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På nett med Nordic Fitness

Nordic Fitness AS er Norges ledende aktør innen hjemmetrening. Høsten 2007 ble virksomheten utvidet til å omfatte det profesjonelle
treningsutstyrsmarkedet. Dette ble gjort ved å etablere Nordic Fitness PRO. Etableringen av Nordic Fitness PRO gjør oss til en komplett leverandør av treningsutstyr.

Vi har valgt å dele inn våre produkter i følgende kategorier:
Her finner du:
- Produktinformasjon
- Aktuelle nyheter
- Serviceavdelingen - produktinformasjon,
service-tips og brukerveiledninger
- Treningsfilmer på nett med Exerto
- Personlige trener Siw Visnes
- Kontaktinformasjon
- Forhandlerliste

Nordic Fitness HOME...................................... Treningsutstyr til hjemmebruk
Nordic Fitness HOME+................................... Semiprofesjonelt treningsutstyr til hjemmet eller mindre bedrifter
Nordic Fitness PRO LC.................................. Profesjonelt utstyr for bedriftsmarkedet
Nordic Fitness PRO FC.................................. Profesjonelt treningsutstyr til treningssenter og andre treningsanlegg

Vår solide posisjon i markedet skyldes stort fokus på kvalitet og service. De
færreste brukere vil i dag kjøpe et teknisk produkt uten en trygghet om at
det lar seg reparere hvis noe skulle gå galt. Hos Nordic Fitness servicesenter
treffer du autoriserte serviceteknikere som vil kunne hjelpe deg.

Nytt av året er vårt samarbeid med EXERTO, Norges første treningssenter
på internett. På EXERTO.no kan du trene når og hvor det måtte passe deg
sammen med dyktige instruktører. Treningsfilmene er delt inn i 15, 30 og 45
minutter, alt etter hvor god tid du har, og hvor god form du er i.

Foruten å levere kvalitetsprodukter legger vi stor vekt på å gi riktig veiledning
om bruk av treningsutstyret. På våre nettsider treffer du bl.a. vår personlige
trener Siw Visnes som gir deg råd og veiledning om trening og kosthold.

I denne katalogen vil du finne informasjon om våre HOME produkter.
Ønsker du informasjon om våre øvrige produkter anbefaler vi deg å besøke
våre nettsider nordicfitness.no. Lykke til med treningen!

www.nordicfitness.no

Hilsen oss i Nordic Fitness AS
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Trening på internett

Velg enkelt mellom forsjellige
treningsformer og timer!

ingen bindingstid - ingen innmeldingsavgift!

Exerto.no treningstimer på
internett
• Treningsfilmer med noen av landets

Exerto.no er Norges første
treningssenter på internett!

dyktigste instruktører

• Filmene er delt opp i 15, 30 og 45

minutters treningsøkter, alt etter
hvor mye tid du har eller hvor god
form du er i

• Stort utvalg av treningsfilmer. 		

Nye treningsfilmer spilles inn 		
kontinuerlig

•

Exerto.no og Nordic Fitness spiller inn treningsfilmer!
Det spilles kontinuerlig inn nye varianter og nye
treningsformer slik at du hele tiden får nye og spennende
filmer å trene etter! Det er til enhver tid minimum 50
treningsfilmer å velge mellom, og det er timer med og uten
bruk av treningsutstyr, og noe for enhver smak!

Trening både med og uten bruk av
treningsutstyr

• Få satt opp treningsprogram om du
er usikker på hva du skal trene 		
(inkludert i prisen)

• Få sms-varsling på telefonen 		
om timer du har satt opp
(inkludert i prisen)

Tren hva du vil, hvor du vil, når du vil!
Alt du trenger er en datamaskin med bredbåndstilgang.

Prisen er 199,- per måned.
Ingen bindingstid eller innmeldingsavgift.

• Få treningsoppmuntring og 		
nyhetsbrev 2 ganger i måneden 		
med gode råd og oppdatering om
trening (inkludert i prisen)

Prøv Exerto i 14 dager gratis!
Du har etter kjøpsloven 14 dagers angrefrist. Dvs at du kan
prøve Exerto i 14 dager, og om det ikke passer for deg får du
refundert pengene om du melder deg ut i løpet av den tiden.

Spesielt tilbud for kunder av Nordic Fitness AS!
Få 1. mnd på Exerto til kun 20,- om du kjøper et produkt
fra Nordic Fitness AS i høst/vinter (2008/2009). Be om
informasjon i sportsbutikken eller kontakt oss på
www.nordicfitness.no

Velkommen til å prøve Exerto.no!
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Tredemøller

Liker du å gå eller løpe, er tredemøllen treningsapparatet for deg. ”Gåing” og løping er det mest naturlige bevegelsesmønsteret for alle, og passer for
så vel nybegynnere som for viderekomne. Å ha apparatet hjemme vil hjelpe til å holde kontinuitet i treningen så vel sommer som vinter. Har du ikke trent på
lenge, har høy alder eller av andre grunner vil starte på et lavt nivå, bør du starte med gange. For å trene flere av kroppens muskler og øke det totale arbeidet
mens du går, er det lurt å bruke armene aktivt. Dette gir en bedre treningseffekt, og kalles ”power walking”. Etter hvert som formen blir bedre kan du veksle
mellom gange og løp. Løping er en større utfordring for kroppen. Hjertet må jobbe hardere, og den økte belastningen fører også til at du forbrenner flere kcal
pr. tidsenhet. Har du trent jevnt over en lengre periode og ønsker å bedre formen din ytterligere, bør du etter hvert kunne jogge/løpe hele treningsøkten. Å ha en
tredemølle hjemme gjør det mulig å gjennomføre oppvarming, gå/joggeturer, rolige langturer eller tunge intervall økter når det passer best for deg.
Egne treningsprogrammer finner på nordicfitness.no

Spesifikasjoner - Tredemøller
Spesifikasjoner

PF 620 V

NT 3000c

NT 2000c

PF 4.0

PF 3.6

W cadence S5

Nordic 240
l

Sikkerhetsnøkkel

l

l

l

l

l

l

Maks støtdemping

30%

33%

30%

26%

15%

10%

QuickSpeed

l

l

l

l

l

l

Quickincline

l

l

l

l				

Maks stigning i %

12%

13%

12%

12%

Motorisert stigning

l

l

l

l

l		

iFit.com

l

l

l

l

l		

iFit SD-kort kompatibel

l

l

l

l				

Treningsprogrammer

24

36

15

18

Pulsstyrte treningsprogrammer

l

l

l

l				

Konsoll med avkjølende vifte

l		

l

l				

Håndpuls

l

l

l

l

Pulsbelte

l

l

l					

Konsoll med TV		
Justerbar demping		
Topphastighet
Strømforbruk (watt)

20Km/t

10%

9

l

17%

4

l

l 							
l
20Km/t

l					
20Km/t

18Km/t

16Km/t

16Km/t

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Dimensjoner i cm, foldet (LxBxH)

128x94x171

95x95x155

95x95x155

90x90x150

75x85x150

85x75x150

60x60x131

Dimensjoner i cm (LxBxH)

196x94x148

180x95x140

185x90x160

180x90x150

165x85x133

167x75x132

125x60x131

130

112

98

80

75

56

30

Vekt i kg
Maks brukervekt i kg

150

145

135

130

120

115

110

Løpebanens mål (LxB)

140x50

140x56

140x50

140x50

130x46

122x40

115x36

Alle tredemøllene leveres med kraftig motor bygget for tredemøller. Motoren yter konstant oppgitt HK, ikke bare toppytelse/peak, som er verdien motoren kan yte under maksimal testing.
Icon H&F er verdens største produsent av tredemøller, og ser dette som et avgjørende argument for apparatets totale yteevne. CHK – konstant HK, betyr at motoren bruker oppgitt HK,
om du går i 4 km/t eller løper i 16 km/t.Vi anbefaler at strømkilde for våre tredemøller har 16 ampers sikringer.

Muskelbruk - Tredemøller
Trening på tredemølle hjelper deg raskt til bedre kondisjon og
gir en rask forbrenning. Å gå eller løpe styrker og strammer opp
både legger, lår, sete, samtidig som man aktiviserer de fleste
muskelgruppene i kroppen.Tar man en manual i hver hånd eller
ankelvekter på bena vil man øke energiforbruket ytterligere.
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NORDIC TRACK 3000c
Art. nr: 102312
Nyhet! Tredemøllen for deg som er
opptatt av design og stor funksjonalitet.
- 2,50 HK Mach motor (konstante HK)
- Hastighet 0-20 km/t
- 36 treningsprogrammer
- 0-13% stigning
- Justerbar demping fra 20 % til 33%
- Håndpulsindikator
- iFit SD leser – interaktiv trening med minnebrikke
- Uttak for høretelefoner
- Pulsbelte
- Quickspeed
- MP3/ MP4 dockingstasjon
- 7” flatskjerm
- Transporthjul
- Sammenleggbar
- Løpebanens mål: 56x140 cm
- 	Maks brukervekt: 145 kg
Veil. pris: 24.999,-

Stor oversiktlig konsoll med
kraftige høytalere og vifte.

PRO-FORM 620 V
Art. nr: 102407
Tredemøllen for deg som ønsker
ekstra stor løpebane.
- 2,25 CHP MachTM motor (konstante HK)
- Hastighet 0-20 km/t
- Quickspeed/Quickincline
- 24 treningsprogrammer
- 4 pulsstyrte treningsprogrammer
- 2 egendefinerte treningsprogrammer
- Stigning 0-12 %
- iFit SD leser – interaktiv trening
med minnebrikke
- MP3 docking-stasjon med
kraftige høytalere og subwoofer
- EKG håndpulsindikator + pulsbelte
- Avkjølende vifte i konsollet
- Sammenleggbar
- Løpebanens mål: 50 x 146 cm
- Maks brukervekt: 150 kg
Veil. pris: 29.990,-

Elegant konsoll med TV, høytalere og MP3/MP4
dockingstasjon.

Home+
katalog

Konsoll med iPod USB port og LCD display.

NORDIC TRACK 2000c
Art. nr: 102311
Tredemølle for deg som trener mye, og
ikke kan unnvære din iPod.
- 2 HK Mach motor (konstante HK)
- Hastighet 0-18 km/t
- Quickspeed
- 15 treningsprogrammer
- 5 vektreduksjonsprogrammer
- 5 aerobicprogrammer
- 0-12% stigning
- Justerbar demping
- Håndpulsindikator
- iFit SD leser – interaktiv trening
med minnebrikke
- USB port
- iPod USB port
- 2 stk høytalere
- LCD display
- Pulsbelte
- Transporthjul
- Sammenleggbar
- Løpebanens mål: 50x140 cm
- Maks brukervekt: 135 kg
Veil. pris: 18.999,-

Justerbar demping

MachTM Drive Motor -Kvalitet med optimal ytelse
- MachTM motoren er spesielt designet for bruk i tredemøller.
- På en MachTM motor er selve motoren 100% rotasjonsbalansert.
Dette gir optimal stabilitet og tilnærmet ingen vibrasjon i forhold til
motorer hvor hver komponent er individuelt balansert.
- MachTM motor benytter komponenter av ekstremt høy kvalitet.
Dette innebærer kraftige børster, effektive viklinger og sterke magneter.
- Med et unikt ventilasjonssystem føres avkjølende luft gjennom
MachTM motoren. Dette medfører økt driftsikkerhet og lenger levetid.
Viktigheten av å ha en kraftig motor
Antall hestekrefter sier noe om hvor kraftig motoren er. Mens noen opererer med
maksimal eller toppytelse* når det refereres til hestekrefter forholder PRO-FORM
seg kun til det tredemøllen evner å yte konstant under bruk. PRO-FORM har valgt
å kalle dette for vedvarende eller konstante hestekrefter. Viktigheten av å ha en
kraftig motor som har evnen til å yte det samme over tid er helt avgjørende når det
kommer til driftsikkerhet og tredemøllens totale yteevne.

Ny katalog for den semiprofesjonelle bruker. Spør
i butikken eller bestill på
www.nordicfitness.no

Proteus
tredemølle
AKTUELT
TILLEGGSUTSTYR

* Toppytelse eller maksimale hestekrefter er hva motoren kan yte under testing i en kort periode før motoren kollapser.

NORDIC
Treadmill Mat
Se side 29

8

Justerbar demping
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Lettbetjent konsoll med vifte.

Oversiktlig konsoll med håndpulssensorer.

Pro-Form 4.0

WESLO cadence S5

Art. nr: 102207
Mye tredemølle for pengene!
- 2 HK Mach motor (konstante HK)
- Hastighet 0-18 km/t
- Quickspeed
- 18 treningsprogrammer
- 0-12% motorisert stigning
- Justerbar demping fra 19-26%
- iFit monthly challenge – se hvordan formen stiger!
- Håndpulsindikator
- Avkjølende vifte i konsollet
- Transporthjul
- Sammenleggbar
- Løpebanens mål: 140x50 cm
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 14.999,-

Art. nr: 102118
Enkel tredemølle for lett jogging og gange.
- 1,6 HK motor
- Hastighet 0-16 km/t
- 4 treningsprogrammer
- Manuell stigningsjustering 1,5%, 4,5% og 7%
- Comfort Cell dempesystem reduserer
støt med 10%
- Håndpulsindikator
- LCD display
- Transporthjul
- Sammenleggbar
- Løpebanens mål: 122 x 40 cm
- Maks brukervekt: 115 kg
Veil. pris: 7.499,-

Justerbar demping

Samtlige av våre
tredemøller er foldbare
slik at plassbehovet
reduseres med
inntil 70%.

SD

Pro-Form 3.6

iFit Body Shaping

Art. nr: 102205
Tredemøllen for mosjonisten med ambisjoner.
- 1,75 HK (konstant HK)
- Hastighet 0-16 km/t
- Quickspeed – ønsket hastighet med et tastetrykk
- 9 treningsprogrammer (elevasjon og hastighet)
- 4 vektreduksjons programmer
- 0-10% motorisert elevasjon
- ProSoft demping - 15% i forhold til fast underlag
- EKG håndpulsindikator
- Transporthjul
- Sammenleggbar
- Løpebanens mål: 46 x 130 cm
- Maks brukervekt: 125 kg
Veil. pris: 9.999,-

Body Shaping Programmene er designet for å forbedre, kondisjon,
styrke og forbrenne kalorier. Hvert card/level inneholder komplett
treningsprogrammer for 8 uker. Treningsøktene varierer fra 20 til 60
min. Treningsprogrammene er designet og utarbeidet av sertifiserte
personlige trenere.
Art. nr: 102055 - Level 1, Veil. pris: 199,Perfekt for deg som ønsker å komme i gang med trening.
- Maks hastighet 5,5 km/t
- Maks stigning 10%
- Forbrenner ca 150-300 kalorier pr treningsøkt
- 20-30 min lange treningsøkter

NORDIC 240 M treadmill
Art. nr: 102112
Enkel manuell tredemølle.
- Egnet til gange
- Computer med 5 funksjoner
- Sammenleggbar
- Justerbar i front for tyngre motbakke
Veil. pris: 2.699,Enkelt og lett forståelig konsoll.

iFit
w
prog orkout
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r
din t ammer ards er t
d
r
r
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l
o
r
Pass g elevas e. Disse uke til
e
s
j
med r til alle on på m tyrer
ø
iFit
SD-l tredemø llen.
eser
ller
.

Art. nr: 102056 - Level 2, Veil. pris: 199,For deg som liker lett jogging.
- Maks hastighet 9,5 km/t
- Maks stigning 10%
- Forbrenner ca 300-600 kalorier pr treningsøkt
- 30-45 min lange treningsøkter
Art. nr: 102057 - Level 3, Veil. pris: 199,For deg som liker å løpe.
- Maks hastighet 14.5 km/t
- Maks stigning 10%
- Forbrenner ca 750-1000 kalorier pr treningsøkt
- 45-60 min treningsøkter

iFit Performance
iFit Performance er programmer for deg som ønsker å bedre din kondisjon
og styrke ved bruk av tredemølle. Programmene er designet for deg som
er i god form siden det er høy intensitet på treningsøkten. Hvert card/level
inneholder komplett treningsprogrammer for 8 uker, 45-60min hver treningsøkt.
Treningsprogrammene er designet og utarbeidet av sertifiserte personlige trenere.
Art. nr: 102054 - Level 3, Veil. pris: 199,Treningsøkter med meget høy intensitet og for deg som
ønsker en skikkelig utfordring på tredemølla.
- Maks hastighet 16km/t (MPH10)
- Maks stigning 10%
- 45-60 min treningsøkter
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Elliptiske maskiner
og steppmaskiner

En elliptisk maskin er et perfekt treningsappart for deg som vil vedlikeholde og øke kondisjonen. Treningen er effektiv, lett å variere og passer alle nivåer.
Når du bruker elliptisk maskin gjør du en sykle/løpsbevegelse med bena som ikke belaster leddene på samme måte som ved løping. Den er også skånsom mot ryggen.
Bevegelsen kan gjøres både fremover og bakover. I tillegg bruker du armene til å skyve og trekke i de bevegelige håndtakene. Egne treningsprogrammer til elliptisk maskin,
finner du på nordicfitness.no

En steppmaskin er et effektivt kondisjonsapparat. Apparatet passer både for deg som vil komme i gang med trening og for deg som har trent lenge. En
steppmaskin etterligner en trappebevegelse og de fleste moderne steppmaskiner har pedaler som er uavhengig av hverandre. Dette gir en variabel steglengde og gjør det
svært lett å tilpasse intensiteten.

Spesifikasjoner - Elliptiske maskiner og steppmaskiner
Spesifikasjoner
Pro Form
	Compact Trainer
Innvendig magnetisk motstand
Manuell magnetisk motstandsreg.
Motorisert magnetisk motstand

l

Pro Form
800 HR	

Nordic
445 elliptical

l

l

Nordic
245 elliptical

			
l

l

Adapter			

l

l

9

8

8

Treningsprog. hvor belastning just. autom.

l

l

l

Pulsstyrte treningsprogram

l

l

l

l

l

6

Mulighet for forhåndsprogram. av tid og dist.

l

l

l

Antall motstandsnivåer

10

10

8

8

12

l

l

l

l

Håndpulsindikator

l

Mulighet for pulsbelte

l

Justerbar steglengde

l

l

l

Demping i fotplate (Reflex-step)		

l

l

l

iFIT.com, interaktiv trening

l

l

Computer

l

l

l

l

Plassbesp., treningsapp. lar seg folde sammen

l

Transporthjul i forkant

l

l

l

l

l

Dimensjoner i cm (lxbxh)

180x68x165

142x69x160

123x51x154

108x60x152

82x61x140

Dimensjoner sammenslått (lxbxh)

103x68x165

l

l

l

47x42x24

Vekt i kg

66

48

50

45

28
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Maks brukervekt i kg

130

130

130

120

110

110

Muskelbruk - Elliptiske maskiner
Trening med elliptisk maskin er meget gunstig ettersom du
aktiviserer de fleste av kroppens muskelgrupper. Bevegelsene
har innslag av sykling, løping, step og skigåing. Alle bevegelsene
er naturlige og skånsomme og risikoen for belastningskader
reduseres. Elliptisk maskin er både et effektivt kondisjons
apparat og ypperlig til oppvarming.

Muskelbruk - Steppmaskiner
Stepmaskin er et klassisk treningsapparat som etterligner
bevegelsene i trappegåing. De største stepmaskinene har
mulighet til å justere motstand på stegene sånn at du virkelig
kan utfordre deg selv. Stepmaskin tar spesielt på sete, lår- og
leggmuskulatur.

12

Nordic
Ministepper

l

Hydraulisk motstandssystem					
Antall kg på svinghjul

Nordic
170 Stepper

15

PRO-FORM 800 HR
Art. nr: 104408
Kompakt elliptisk maskin med ekstra demping.
- Motorisert magnetisk motstandssystem
med 10 nivåer
- Computer med 6 funksjoner
- 8 treningsprogrammer inkl. 2 pulsprogrammer
- Holder til drikkeflaske
- Håndpulsindikator
- Reflex step – demping i fotplatene
- Justerbare fotplater for variert trening
- iFit interaktiv trening
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 5.999,-

Konsoll med Mp3-tilkobling og
høytalere.

PRO-FORM Compact Trainer
Art. nr: 104607
Stor og kraftig elliptisk maskin som kan
foldes sammen.
- Motorisert motstandssystem med 10 nivåer
- Computer med 8 programmer
- Konsoll med høytalere
- Håndpulsindikator
- 12 motstandsnivåer
- 9 kg svinghjul
- Transporthjul
- Holder til drikkeflaske
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 6.999,-

Reflex Step –
dempesystem for økt effekt i treningen.

Stort oversiktlig konsoll.

Home+
katalog

Ny katalog for den semiprofesjonelle bruker. Spør
i butikken eller bestill på
www.nordicfitness.no
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Markedets eneste foldbare
elliptiske maskin!

Proteus
elliptisk maskin

17

Computer med 6 trenings
programmer og wattmåling.

Enkel computer med
6 funksjoner.

NORDIC 445 elliptical

NORDIC 170 stepper

Art. nr: 104409
Stor elliptisk maskin med pulsbelte.
- Motorisert magnetisk motstandssystem med 8 nivåer
- Håndpulsindikator
- Pulsbelte
- Justerbare fotplater
- 6 treningsprogrammer
- Wattmåling
- Magnetisk motstandssystem
- Håndpuls
- 8 motstandsnivåer
- Computer med 10 funksjoner
- Holder for drikkeflaske
- Transporthjul for enkel flytting
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 4.499,-

Art. nr: 105104
Enkel stepmaskin til hjemmebruk.
- Hydrauliske sylindre med 12 motstandsnivåer
- Håndpuls
- Store anti-skli fotplater
- Computer som viser tid, antall step pr. minutt,
totalt antall step, kaloriforbruk og puls
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 110 kg
Veil. pris: 1.999,-

NORDIC 245 elliptical
Art. nr: 104308
Enkel elliptisk maskin som tar liten plass.
- Manuelt magnetisk motstandssystem
- 8 motstandsnivåer
- Håndpulsindikator
- Justerbare fotplater
- Computer med 6 funksjoner
- Transporthjul for enkel flytting
- Maks brukervekt: 120 kg
Veil. pris: 2.999,-

Enkel computer med 6
funksjoner.

Enkel computer med
3 funksjoner.

NORDIC ministepper
Art. nr: 105105
Lett og behagelig ministepper
som passer for alle aldre.
- Hydraulisk motstand
- Enkel computer som viser tid,
antall step og antall step pr. minutt
- Maks brukervekt: 110 kg
Veil. pris: 599,-
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Spinningsykler

En spinningsykkel passer godt for deg som vil vedlikeholde og øke kondisjonen din ved sykling. Denne treningsformen passer både for nybegynnere og
viderekomne. En egen sykkel hjemme vil hjelpe deg å holde kontinuitet i treningen din gjennom hele året. I utgangspunktet er spinning en gruppeaktivitet der en instruktør leder
deg gjennom en ”løype” som er laget ut fra ulike nivåer. Du sykler til motiverende musikk som får deg til å gi det lille ekstra. Det er ingenting i veien for at du kan ”spinne”
hjemme hos deg selv. La dagsformen, rytmen og intensiteten i musikken styre hvor hardt du sykler. Det å variere musikken vil også gjøre treningsøktene dine varierte og
morsomme. I tillegg til variert musikk kan du sykle i ulike posisjoner. Se egne treningsprogrammer på nordicfitness.no

Spesifikasjoner - Spinningsykler
Spesifikasjoner

Masterfit Racing Bike

Nordic 595 spinner

Nordic 235 spinner

Antall kg på svinghjul

23

22

19

3 delt krank - Tilsvarende vanlige tråsykler

l

l

l

Håndpulsindikator		

l

Mulighet for pulsbelte

l		

Computer - Viser hastighet, tid, distanse, kalori og puls

l

l

l

Horisontal setejustering

l

l

l

Vertikal setejustering

l

l

l

Mulighet til å montere ordinært sykkelsete

l

l

l

Transporthjul i forkant/bak
Dimensjoner i cm (lengde x bredde x høyde)

l

l

l

156x65x135

130x53x117

132x47x124

Vekt i kg

60

56

50

Maks brukervekt i kg

135

125

115

Pulsbelte

l

Kombipedaler (SPD)

l

Muskelbruk - Spinningsykler
Spinning har de siste årene blitt en meget populær treningsform, også hjemme. Motstanden varierer du i forhold til
tråkkhastigheten som følger musikken. Går takten ned, skrur du
motstanden opp. Øker takten skrur du motstanden ned.Takt og
belastning vil styre intensiteten på treningen din. På en spinning
sykkel kan du også sykle stående, noe som ikke er anbefalt på
en trimsykkel.
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NORDIC 595 spinner

Enkel computer med 5
funksjoner.

Art. nr: 101403
Stilig spinningsykkel med håndnødbrems
og håndpulsindikator.
- Tredelt krank
- Fast nav
- Kjededrift
- Stillegående teflonbelagt kjede
- 22 kg svinghjul
- Computer viser hastighet, distanse,
kaloriforbruk og puls
- Håndpulsindikator
- Svettedeksel beskytter svinghjul
- Håndbrems på styret
- Horisontal og vertikal setejustering
- Myke transporthjul
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 4.999,-

NORDIC 235 spinner
Art. nr: 101310, fri nav
Art. nr: 101311 fx, fast nav
Stødig og solid spinningsykkel
med computer.
- Tredelt krank
- 19 kg svinghjul
- Kjededrift – teflonbelagt kjede
- Computer med 3 funksjoner
- Leveres med fast eller fritt nav
- Vertikal og horisontal setejustering
- Myke transporthjul
- Maks brukervekt: 120 kg
Veil. pris: 3.499,-

Enkel computer som viser
hastighet og distanse.

MASTERFIT Racing Bike
Art. nr: 101701
Stor kraftig spinningsykkel med
pulsbelte og kombipedaler.
- Tredelt krank
- Fast nav
- 23 kg svinghjul
- Svinghjul plassert bak på sykkel
- Reimdrift
- Computer med 7 funksjoner
- Vertikal/horisontal seteog styrejustering
- Leveres med kombipedaler
- Leveres med pulsbelte
- Myke transporthjul
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 6.999,-

Home+
katalog

Ny katalog for den semiprofesjonelle bruker. Spør
i butikken eller bestill på
www.nordicfitness.no

Kombipedaler/SPD
Art. nr: 101000
For de som ønsker å
bruke sykkelsko (9/16")
Veil. pris: 599,- pr par
Nordic
spinningsykkel
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Trimsykler

Trimsykkelen er et allsidig treningsapparat. Den passer til oppvarming og nedtrapping før annen type trening uansett nivå, men også til å
vedlikehold og forbedring av kondisjonen. Er målet å forbedre kondisjonen passer trimsykkelen aller best for deg som ikke har trent på en stund, har høy alder
eller av andre grunner ønsker å starte litt forsiktig.Trimsykkelen kan selvfølgelig brukes for å oppnå bedre kondisjon på alle nivåer, men er du i veldig god form
er en spinningsykkel å anbefale. For å unngå belastningsskader er det viktig og nødvendig at setehøyden stilles inn korrekt. Når du sitter på setet og trår skal du
kunne strekke benet helt ut, men unngå overstrekk i kneleddet. Styret skal være i en posisjon som sikrer en god stilling for ryggen.
Egne treningsprogrammer finner du på nordicfitness.no

Spesifikasjoner - Trimsykler
Spesifikasjoner

PF GameBike

Nordic 440 cycle

Nordic 330 cycle

Manuell magnetisk motstandsregulering				
Motorisert magnetisk motstand

l

Antall kg på svinghjul

10

8

7

3 delt krank - Tilsvarende vanlige tråsykler

l

l

l

Treningsprogrammer hvor belastning justeres automatisk

l

l

l

Pulsstyrte treningsprogrammer

l

l

l

l

Nordic 140 cycle

l

l

6

5

l

Mulighet for forhåndsprogrammering av tid og distanse

l

l

l

Antall motstandsnivåer

10

16

16

8

8

Håndpulsindikator

l

l

l

l

l

Mulighet for pulsbelte

l

l

Computer - Viser hastighet, tid, distanse, kalori og puls

l

l

l

l

l

Horisontal setejustering

l

l

l

l

l

Vertikal setejustering

l

l

l

l

l

l

l

Adapter		

l

l

Transporthjul i forkant

l

l

l

l

l

Justerbart styre

Dimensjoner i cm (lengde x bredde x høyde)

154x68x102

78x51x133

81x51x133

81x51x133

88x61x122

Vekt i kg

54

27

26

26

25

Maks brukervekt i kg

130

125

120

115

110

l

l

l

Wattmåling

Muskelbruk - Trimsykler
Trimsykkel har i en årrekke vært det mest populære hjemme
treningsapparatet. Passer både til oppvarming og som en
komplett treningsøkt. Når du trener utholdenhet skjer en rekke
forandringer i kroppen. Økt blodvolum og et sterkere hjerte gjør
at hjertet fylles bedre og pumper ut mer blod for hvert slag.
Når kondisjonen forbedres merkes dette ved at hvilepulsen
faller, og muskecellene blir flinkere til å frigjøre den energien
som trengs for å bevege seg.
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Nordic 220 cycle

25

PRO-FORM Game Bike

NORDIC 330 cycle

Art. nr: 101609
Trimsykkel med underholdning i
form av spill.
- Motorisert magnetisk motstandssystem
- 8 kg svinghjul
- 16 motstandsnivåer
- Ergometersykkel – Wattmåling
- 10 treningsprogrammer
- 2 fitnessgames (spill)
• TETRIS
• SPACE INVADERS
- Tredelt krank
- Håndpulsindikator
- Horisontal og vertikal setejustering
- Holder for drikkeflaske
- Lavt innsteg
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 5.999,-

Art. nr: 101313
Ergometersykkel med mange
treningsprogrammer.
- Motorisert motstandsregulering
- 16 motstandsnivåer
- Wattmåling
- 24 treningsprogrammer
- Computer med 12 funksjoner
- Tredelt krank
- Vertikal og horisontal setejustering
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 120 kg
Veil. pris: 2.999,-

Nyhet!

Nå med spill!

Konsoll med LCDdisplay og spill.

NORDIC 220 cycle
Art. nr: 101232
Trimsykkel som er enkel i bruk.
- Manuell motstandregulering
- 8 motstandsnivåer
- Computer med 6 funksjoner
- Håndpulsindikator
- Vertikal og horisontal setejustering
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 115 kg
Veil. pris: 1.999,-

Joystick på styret.

Home+
katalog

NORDIC 440 cycle
Pulsbelte
følger med!

Art. nr: 101312
Avansert ergometersykkel
med pulsbelte.
- Motorisert motstandsregulering
- Wattmotstand
- Wattmåling
- 16 motstandsnivåer
- 16 treningsprogrammer
- 2 egendefinerte programmer
- Computer med 12 funksjoner
- Tredelt krank
- Håndpulsindikator
- Pulsbelte
- Vertikal og horisontal setejustering
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 125 kg
Veil. pris: 4.499,-

NORDIC 140 cycle
Art. nr: 101213
Enkel og stillegående trimsykkel.
- Magnetisk motstandssystem
- 5 motstandsnivåer
- Håndpulsindikator
- Maks brukervekt 110 kg
Veil. pris: 1.499,-

Ny katalog for den semiprofesjonelle bruker. Spør
i butikken eller bestill på
www.nordicfitness.no

Proteus
trimsykkel
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Romaskiner

En romaskin er et supert treningsapparat for deg som vil vedlikeholde og øke både kondisjon og styrke. Romaskinen etterligner bevegelses
mønsteret i roing og er på mange måter en ideell treningsform. For best mulig effekt av treningen, er det viktig å innøve en god teknikk. Forenklet forklart gjør
du følgende: Begynn taket fremoverbøyd med strake armer og føttene trukket helt mot deg. Strekk ut føttene mens du retter opp overkroppen. Armene trekkes
så helt inn til mellomgulvet i siste del av beinskyvet/rotaket. Både nybegynnere og viderekomne har stor glede og effekt av trening med romaskin.

Spesifikasjoner - Romaskiner
Spesifikasjoner
Manuell innvendig magnetisk motstand

Nordic 555 rower

Nordic 285 rower

l

l

Hydraulisk motstandssystem			
Svinghjul m/ luftmotstand

l

Antall kg på svinghjul

6

Mulighet for forhåndsprogrammering av tid og distanse

l

Antall motstandsnivåer

5

Mulighet for pulsbelte

l

Computer - Viser hastighet, tid, distanse, kalori og puls

l

Plassbesparende, treningsapparatet lar seg folde sammen

l

6

5

l

l

l

Dimensjoner i cm (lengde x bredde x høyde)

248x46x61

231x46x56

131x81x41

Dimensjoner sammenslått (lengdexbreddexhøyde)

95x47x167

85x46x162

160x65x44

Vekt i kg

41

36

23

Maks brukervekt i kg

130

120

110

Muskelbruk - Romaskiner
Roapparater gir god kondisjon og økt forbrenning fordi hele
kroppen er i bevegelse. Denne formen for trening gir størst
belastning på de store muskelgruppene i rygg, mage, sete og
lår. Den gir også meget god trening til skuldrer, armer og legger.
I tillegg får du utfordret hjertet og lungene skikkelig. Flott også
som oppvarming før annen trening.
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Nordic 195 II rower

29

NORDIC tilbehør

NORDIC 555 rower
Art. nr: 106112
Kraftig romaskin for tunge treningsøkter.
- Magnetisk/luftturbin motstand
- 5 motstandsnivåer
- Computer med 5 funksjoner
- Aluminiumsramme
- Pulsbelte tilgjengelig som tilleggsutstyr
- Sammenleggbar
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 5.999,-

NORDIC Treadmill mat
Underlagsmatte for tredemøller, kan også brukes
under annet treningsutstyr. Støydempende.
Art. nr: 102053, Medium 100x200x0,6 cm
Veil. pris: 599,Art. nr: 102050, Large 120x220x0,6 cm
Veil. pris: 799,-

NORDIC pulsbelte
Art. nr: 107126
Pulsbelte for nøyaktig avlesning av puls.
Pulsbeltet kan brukes til Nordic 555 rower
og Nordic 795 spinner.
Veil. pris: 499,-

NORDIC P12 pulsklokke
Art. nr: 107125
Brukervennlig pulsklokke for effektiv trening,
med følgende funksjoner: Stoppeklokke, puls,
treningssoner, beregning av soner, nedtelling,
effektivitetsfunksjon, 12/24 timers klokke,
alarm, strømsparerfunksjon og batteriindikator.
Batteriene kan enkelt skiftes i klokke og pulsbelte.
Veil. pris: 499,-

NORDIC PS61 stoppeklokke
Art. nr: 107130
- 1/100 sekund stoppeklokke med rundetider
- Dato og ukedag
- 12/24 timers tidsformat
- Daglig alarm
- Timevarsling
Veil. pris: 299,-

NORDIC 285 rower
Art. nr: 106109
Klassisk og solid romaskin.
- Manuell magnetisk motstandregulering
- 5 motstandsnivåer
- Computer med 6 funksjoner
- Kan foldes sammen
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 120 kg
Veil. pris: 3.799,-

NORDIC 195 II rower
Art. nr: 106108
Enkel og kompakt romaskin
som tar liten plass.
- 12 nivåers hydraulisk motstand
- Kraftig hydraulisk sylinder
- Computer med 5 funksjoner
- Komfortabelt sete
- Plassbesparende
- Maks brukervekt 120 kg
Veil. pris: 2.499,-

Home+
katalog

NORDIC floormat

Ny katalog for den semiprofesjonelle bruker. Spør
i butikken eller bestill på
www.nordicfitness.no

Proteus
romaskin
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Art. nr: 102051
Funksjonell gulvbeskytter for
dine treningsapparater.
Monteres enkelt i ønsket fasong,
dekker 0,7 m2, inneholder totalt
8 brikker på 30 x 30 x 0,3 cm.
Flere matter kan monteres sammen.
Nordic floormat er også
støydempende.
Veil. pris: 299,-
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Multigym og
treningsbenker

Et multigym består av flere treningsapparater samlet til et multifunksjonelt apparat.Ved å skaffe deg et multigymapparat får du ditt eget treningsstudio hjemme,
og du kan trene en rekke ulike styrkeøvelser i ett og samme apparat. Antall øvelser varierer med størrelsen og konstruksjonen på multigymapparatet. De fleste moderne multigym har
mange innstillingsmuligheter slik at hver øvelse blir best mulig individuelt tilpasset og hver øvelse blir korrekt utført.

Trening med frie vekter og treningsbenk er den mest utbredte formen for styrketrening i dag. En fordel med frie vekter er at du kan variere øvelsene på en rekke
ulike måter. Det er lett å forandre vinkler i leddene slik at musklene belastes ulikt. Det er også lett å tilpasse øvelsene til den enkeltes kroppsbygning, i og med at bevegelsesbanen ikke
er styrt.Tips til styrketreningen din finner du på nordicfitness.no

Spesifikasjoner - Multigym
Spesifikasjoner

Weider Pro 7500

Weider Pro 5500

Weider Pro 2000

Weider 8920

Maks belastning i kg ved sittende benkpress

127

120

98

112

Maks belastning i kg ved low pulley

105

105

85

86

Maks belastning i kg ved nedtrekk

122

102

78

Maks belastning i kg ved Pec-dec per arm

40

40

51

54

Maks belastning i kg ved bencurl

113

110

102

86

Maks belastning i kg ved benpress

152			

Total vekt på vektkammer

85

85

62

Antall treningsstasjoner

8

6

4

4

ca 50

ca 40

ca 25

ca 25

1x9 / 1x11

11

11

Antall øvelser
Antall vektblokker
Vinylbelagte vektblokker – Gir lite støy

l

l

l

Mulighet for å justere høyden på sete		

l

l

Beskyttet vektmagasin for økt sikkerhet

l

l

l

Dimensjoner (hxbxd)

45

l

210x245x240

210x110x200

201x100x120

Vekt i kg

190

150

100

187x94x141
49

Maksimal brukervekt

135

135

135

135

Spesifikasjoner - Treningsbenker
Spesifikasjoner

Nordic 290

Nordic 190

Maks belastning i kg v liggende benkpr.

95

95

Maks belastning i kg ved bencurl

59

59		

Antall treningsstasjoner

5

3

140

140

Maksimal tålevekt vektstativ
Maksimal tålevekt nedtrekk
Dimensjoner (hxbxd)

Nordic 120

Nordic 100

Weider 130

50		

Inversion Flex	Roman Chair Power Tower

70

2		

3			

60			
200x110x172

143x110x172

113x110x173

46x45x123

121x57x145

98x46x120

125x30x80

213x109x93

Vekt i kg

38

30

22

11

20

35

50
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Maksimal brukervekt

135

135

115

115

115

110

135

120

Muskelbruk - Multigym

Fordelen ved styrketrening i apparater er at det er relativt lett å utføre
øvelsene riktig. Apparatet gir en styrt bevegelsesbane og stabiliserer først og
fremst sideveis. Dette gjør det lettere å konsentrere seg om den muskelen
eller muskelgruppen som skal trenes. Dette forebygger også skader, forutsatt
at apparatet er korrekt innstilt og at belastningen er tilpasset forutsetningene dine. Denne formen for trening stiller mindre krav til koordinasjon og
balanse og godt trente bør kombinere noe av treningen med frie vekter.

Muskelbruk - Treningsbenker

Utfordringen med denne type styrketrening er at den stiller høyere krav til
teknikk enn det trening i et mulitigymapparat gjør. En rekke muskler må
hjelpe til med å stabilisere og koordinere bevegelsen i hver enkelt øvelse. Det
positive ved dette er at treningen og muskelarbeidet minner om måten vi
bruker kroppen vår til daglig, noe som gjør at trening med frie vekter er en
funksjonell treningsform.

30

3

50

33

WEIDER Pro 5500
Art. nr: 103216
Kraftig og kompakt multigym med
mange muligheter.
- 85 kg vektmagasin
- Justerbart sete for optimal tilpasning
- 6 treningsstasjoner med ca 40 øvelser
- Delvis beskyttet vektkammer for
økt sikkerhet
- Maks brukervekt: 135 kg
Veil. pris: 7.999,-

WEIDER Pro 7500
Art. nr: 103900
Solid og kraftig multigym.
- 8 treningsstasjoner
- Ca. 50 øvelser
- 2 stasjoner
- 1 vektkammer
- Kraftige polstrede seter og puter
- Beskyttet vektkammer for
optimal sikkerhet
- Støysvake vinylbelagte vektblokker
- Benpress
- Maks brukervekt: 135 kg
Veil. pris: 9.999,-

Sittende benkpress

Butterfly/Pec-Dec stasjon

Delvis beskyttet vektkammer
for økt sikkerhet

Horisontal sete- og
ryggjustering

Home+
katalog

Sittende benpress

WEIDER Pro 2000
Art. nr: 103214
Enkel og kompakt multigym
som tar liten plass.
- 4 treningsstasjoner
- Ca. 25 øvelser
- 62 kg vektmagasin
- Delvis beskyttet vektmagasin 		
for økt sikkerhet
- Maks brukervekt: 135 kg
Veil. pris: 4.999,-

Ny katalog for den semiprofesjonelle bruker. Spør
i butikken eller bestill på
www.nordicfitness.no

Hoist
multigym
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WEIDER 8920

NORDIC 190 powerbench

Art. nr: 103213
Enkelt multigym hvor man bruker
vektskiver som belastning.
- Ca 25 øvelser
- Separate vektskiver benyttes
som motstand, 25 mm
- Enkel montering
- 4 treningsstasjoner
- Maks brukervekt: 125 kg
(Leveres uten vektskiver)
Veil. pris: 3.499,-

Art. nr: 103218
Kraftig og stabil treningsbenk.
- Ekstra bred rack for økt komfort
- Justerbar benk med skrå-, flat-,
og declineposisjon
- Justerbar høyde av rack
- Benvippe som gir øvelsene leg. ext./curl
- Maksvekt på vektstativ: 140 kg
- Maks brukervekt: 135 kg
- Anbefalt vektstang: 180 cm eller 200 cm
Veil. pris: 2.499,-

WEIDER 8920 m/36 kg vektpakke
Art. nr: 103221
Vektpakken inneholder:
- 2x1 kg
- 2x2 kg
- 2x5 kg
- 2x10 kg
Veil. pris: 3.999,-

NORDIC 120 bench
NORDIC 290 powerbench
Art. nr: 103305
Kraftig treningsbenk med nedtrekk
og preacher curl.
- Ekstra bred rack for økt komfort
- Justerbar benk med skrå-, flat-,
og declineposisjon
- Justerbar høyde av rack
- Benvippe som gir øvelsene
leg. ext./curl
- Avtagbart nedtrekkstårn
- Avtagbar preacher curl pute
- Maksvekt på vektstativ: 140 kg
- Maks brukervekt: 135 kg
- Anbefalt vektstang: 180 cm eller 200 cm
Veil. pris: 2.999,-

Art. nr: 103220
Enkel pressbenk for lettere vekttrening.
- Justerbar benk med skrå-, flat-,
og declineposisjon
- Benvippe som gir øvelsene
leg. ext./curl
- Sammenleggbar
- Maksvekt på vektstativ: 50 kg
- Maks brukervekt: 115 kg
Veil. pris: 1.299,-

NORDIC 100 flatbench
Art. nr: 103224
Enkel flatbenk for manualtrening.
- Maks brukervekt med manualer: 160 kg.
Veil. pris: 1.199,-
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WEIDER Pro 130
Art. nr: 103117
Unik kombinasjonsbenk med en
rekke øvelsesmuligheter.
- Justerbar manualbenk med
5 innstillingsmuligheter,
fra declineposisjon til 90º
- Situpsbenk/ryggtrener
- Maks brukervekt: 115 kg
Veil. pris: 1.499,-

Flatbenk

WEIDER Crunch Trainer
Art. nr: 103300
Effektiv magetrener som hjelper
deg med å kjøre riktige situps.
- Magetrener med underlagsmatte
- 12 forskjellige treningsøvelser
- Skåner nakke og rygg ved sit-ups
- Isolerer og låser sit-ups bevegelsen
for optimal effekt
- Leveres med DVD
Veil. pris: 499,-

Skråbenk

WEIDER Inversion Flex

Situpsbenk

Ryggtrener

Art. nr: 103308
Apparat som strekker ut ryggen
og forebygger ryggplager.
- Stabil konstruksjon
- Gir god avlastning av ryggsøylen
- Justerbar lengde
- Justerbar ankelstøtte med behagelige skumputer
- Stort håndtak gir god støtte ved manøvrering
av apparatet
- Apparatet kan enkelt foldes sammen
- Maks brukervekt: 110 kg
Veil. pris: 3.499,-

NORDIC Power Tower
Art. nr: 103307
Universalt treningsapparat hvor brukers
egen kroppsvekt er belastningen.
- Dip stasjon
- ChinUp stasjon
- PushUp stasjon
- Vertical KneeRaise stasjon
- Kraftig og stabil konstruksjon
- Godt polstrede puter for komfort
- Vekt 34 kg
- Maks brukervekt: 120 kg
Veil. pris: 2.999,-
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NORDIC Roman Chair
Art. nr: 103219
Stødig 45 graders ryggtrener.
- Regulerbare polstrede hofteputer
- Støttehåndtak
- Benputer
- Fotplater
Veil. pris: 1.999,-

39

Tilbehør utviklet for effektiv og riktig styrketrening i hjemmet
NORDIC manualsett, 15 kg

A

B

C

D

NORDIC vektskiver i jern, 25 mm, pris pr stk
Art. nr: 107417, 0,5 kg, Veil. pris: 16,Art. nr: 107400, 1 kg, Veil. pris: 32,Art. nr: 107401, 2 kg, Veil. pris: 64,Art. nr: 107402, 5 kg, Veil. pris: 160,Art. nr: 107403, 10 kg, Veil. pris: 320,Art. nr: 107416, 15 kg, Veil. pris: 480,-

E

A

Vektstang, 200 cm x 25 mm med gjengelåser
Veier 15 kg, tåler 120 kg
Art. nr: 107308, Veil. pris: 449,-

B

Vektstang, 180 cm x 25 mm med gjengelåser
Veier 10 kg, tåler 120 kg
Art. nr: 107300, Veil. pris: 399,-

C

Vektstang, 150 cm x 25 mm
Veier 7 kg, tåler 120 kg
Leveres uten fjærlås
Art. nr: 107301, Veil. pris: 349,-

D

Curlstang, 25 mm med gjengelåser
Veier 5 kg, tåler 120 kg
Art. nr: 107302, Veil. pris: 399,-

E

Tricepsstang, 25 mm med gjengelås
Veier 3 kg, tåler 100 kg
Art. nr: 107304, Veil. pris: 349,-

Art. nr: 107414
Vektkoffert med: 2 stk
forkrommede manualer
med gjenglåser, 4x0,5 kg
og 8x1 kg forkrommede
vektskiver
Veil. pris: 399,-

NORDIC chinningbar
Art. nr: 107429
Chinningbar som festes i dørkarmen.
Kan monteres både med og uten
medfølgende fester.
Uttrekk: 60 cm - 100 cm
Maks brukervekt: 100 kg
Veil. pris: 199,Forkrommede manualer
med gjengelås
Art. nr: 107305
Veil. pris: 299,- pr par

Fjærlåser
(1 par, 25 mm)
Art. nr: 107303
Veil. pris: 99,- pr par

NORDIC handgrips
Art. nr: 107420, Soft
Art. nr: 107421, Hard
Effektiv til opptrening av underarm,
håndledd, hånd og fingre.
Veil. pris: 99,- pr par

NORDIC push up stands
Art. nr: 107419
Øker effekten ved armhevninger.
Veil. pris: 199,- pr par

NORDIC weight lifting belt
Art. nr: 107430, Medium, 105 cm
Art. nr: 107431, Large, 125 cm
Vektløfterbelte i lær som gir god støtte
og beskyttelse ved styrkeløft. Bredde i
ryggen er 10 cm.
Veil. pris: 299,-

Disc rack
Art. nr: 107412, til 25 mm vektskiver, Veil. pris: 799,-
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NORDIC ribbevegg
Art. nr: 107000
Norskprodusert ribbevegg i klarlakkert furu. Ribbene er
grepsvennlige med en oval form. Ribbene står på linje.
Størrelse: 75 x 230 cm.
Veil. pris: 1.499,-

NORDIC exercise gloves
Art. nr: 107425, Small
Art. nr: 107426, Medium
Art. nr: 107427, Large
Praktisk treningshanske som skåner hendene
og gir bedre grep ved vekttrening.
Veil. pris: 199,- pr par

NORDIC ankle weights
Ankel og håndleddsvekter i slitesterkt
materiale med borrelås og metallspenne.
Art. nr: 107423, 2 x 1,5 kg,
Veil. pris: 249,- pr par
Art. nr: 107424, 2 x 2,5 kg,
Veil. pris: 299,- pr par
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Eks. på øvelser til
Vibroplate II

Pro-Form Wellness
Art. nr: 107900
Ekstra stor og kraftig
vibrasjonstrener.
- Brukes til styrketrening, uttøyning,
massasje og avspenning
- 250 watt DC motor
- 20 – 50 Hz
- Vertikal vibrasjon
- 7 hastighetsnivåer
- 4 programmer
- 40 x 50 cm vibrasjonsoverflate
- Myk matte på vibrasjonsflaten
- Stropper
- Maks brukervekt: 130 kg
Veil. pris: 11.999,-

Elegant konsoll som er
enkel i bruk

Avansert computer med
mange programmer

NORDIC Vibroplate II
Art. nr: 107148
Kraftig vibrasjonstrener
med stropper.
- Brukes til styrketrening, uttøyning,
massasje og avspenning
- 250 watt DC motor
- 20-50 Hz
- 16 vibrasjonshastigheter
- 30x50 vibrasjonsflate
- Justerbare stropper
- Computer med 21 programmer
- 10 minutters nedtellingsfunksjon
- Maks brukervekt: 120 kg
Veil. pris: 3.499,-

NORDIC Vibroplate III
Art. nr: 107149
Kraftig vibrasjonstrener med
vertikal vibrasjon.
- Brukes til styrketrening, uttøyning,
massasje og avspenning
- 250 watt DC motor
- 20-50 Hz
- 40X60 cm vibrasjonsoverflate
- Vertikal vibrasjon
- 18 forhåndsdefinerte programmer
- 3 egendefinerte programmer
- Quick speed
- Maks brukervekt: 120 kg
Veil. pris: 4.499,-

NORDIC Vibroplate stropp
Art. nr: 102058
Tilleggsutstyr til Nordic
Vibroplate III.
- 2 stropper med behagelige håndtak
- Monteres i hemper på plattformen
- Effektiv trening av overkroppen
Veil. pris: 349,-
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Stort og oversiktlig konsoll
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NORDIC Vibroplate
Art. nr: 107124
Kraftig vibrasjonstrener med
mange programmer.
- Brukes til styrketrening, uttøyning,
massasje og avspenning
- 250 watt DC motor
- 20-50 Hz
- 16 vibrasjonshastigheter
- 30x50 vibrasjonsflate
- Computer med 21 programmer
- 10 minutters nedtellingsfunksjon
- Maks brukervekt 120 kg
Veil. pris: 2.999,-

TANITAs Kroppssammensetningsmonitor
I utseende ser en kroppssammensetningsmonitor ut som en vanlig baderomsvekt, men der stopper
likheten. TANITAs kroppssammensetningsmonitor har sensorer som sender et lavt bio-elektronisk signal
igjennom kroppen. Signalet måler motstand i fett og muskelvev. Registrerte data behandles i den innebygde
computeren, som sammen med data om vekt, høyde, alder og kroppstype gir deg nøyaktige opplysninger om
din helse. Se tabell for oversikt over funksjoner.

BC-545, Kroppssammensetningsmonitor
NORDIC Vibro X

segmentanalyse av armer, ben og overkropp

Art.nr. 107143
Enkel vibrasjonstrener med overflate
som gir ekstra effekt ved massasje.
- 70 watt DC motor
- 5 hastigheter
- 15 minutters nedtellingsfunksjon
- Overfalte som gir ekstra effekt for massasje
- 35x50 cm vibrasjonsflate
- Transporthjul
- Maks brukervekt 100 kg
Veil. pris: 2.299,-

Art. nr: 100511
TANITAs toppmodell. Utviklet og designet spesielt for deg som
er opptatt av sunn livsstil. Vekten er utstyrt med håndtak som
trekkes ut og opp. Totalt har vekten 8 kontaktpunkter som sørger
for at BIA signalet går igjennom hele kroppen, noe som gir meget
nøyaktig målinger.
Veil. pris: 2.999,-

BC-570, Total kroppssammensetningsmonitor
Art. nr: 100517
Elegant glassvekt med egen familiefunksjon som er basert på siste
års forskning. Voksne og barn (ned til 5 år) får angitt om kroppens
fett innhold i % er innenfor hva som er helsemessig anbefalt.
Veil. pris: 1.099,-

BC-532, Kroppssammensetningsmonitor
Art. nr: 100502
TANITAs bestselger igjennom flere år, kåret til "best in test" en
rekke ganger.
Veil. pris: 1.299,-

Avansert computer med
mange programmer

Konsoll som er meget
enkel i bruk

NORDIC Vibro Mat
Art. nr: 102052, 50x59 cm
Underlagsmatte til vibrasjonstrener.
- Beskytter gulvet og absorberer 		
vibrasjoner og støy
- Passer til Nordic Vibroplate III, 		
Vibroplate II, Vibroplate og Vibro X
Veil. pris: 149,-
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Funksjoner	BC 545	BC 570	BC 532
Segmentanalyse av fettprosent, vanninnhold,

muskelmasse og ben mineral for armer, ben og overkropp.
			



Kroppens fettinnhold i %



Kroppens vanninnhold i %



Muskelmasse i kg



Fett rundt mageregionen


Ben mineral


Personlig score fra 1-9


Metabolsk alder


Hvilemetabolisme		

Daglig kaloriinntak


Barnefunksjon, for barn mellom 5-17 år



Athlete Mode for topp trente personer
Minneknapper
4
4
4



Gjestefunksjon



Recall på vekt og fettprosent

Recall på vanninnhold i % og muskelmasse
Recall på fysisk form, daglig kaloriinntak, benmineral,

metabolsk alder og fett rundt mageregionen.
		



Maks brukervekt 150 kg

Tanita er verdens fremste
produsent og markedsfører
av kroppssammensetnings
monitorer.
Flere av Norges ledende
kostholds- og livsstilskurs
bruker vektene i sine
program.
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Tilbehør utviklet for balansert trening for kropp og sjel

Balansetrening gir funksjonell og effektiv trening og kan benyttes av alle uansett alder, kjønn eller nivå.
Hovedhensikten med denne treningsformen er at den styrker kroppens kjernemuskulatur.
Hva er kjernemuskulaturen?
Dette er en samlebetegnelse på sentrale muskler i mage og rygg, på fagspråket kalt; de tversgående bukmusklene,
indre skrå bukmuskler, mellomgulv og bekkenbunn. Disse musklene har som hovedoppgave og støtte opp om
ryggsøylen og gjøre kroppen mer stabil.
Hvorfor trene kjernemuskulaturen?
Egentlig skal kjernemuskulaturen virke automatisk for å stabilisere ryggen vår mens resten av kroppen er i full
sving. Men hos mange ligger denne kjernemuskulaturen i dvale, fordi vi aldri bruker den. Ved å fokusere på denne
type trening vil du få en bedre utnyttelse av muskulaturen, noe som kan overføres til dagliglivet eller bedre dine
prestasjoner i idrett. Du vil også redusere risikoen for skader og ryggplager.
Hvordan trene kjernemuskulaturen?
For å trene opp denne muskulaturen bør vi jobbe på et ustabilt underlag, for eksempel med en fitnessball,
balance ball (BOSU ball), balansebrett eller balansepute. Felles for trening av kjernemuskulaturen er at man
jobber statisk og med øvelser som ligner daglige aktiviteter. Se nordicfitness.no for forslag til øvelser.

PRO AerobicStep

NORDIC medicine ball

Art. nr: 107144
Kraftig steppkasse til større treningsgrupper.
PRO AerobicStep har en ekstra stor treningsflate
på 90 x 36 cm. I tillegg har den hele 3 høyde
alternativer, 15 cm, 20 cm og 25 cm. Det myke
gummilaget på toppen av steppkassen absorbere
støt i tillegg til å gi et godt fotfeste.
Veil. pris: 1.199,-

Medisinball med sprett og godt grep.
Medisinball er effektiv til styrke og coretrening.
Art. nr: 107434, 2 kg, gul, omk: 63 cm, Veil. pris: 449,Art. nr: 107435, 3 kg, rød, omk: 70 cm, Veil. pris: 549,Art. nr: 107437, 4 kg, grønn, omk: 72 cm, Veil. pris: 599,Art. nr: 107436, 5 kg, blå, omk: 74 cm, Veil. pris: 649,-

NORDIC fitnessball
NORDIC balanceball
Art. nr: 107127
BOSU (both sides up) er det siste innen stabiliserende trening. Det er som en
"halv fitnessball" som kan brukes på begge sider, en stabil og en ustabil side.
Dette unike allsidige treningsproduktet kan brukes til å forbedre utholdenhet,
styrke, koordinasjon og balanse/stabilitet. Treningen har stor overføringsverdi
til dagliglivet både for mosjonister og for toppidrettsutøvere. Trening på
BOSU kan også brukes av barn, overvektige, gravide og til rehabilitering.
For mer informasjon se nordicfitness.no
Veil. pris: 799,-

NORDIC fitnessball m/DVD
Art. nr: 107128, Medium, 65 cm
Art. nr: 107115, Large, 75 cm
Esken inneholder pumpe og en
DVD som viser og forklarer
utvalgte øvelser. I tillegg følger
det med et ferdig treningsprogram
med forslag til gjennomføring av
øvelser på ulike nivåer.
Veil. pris: 299,-

NORDIC fitnessball
Art. nr: 107121, Medium, 65 cm
Art. nr: 107129, Small, 55 cm
Esken inneholder pumpe og
ferdig treningsprogram med
forslag til gjennomføring av
øvelser på ulike nivåer.
Veil. pris: 199,-

Sit-ups
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Benløft

NORDIC instruksjons-DVD
til fitnessball
Art. nr: 107117
Norsk DVD som viser og forklarer
utvalgte øvelser. Øvelsene er enkle
og svært effektive for muskulatur
rundt skuldre, bryst, mage, rygg,
rumpe og lår.
Veil. pris: 149,-

Push-ups

NORDIC balanceboard

NORDIC airpad

Art. nr: 107711
Optimal for opptrening av ankler, knær og lår.
Gir svært bra balansetrening.
Veil. pris: 299,-

Art. nr: 107109
Perfekt til opptrening og balansetrening.
Diameter: 34 cm.
Veil. pris: 299,-
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Kom i form
hjemme!

NORDIC exertube

NORDIC yoga kit

Art. nr: 107717, hard/blå
Treningsstrikk med håndtak.
Lengde 120 cm.
Veil. pris: 199,-

Art.nr. 107718
Bestående av matte str. 173 x 61 x 0,4 cm,
2 blokker og stropp.
Veil.pris: 249,-

Tren hjemme med 4 flotte
DVD-er med norske
instruktører. Du får et unikt
treningskonsept på DVD
som er basert på ekspertenes
kunnskap. Du får en rekke
programmer for alle nivåer
som passer de fleste, og som
vil gjøre underverker for
kroppen. Det har aldrig vært
enklere å trene hjemme!

NORDIC powerband

NORSK PILATES DVD
med treningsmanual
Art.nr. 107719
- Med sertifiserte norske instruktører fra
Pilates Room
- DVD'en består av 4 treningsprogrammer;
grunnprinsipper/oppvarming, nybegynner,
øvet og power pilates
- Sammen med filmen følger en
praktisk treningsmanual
Veil.pris: 249,«Flere dyktige instruktører
veileder oss på en
usedvanlig dynamisk,
pedagogisk og presis måte.
Programmene består
hovedsakelig av gulvøvelser
som styrker mage, rygg og rundt hofteledd.»
Aftenpostens treningsekspert - Christine Thune
og KK-kropp

NORSK YOGA DVD
med treningsmanual

Art. nr: 107712, lett/rød
Art. nr: 107713, medium/grønn
Art. nr: 107714, hard/blå
Treningsbånd i gummi.
Lengde 150 cm, bredde 15 cm.
Veil. pris: 99,-

Art. nr: 107720
- Med Naema Noor som regnes som
en av Norges beste yogainstruktører
- DVD'en består av 3 treningsprogrammer;
nybegynner, øvet og power yoga
- 16 siders yogamanual
Veil. pris: 249,-

NORDIC fitnessmatter

«Man blir ikke lei
den deilige følelsen
programmet gir så snart
man kommer inn i det.»
NRK Puls sin treningsekspert - Yngvar Andersen

MAGE, RUMPE, LÅR
med treningsmanual
Art. nr: 107146
- 68 øvelser for mage, rumpe og lår
- 10 treningsprogrammer a’ 10/20 minutter
- bonusprogram – tren vekk smerter fra ryggen
Veil. pris: 299,-

Personal Fitness Guide
FTALAT-FRI!
Art. nr: 107708, liten/sort, Veil. pris: 399,185 x 60 x 1,0 cm
Art. nr: 107709, medium/blå, Veil. pris: 499,190 x 60 x 1,5 cm
Art. nr: 107710, stor/rød, Veil. pris: 799,190 x 100 x 1,5 cm
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Art. nr: 100002
Mange kjøper hjemmetreningsutstyr, men har
ofte ikke tilstrekkelig kunnskap for å kunne
benytte utstyret på en riktig måte. Nordic
Fitness tilbyr derfor det perfekte hjelpemiddel
med treningsmanualen Personal Fitness
Guide. Personal Fitness Guide er en bok som
blant annet inneholder generell treningslære,
treningsmetoder, treningsprogrammer,
illustrerte øvelser, kosthold- og ernæringsråd.
Veil. pris: 199,-

SPREK MED STRIKK
med treningsmanual
Art. nr: 107150
- 4 komplette 20 minutters treningsprogram
- funksjonell styrke for armer og ben
- flat mage, sterk rygg
- balanse og koordinasjon
Veil. pris: 299,-
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