
 

1. Spinningové kolo Kettler GIRO S  
http://www.fitsport.cz/rotopedy-a-ergometry/cyklotrenazery/cyklotrenazer-kettler-giro-s-giro-

s.html 

 

cyklistický trenažér pro indoor cycling 

Cyklotrenažér je vyhledávaným řešením pro pravé vyznavače cyklistiky, mimo jiné také proto, že jde 

o spolehlivou alternativu jízdního kola například při nepřízni počasí nebo nedostatku volného času. 

Novinka GIRO S představuje cyklistický trenažér ideální pro domácí trénink zejména hobby sportovců, 

kteří se chtějí účinnou rekreační jízdou udržovat v kondici, ale zároveň i bavit. 

Speciální funkce cyklotrenažéru GIRO S 

 Stabilní cyklistický rám ze značkové oceli. Konstrukce a ergonomie rámu vychází z dispozic 

skutečného závodního jízdního kola. Konstrukční přednosti činí z trenažéru mnohem 

praktičtější řešení než kupříkladu dávno překonaný trénink na válcích. 

Další parametry cyklotrenažéru GIRO S 

 Tréninkový počítač. Přehledný LCD displej měří čas, rychlost, tréninkovou vzdálenost, puls, 

frekvenci šlapání a spotřebu energie. Vyhodnocení vydýchávacího pulsu včetně stanovení 

kondiční známky 1-6.  Možnost předvolby cílových hodnot. 

 Foliovaný displej a klávesnice počítače. Nepropustná ochrana zařízení před agresivním 

potem. 

 Čelisťový brzdný systém s tichým chodem. Plynulá regulace bez uvedení stupně zátěže. 

 Tichý převodový systém. Šlapací střed osazen průmyslovými ložisky SKF, masivní kliky s klipsy. 

Energie vynaložená na šlapání se převádí do setrvačníku za pomoci speciálního plochého 

průmyslového řemenu s podélným drážkováním. Setrvačník o hmotnosti 18 kg je kalibrován 

proti kmitu, poměr otáček střed/setrvačník je 1:8. Celý převodový systém je konstruován tak, 

aby bez prosmeknutí přenesl maximální možnou zátěž i při záběru vestoje. 

 Vybavení trenažéru. Cyklistické sedlo s možností rychlého výškového a horizontálního 

posuvu, sportovní řídítka s nastavitelnou výškou, pedály s klipsy, praktický držák na lahev 

s nápojem, kolečka pro manipulaci (umístěná vpředu), mechanismus vyrovnávání nerovností 

podlahy (vzadu). 

 Elektronické měření pulsu. Prostřednictvím ušní upínky (součástí) nebo bezdrátovým Cardio 

Puls Setem, který měří s přesností EKG (volitelné příslušenství). 

 Napájení trenažéru. Tužkové baterie (2 × AAA - 1,5 V). 

 Minimální nároky na prostor. Rozměry po sestavení (d × š × v): 102 × 53 × 113 cm. 
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Trénink na cyklotrenažéru - posilované partie a vliv na zdraví 

 dolní polovina těla: hýždě, stehna, lýtka 

 horní polovina těla: záda 

Jízda na cyklotrenažéru GIRO S umožňuje posílit především lýtka, stehna, ale i hýždě (při pozici 

vestoje) a podélné zádové svalstvo (při zalehnutí). Tento typ tréninku tak umožňuje komplexní 

posilování všech svalových partií dolních končetin, a je proto vhodný jak pro udržování kondice 

a spalování tuků, tak také jako prevence zdravotních komplikací. 

Použité technologie: čelisťový brzdný systém 

Servis a záruky 

Cyklotrenažér GIRO S, navržený v Německu ve spolupráci s Institute of Sports Science v Dortmundu 

a Heart-Clinic v Bad Oeyhausenu, je zárukou spolehlivého provozu a kvality provedení všech součástí 

trenažéru. Na veškerý fitness sortiment KETTLER garantujeme nadstandardní záruční lhůtu 36 

měsíců, po kterou provádíme servis bezplatně přímo u zákazníka. Jednotlivé komponenty produktu 

mají své unikátní identifikační číslo (viz montážní návod) a výrobce garantuje dostupnost všech 

náhradních dílů ještě 10 let po ukončení výroby daného produktu. Servis zajišťujeme samozřejmě 

také po uplynutí záruční doby. Nadstandardními zárukami a prvotřídním záručním i pozáručním 

servisem vám chce KETTLER trvale zajistit plnohodnotný a bezstarostný trénink. 

 

2. Běžecký trenažér MARATHON TX 3 
http://www.fitsport.cz/trenazery/bezecke-trenazery/bezecky-trenazer-kettler-marathon-tx-3-

fitsport-12800.html 

 

Běžecký trenažér KETTLER MARATHON TX 3 přesvědčuje zejména dimenzovanou, nízko položenou 

běžeckou plochou, na níž se velmi snadno nastupuje, svým nápaditým designem s kvalitním 

zpracováním, bezpečností a skvělým pocitem z běžeckého výkonu. Běžecká plocha s rozměry 140 × 

51 cm vyhovuje i vyšším běžcům s dlouhým krokem a je vhodná také pro intenzivní domácí nebo 

vrcholový trénink. Silný motor s maximálním výkonem 6,3 PS spolu s nízkou hlučností a precizním 

elektronickým řízením motoru SRS umožňují i ambiciózním sportovcům do 150 kg dosáhnout svých 

cílů. KETTLER MARATHON TX 3 má možnost plynulého elektronického nastavení stupně stoupání od 

0,8 do 12 stupňů a rychlosti běhu až do 18 km/h. Systém permanentní kontroly rychlosti vyhodnocuje 

skutečný stav rychlosti a v závislosti na zjištěných údajích upravuje potřebný výkon motoru. 

Nedochází tak k rozdílům v závislosti na hmotnosti trénující osoby. 

 

Přehledný multifunkční tréninkový počítač s intuitivním ovládáním včetně konzole voleb rychlosti a 

stoupání obsahuje 11 programů (různých profilů) - mezi nimi také programy cílových srdečních 

frekvencí. Hodnoty srdečního tepu lze měřit dlaňovými senzory nebo bezdrátovým přenosem pomocí 

hrudního pásu POLAR, jenž měří s přesností EKG. 

 

Stabilní, sklopný a robustní rám s patentovaným odpružením SHOCK ABSORBER šetří klouby a tlumí 

nárazy při intenzivním tréninku. MARATHON TX 3 má dostatečně pevná boční madla pro případné 
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přidržení během trénování. Součástí je také držák na láhev s nápojem. 

 

S výbavou běžeckých pásů je kladen důraz především na bezpečnost a snadné uživatelské ovládání. 

Řada běžeckých trenažérů KETTLER MARATHON TX je navržena s ohledem na dlouholetou německou 

spolehlivost, nízkou intenzitu poruch a prověřenou kvalitu. Každý kompletně smontovaný výrobek je 

na výstupu podroben důkladné kontrole celkové funkčnosti. 

 

Běžecké pásy řady KETTLER MARATHON TX mají zabudován propracovaný ochranný mechanismus. 

Zařízení se automaticky vypne v mimořádných případech, jako je například vysoké napětí, aby 

zabránilo poškození drahých komponentů. Běžecký pás se také automaticky vypíná při závadě na 

některých důležitých komponentech, aby chránil trénujícího před zraněním. Součástí je bezpečností 

prvek ve formě magnetického klíče v případě rychlého zastavení. Po určitém odtrénovaném čase 

trenažér sám vyzve k provedení servisního zásahu. 

 

Tento běžecký pás má rovněž pokročilý systém vlastní diagnózy, aby vaše servisní oddělení mohlo 

lépe identifikovat případnou poruchu a rychleji ji odstranit. 

 

Po tréninku je možné běžeckou plochu vyklopit směrem nahoru a díky patentovanému systému EASY 

ROLLER pohodlně přemístit. Sklápění už systém EASY ROLLER automaticky nastaví samostatně bez 

asistence. Součástí je podrobný tréninkový návod s tréninkovým programem. 

 

3. Monobloky 5-35 kg Jedná se o pevné činky,které jsou složeny ze 

stříbrné (niklované) žerdi a černých kovových kotoučů.Na každé čince je potisk s 

hmotností,pro snadnou orientaci na stojanu.Obrázek bohužel nemáme 

 

4. Stojan na dvoruční činku - atypická výroba pro konkrétní množství 

množství jednoručních činek .Stojan je dvouřadý v barevném provedení takovém,jakém 

si přeje zákazník,a nebo jaké jsou ostatní stroje posilovny.Obrázek bohužel není. 

 

5. Leg-press + hacken dřep IF - LPHS 
http://www.fitsport.cz/vybaveni-posilovny/posilovaci-stroje/posilovaci-stroj-impulse-fitness-if-lphs-

kombi-leg-press-hack.dr.html 

• Stroj vytvořen pro celkové procvičení nohou při maximálním komfortu; 

• Stroj je konstruován pro největší možnou úsporu místa; 

• Úhlově polohovací opěra nohou; 

• Madla pro zpevnění pozice při cvičení; 

• Snadné ovládání a přepínání z leg pressu do hack dřepu; 

• Trny na zátěžové kotouče 50mm; 

• Výborné i pro trénink lýtek. 

 

6. Horní a spodní kladka IF -LATM 
http://www.fitsport.cz/vybaveni-posilovny/posilovaci-stroje/posilovaci-stroj-impulsefitness-if-latm-

horni-spodni-kladka-if-l.html  

• Posilovací stroj na zádové svalstvo;  
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• Snadno sklopitelná podložka pod chodidla slouží jako opěra nohou pro cvičení se spodní kladkou; 

• Nastavitelná výška zarážky pro stehna; 

• Trny na zátěžové kotouče - 25mm; 

• Adaptér horní a spodní kladky je součástí dodávky stroje. 

 

7. Cihličkové závaží k IF LATM není nutné,aby stroj IF LATM 

fungoval,budou§li Vám stačit kotoučová závaží 

http://www.fitsport.cz/vybaveni-posilovny/posilovaci-stroje/sada-pridavneho-zavazi-impulsefitness-

zatezovy-sloupec.html 

 

8. Polohovací lavice IF -FID 
http://www.fitsport.cz/vybaveni-posilovny/posilovaci-lavice/impulsefitness-if-fid-univerzalni-

posilovaci-lavice-fitsport-076.html 

• Tréninková lavice pro cviky s jednoručkami 

• Robustní provedení zajišťující velkou stabilitu 

• Standartní provedení umožňuje plynulé na sobě nezávislé nastavení sklonu sedáku i opěradla 

• Rychlá a snadná manipulace, nastavení sedadla (3 pozice) nastavení opěry zad (6 pozic) pro 

optimální pozici při tréninku 

• Nastavitelný válec - opěra nohou 

• Stabilní konstrukce s kvalitním polstrováním pro maximální komfort při cvičení a pro trénink s 

vysokými hmotnostmi 

• Přepravní kolečka pro snadný transport lavice 

 

9. Stojan SC- 1 
http://www.fitsport.cz/cinky/stojany-na-cinky/stojan-na-cinku-stavitelny-sc-2-triceps-sc-2.html 

Stojan stavitelný SC-2 se liší od stojanu SC-1 pouze adaptéry na tricesový klik. Díky stavitelnosti šířky 

stojanu,lze nastavit přesnou šířku pro tento cvik. Součástí stojanu jsou i navařené trny na 

kotouče,které slouží nejen jako držák na odložení kotoučů, ale i jako zatížení stojanu. 

 

10. Dlouhá žerď 1600 mm 
http://www.fitsport.cz/cinky/zerdi/dvourucni-zerd-dnc-1600-pr.25-fitsport-11201.html 

Žerď má délku 1600 mm, je niklovaná. Úchopová část je rádlovaná .Konce na závaží jsou hladké 

opatřeny uzávěry s kličkou, Délka úchopové části: 1010 mm, Průměr žerdi v úchopové části: 30 mm, 

Délka nakládací části pro kotouče: 280 mm a průměr 25 mm 

 

 

11. Jednoruční činka nakládací 45 kg (lze upravovat hmotnosti,podle potřeby 

sundáním,nebo přidáním závaží (Bez obrázku) 
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12. Posilovací lavice HG 2073 
http://www.fitsport.cz/vybaveni-posilovny/posilovaci-lavice/posilovaci-lavice-housefit-hg-2073-hg-

2073.html 

- Polohovací lavice se stojanem na velkou činku 

- Lavice může jít i do negativního sklonu (hlavou dolů) 

- Stojan na činku výškově stavitelný 

Cviky: 

- Bench press v různých úhlech 

- Tlaky na ramena 

- Zadní část stehenního svalu – zakopávání 

- Scottova lavice na biceps 

- Extenze kvadricepsů-předkopávání 

- Škála cviků se dá rozšířit použitím jednoručních činek 

Maximální váha činky : 200kg 

Maximální hmotnost uživatele : 130kg 

Hmotnost: 61 kg 

Rozměry balení: 192 × 102 × 139 cm 

Záruka 36 měsíců 

 

13. Závěsná hrazda 
http://www.fitsport.cz/ribstoly-zebriny/adaptery-k-ribstolum/zavesna-hrazda-fitsport-00200.html 

http://www.fitsport.cz/ribstoly-zebriny/adaptery-k-ribstolum/hrazda-na-zed-2-hrazda-na-zed-2.html 

Slouží k procvičení zádového svalstva jak na úzký, tak na široký úchop. Lze ji také použít na vyvešení, 

nebo s použitím otočné kladky, lana a držáku na přídavné závaží na procvičení zad jako na horní 

kladce. 

 

14. Závaží TROFIT pr.25 mm 1kg / 44,-Kč 
http://www.fitsport.cz/cinky/kotoucova-zavazi/zavazi-trofit-20-kg-fitsport-00401.html 

Závaží 20 kg s průměrem otvoru pro žerď 25 a 30 mm, specifikujte průměr 25 nebo 30 mm 
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