger ingen strøm og modstanden øges i takt
med, at brugeren træder hårdere i pedalerne og/eller trækker og skubber i håndtagene, hvorved luftmodstanden på
den store vinge i hjulet øges.
158

Max. brugervægt (kg):

Ja

Pulsmåling:

LCD

Displaytype:
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CROSSMAXX TRÆNINGSELASTIK
Crossmaxx træningselastikker er fremstillet af
latex og er velegnet til forskellige former for
træning. De er især gode til modstandstræning
med og uden vægt, genoptræning, mobility m.m.
Fås med 6 modstandsniveauer med en en længde
på 104 cm.

LIFEMAXX
BLACK SERIES GREB

ACCESSORIES

TRYON GREB
Tryon er innovative ergonomiske greb til kabelmaskiner, der sikrer et ergnomisk korrekt greb
lavet af PU materiale og glasfiber for ekstra
holdbarhed. Grebene er med til at gøre træningen mere effektiv og fokuseret, da grebene
hjælper med at reducere spændinger i muskler,
fingre, håndled, arme og skuldre.

Black series er en serie bestående af en række
håndtag og greb til kabelmaskiner i en lækker,
sort coating. Black series greb er yderst holdbare og passer til alle former for setup.

Vores udvalg af træningstilbehør spænder meget bredt. Vi forhandler både enkle træningselastikker såvel som greb til kabelmaskiner og alt derimellem. Ved at føre et bredt og
alsidigt udvalg håber vi at kunne indfri ethvert behov og ønske. Vi forhandler slidstærke
mærker, som Lifemaxx, Crossmaxx, Tryon m.m. der bringer kvalitet og funktionalitet til
din træning.
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NAUTILUS GLUTE DRIVE
Glute Drive er Nautilus’ patenterede
træningsmaskine, som bl.a. træner coren,
bagkæden og i særdeleshed Gluteus
Maximus. Nautilus Glute Drive giver et
sikkert alternativ til en korrekt udførsel af
øvelsen hip thrusts hver gang og er komfortabel med sit polstrede bælte.
Glute Drive er en plate loaded maskine, så
du bestemmer belastningen.

BOOTY

GYM80 BOOTYMIZER
Gym80 Bootymizer gør det muligt at træne
musklerne i nedre ryg, baller og baglår hurtigt
og effektivt. Maskinen har vægtblokke på
105 kg, der justeres nemt. Det er altså ikke
nødvendigt med vægtstang og vægtskiver for
at træne hip thrusts i denne maskine. Det er
muligt at påsætte elastikker for ekstra modstand og til at træne eksplosiv kraftudvikling.

GYM80 BOOTY BOOSTER
Booty Booster fra gym80 er en plate loaded
maskine til effektiv træning af glutes og
baglår. Den er designet til at give brugeren
den perfekte bevægebane og range of motion
for at give den mest effektive stimulus af
musklen.

En stærk bagkæde er vigtig for både mænd og kvinder. Da vi bruger ballemusklerne til at
bære og bevæge vores krop. Du finder her en række af vores forskellige booty-udstyr, som
kan hjælpe dig med at optimere din træning, så du holder fokus på de muskler du træner.
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GYM80 GLUTE BOOSTER
Gym80 Glute Booster Rack er en multifunktionel og effektiv træningsmaskine til hele
kroppen. Den har et integreret squat stativ
med medfølgende, justerbare j-hooks, pull up
håndtag med multigreb og en justerbar og
aftagelig pude, samt kroge til fastgørelse af
træningselastikker i begge sider.
Lav træningsøvelser med en vægtstang
og/eller elastikker. Du kan bl.a. lave squats,
lunges, skulderpres, dødløft, hip thrusts m.m.

GLUTEBUILDER
ULTIMATE RACK
Glutebuilder Ultimate Rack er det ultimative
multirack, som tager din glutes træning til det
næste skridt. Ultimate Rack er en opgradering
af den originale Glutebuilder - med et fuldt
funktionelt squat rack.
Racket er i højt kvalitet og solidt med dets
heavy duty stålkonstruktion og forkromede
overflader, som kræver minimal vedligeholdelse.
Racket har indbyggede opbevaringsmoduler og
elementer til alt ekstra træningsudstyr som
vægtstang, vægtskiver, elastikker o.l.
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RIGS
CROSSMAXX RIGS

INTER ATLETIKA RIGS

Crossmaxx Rigs til crossfit og styrketræning er stærke
og har en holdbar pulverlakering med en lækker
matsort finish, der også giver et bedre greb.

Inter Atletika rigs er stabil og egnet
til crossfit og styrketræning med en
lækker sort pulverlakeret finish, der også
hjælper til at give et rigtig godt greb.
Rig-delene er lavet af 3 mm tykt stål og
kan skræddersyes helt efter dit ønske
og behov.

Crossmaxx Rigs er fremstillet af 3 mm tykt stål med
laserskårne tal i rammen. Crossmaxx rigs kan
skræddersyes efter det individuelle behov og ønske.

40

41

STORAGE
CROSSMAXX STORAGE UNITS
Crossmaxx Storage er et modulopbygget opbevaringssystem til løst træningstilbehør i alle former og størrelser. De enkelte elementer er fremstillet af 3 mm tykt stål og har et sort matsort finish, som passer godt
ind i ethvert træningsrum og center. Opbevaringsmodulerne er effektive og fleksible, da de kan designes og
tilpasses efter ønske og til enhver tid udbygges efter behov.

42

43

SPRINTTRACKS HEAVY TRACK 2A
Sprinttracks kunstgræs er lavet til intensiv "heavy duty"
træning, og er særdeles slidstærkt med dens tætsiddende
og lange græsfibre. Det kan både bruges indendørs og
udendørs og har et start-mærke og et slut-mærke i hver
sin ende. Der er markeringer for hver meter langs hele
turfens længde.

VÆLG BASE FARVE

VÆLG SEKUNDÆR FARVE

FLOOR

SPRINTTRACKS HEAVY TRACK 2B
Kunstgræsbanerne fra Sprinttracks kan lægges både
indendørs og udendørs, hvilket giver rig mulighed for at
udvide jeres træningsfaciliteter. Det er lavet til intensiv
og ”heavy duty” træning med dets slidstærke struktur,
der gør det modstandsdygtig og langtidsholdbart. Denne
har start-slut markeringer og tal for angivelse af meter.

VÆLG BASE FARVE

VÆLG SEKUNDÆR FARVE

SPRINTTRACKS CUSTOM
Hos Fitness Engros har vi gulvløsninger til alle former for træningsarealer. I vores sortiment finder du bl.a. Sprinttracks turfs, som fremstiller al kunstgræs i Holland for at sikre
den højeste kvalitet – hver gang. Vi kan levere turfs i alle størrelser og i et bredt udvalg af
farver. Vælg en standard turf eller design din helt egen turf med eget logo eller motiv. Alt
gummigulv i vores brede sortiment er nøje valgt ud fra kvalitet og med omtanke for miljøet.
Vi fører gummigulv fra Granuflex i Holland, som er fremstillet af 100 % genanvendeligt gummimateriale fra europæiske bildæk. Gummifliserne er vand- og frostsikre, skridsikre, lydog støddæmpende m.m. Både gummifliser og kunstgræs kan benyttes inden- og udendørs
samt kan holde til det hårdeste brug og slid.
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Custom Turf fra Sprinttracks giver mulighed for at
designe præcis den kunstgræsbane, som du ønsker.
Du får et flot og alsidigt træningsområde samt et
ekstraordinært blikfang. Sprinttracks custom turf er
af højeste kvalitet i branchen med en kombination
af korte, slidstærke og tætvævede fibre. Det giver
en kunstgræsbane, der kan holde i lang tid selv ved
intensiv brug.

BRUG ALLE FARVER
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GRANUFLEX BASIC

GRANUFLEX CROSSFIT

GUMMIFLISE 1000 X 1000 X 15 MM.
Basic gummiflisen er en kvalitetsrig gummiflise
udviklet til professionelle fitness- og træningsarealer.

GUMMIFLISE 1000 X 1000 X 43 MM.
Granuflex 43 mm et af vores tykkeste gummifliser
i serien og har ultra stød- og lydabsorberende
egenskaber. De forhindrer at vægtene flyver
omkring ude af kontrol, når de droppes på gulvet,
selv fra over hovedhøjde.

Flisen kan let skæres til og kan købes i både store og
små mængder. Dermed er der rig mulighed for at
indrette både større og mindre træningsarealer.

Du kan uden problemer rykke gummifliserne og din
træning udenfor.

GRANUFLEX STANDARD

GRANUFLEX RAMPE

GUMMIFLISE 1000 X 1000 X 20 MM.
Standardgummiflisen fra Granuflex er en lidt tykkere
version af vores basic gummiflise.

RAMPE TIL GUMMIFLISE 1000 X 100 X 20 MM.
Rampe til Granuflex gummifliser gør dit træningsareal mere fleksibelt. Desuden giver rampen en
pæn afslutning og gør det lettere for f.eks.
kørestolsbrugere at få adgang til arealer, hvor
der ligger gummigulv.

Den kan du finde i fitnesscenteret og i diverse andre
træningsområder. Granuflex gummiflisen kan modstå
hårdt slid fra både mennesker, tunge maskiner og den
hårdeste brug af vægte.

GRANUFLEX PREMIUM
GUMMIFLISE 1000 X 1000 X 20 MM.
Vores Premium gummiflise kan ligesom vores
resterende gulv bruges i alle træningsarealer.
Denne gummiflise adskiller sig fra de andre
ved, at den har en glattere overflade, som
gør den mere lækker at se på og den er
nemmere at rengøre. Hvilket kan være en
fordel for indendørs træningsarealer.

GRANUFLEX VÆGTLØFTNING
GUMMIFLISE 1000 X 1000 X 30 MM.
Denne gummiflise er som navnet indikerer
det, udviklet specielt til vægtløftning.
Alle vores gummifliser er lyd- og stødabsorberende, men tykkelsen på denne
gummiflise gør den mere velegnet til
fokuseret vægtløftningstræning.
Desuden vil du opleve, at der er et mindre
bounce ved drop med vægtstang.
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