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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.

Nordic Fitness PRO leverer treningsutstyr i følgende kategorier:
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

Nordic Fitness PRO er den mest innovative leverandøren av treningsutstyr på det nordiske markedet. Vi leverer unike trenings
apparater og konsepter, rettet mot funksjonell og effektiv trening. Kompetanse er ryggraden i vår virksomhet. I Nordic Fitness PRO
legger vi vekt på kunnskapsformidling og utdanning, såvel som kvalitet og service til de som investerer i vårt treningsutstyr og våre
konsepter.
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.
Se exerto.no for mer informasjon.
I dagens fitness- og treningsutstyrsmarked, opplever vi stadig
økende etterspørsel etter kvalitetsutstyr til full - og semi
kommersiell bruk. Privatpersoner, bedrifter og treningssentre
ønsker utstyr som gir effektiv, motiverende og funksjonell
trening, samt at kvalitet og service må tilfredsstiller
markedets reelle behov. I Nordic Fitness PRO velger vi utstyr
og produsenter med lang erfaring, høy merkepreferanse,
og som har unik faglig så vell som teknisk kompetanse i sin
merkevare strategi. Om behovet skulle være der, så yter vi
rask og vennlig bistand gjennom vår egen serviceavdeling i
Nordic Fitness PRO.

Se nordicfitness.no for mer informasjon om vårt
utstyr. Her finner du også gode tips og tilbud som du
kan benytte deg av.

Vi hjelper deg å investere i egen helse!

Jørn Stian Dahl
divisjonssjef – Nordic Fitness PRO
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Hoist V Select serien:
For å kunne tilpasse apparatet til enhver livsstil og treningsbehov, tilbyr den unike V Select serien fra
Hoist hele 36 ulike tilvalgsmuligheter. Med V Select serien kan du trene hele kroppen med over 200 øvelser. Hoist
har forbrukeren i fokus og har utviklet et fleksibelt og tilpassningsdyktig apparat, og det i en kvalitet markedet
ikke har sett maken til i denne prisklassen. Konstruksjonen er både solid og kompakt, noe som gjør den meget
plasseringsvennlig og plassbesparende.

Beskrivelse og fordeler med V Select serien

Spesifikasjoner komplett V Select:
Lengde:
Bredde:
Høyde:
Apparatets vekt:

182,25 cm
235 cm
212,25 cm
385 kg

•

Patentert ”Radial Loc” vektsystem som reduserer støy under trening, og gjør skiftet mellom 		
vektmagasiner lettere og mer brukervennlig
• Bred og kraftig trinsesystem på toppen av apparatet, midt på og i nedkanten av apparatet, for variasjon
og økt øvelsesutvalg i alle trekk øvelser (rygg, skuldre, armer, mage, sete, ben osv.)
• Splittet vektmagasin kabling som øker kabellengden og leverer 50% vektbelastning til midtre og nedre
trekk trinser
• Heldekkende beskyttelse rundt vektmagasin for beskyttelse og støyreduksjon
• Kompakt konstruksjon og gjennomtenkte løsninger for et stort øvelsesutvalg, sparer både plass og øker
effektiviteten ved trening
• Med apparatet følger en DVD som viser flere grunnleggende treningsøvelser og alternative 		
treningsprogram. En plakat som viser øvelser med korrekt utførelse er også inkludert
• Slitesterke og komfortable håndgrep i treningssenter kvalitet
• Integrerte løsninger for ryddig oppbevaring av tilleggsutstyr
• Standard tilleggsutstyr inkluderer:
		 - 2 justerbare håndtak for ulike kroppshøyder og armlengder
		 - Curlstang og nedtrekkstang i ”ultra light aluminium”
		 - 4 innstillinger på apparatet for optimal og individuell innstilling til alle 		
			 kroppshøyder og kroppstyper
		 - 1 polstret ankel/lår stropp for varierende og komfortable ben øvelser
		 - 2 løse gummierte tilleggsvekter

Hoist tilbyr den beste garantien i bransjen!
- Livstidsgaranti på ramme
(Gjelder ved feil fra produsent)

- 10 års garanti på bevegelige deler
(Gjelder ved feil fra produsent)

- Garantien gjelder kun på orginale 		
treningsapparater, og på apparater hvor det
er benyttet orginale reservedeler, kjøpt hos
Nordic Fitness AS eller våre distributører.
- Hoist garanterer at produktene er fri for
defekter og feil som følge av normal bruk og
service. Om feil på komponenter oppstår under
normal bruk og serviceoppfølging, vil Hoist
utbedre/erstatte feilen kostnadsfritt.

V Select serien er en unik kombinasjon av funksjon, design og kvalitet.
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Spesifikasjoner:
Lengde:
Bredde:
Høyde:
Apparatets vekt:
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Spesifikasjoner V Select base frame + V press arm:
182,25 cm
122,75 cm
212,25 cm
267 kg

Lengde:
Bredde:
Høyde:
Apparatets vekt:

182,25 cm
122,75 cm
212,25 cm
287 kg

V press arm
Art. nr: 109287
- Designet for å følge et gitt bevegelsesmønster for effektiv trening
- Justerbar lengde på armbevegelsen 		
(range- of- motion, ROM) sørger for 		
enkel og effektiv justering av 			
startposisjon, og tilpasning til ulike 		
kroppslengder.

V Select base frame
Art. nr: 109556
Grunnmodellen og basen i V
Select serien. Kvalitetsapparat for
aktiv trening av ben, mage, rygg,
bryst og armer. Trinser, lager og
stålkonstruksjonen er av meget høy
standard.

Spesifikasjoner V Select base frame + V stationary leg press:
Lengde:
Bredde:
Høyde:
Apparatets vekt:

182,25 cm
201,50 cm
212,25 cm
318 kg

V stationary leg press
Art. nr: 109289
- Åpen konstruksjon som er enkel i bruk.
- Fotplate som justerer seg under 		
bevegelsesbanen for best mulig effekt
- Kraftig fotplate med aluminiumsbelegg 		
som gir godt fotfeste under trening.
- Spesielt godt egnet for ulike fotposisjoner ved trening av både benpress
og leggpress varianter.
- Justerbar polstret ryggplate sørger for 		
rask og effektiv tilpasning av ulike 		
benlengder og kroppstyper

Spesifikasjoner V Select base frame + V Hi – Lo pulley:
Lengde:
Bredde:
Høyde:
Apparatets vekt:

182,25 cm
156,25 cm
212,75 cm
300 kg

V Hi – Lo pulley
Art. nr: 109291
- 35 separate justeringer/trekkposisjoner,
designet for å kunne tilpasses et utallig 		
øvelsesutvalg for trening av over og underkropp.
- Enkelt å variere fra øvelse til øvelse, med hjelp av
et lett justerbart enhåndssystem.
- Justeringen er integrert og inneholder et lager og
trinsesytem med høy kvalitet.
- Smidig og jevn bevegelse, for effektiv trening i
ulike høydeposisjoner
Beskrivelse:
- Justerbar sete og ryggpute for optimal og enkel tilpasning til alle kroppstyper
- Multifunksjonelle og rullbare puter sørger for korrekt øvelses tilpassning ved ben og ryggtrening
- Stående leg curl tillater trening med en fot om gangen
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Spesifikasjoner:
Lengde:
Bredde:
Høyde:
Apparatets vekt:
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Spesifikasjoner:
106,75 cm
139,75 cm
216,00 cm
306 kg

Lengde:

257,80 cm

Bredde:

213,40 cm

Høyde:

209,00 cm

H 2200 Multigym
Art. nr: 109245
Dette er et klassisk Hoist multigym,
som med sin solide konstruksjon
og kvalitet har blitt et preferanse
produkt i multigym markedet.
Flerfunksjoner i kompakt L formet
design, sparer plass og er lett å
plassere både på rette vegger eller
i hjørner. Med H 2200 har du
ditt eget treningsstudio. Avbildet
press arm aviker noe fra standard
oppsett.

V6 Personal Pulley Gym
Art. nr: 109292
Det unike og stilige Hoist V6
er et personal pulley apparat
designet for innovativ og
funksjonell trening. Dette er
en nyhet i treningsindustrien,
og gjør et uttallig utvalg av
øvelser mulig, for optimal
treningseffekt, funksjon og
personlige tilpasninger. For å få
en sterk og funksjonell kropp,
bør vi trene som vi beveger oss
i hverdagen. Med V6 personal
pulley har du skaffet deg det
beste utgangspunktet.

Beskrivelse:
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- Utstyrt med et unikt integrert justeringssystem, som gir raske og effektive
justeringsmuligheter i 35 ulike posisjoner. Systemet kan justeres med en hånd
- To uavhengige systemer som gjør at du kan trene en side av kroppen om gangen,
eller begge samtidig
- Kompakt konstruksjon og gjennomtenkte løsninger for et stort øvelsesutvalg, sparer
både plass og øker effektiviteten ved trening
- Integrerte løsninger for ryddig oppbevaring av tilleggsutstyr
- Patentert ”Radial Loc” vektsystem som reduserer støy under trening ,og gjør skifte
mellom vektmagasiner lettere og mer brukervennlig
- Heldekkende beskyttelse rundt vektmagasin for beskyttelse og støyreduksjon
- Chin - up stang med ulike greps- og breddeutforming
- Standard vektmagasin er på 70 kg. Mulighet for oppgradering til 90 kg

Standard utstyr:
-

1 par justerbare håndtak stropper.
Kroppsbelte som støtter deg ved løft.
1 polstret ankel/ben stropp for trening av underkropp.
Instruksjons DVD, og plakat med treningsøvelser.
Curl stang i treningssenterkvalitet, produsert i ultra
light aluminium.

Tilleggsutstyr:

Om en Hoist benk benyttes sammen med V6 personal
pulley, vil øvelsesutvalget øke. Denne selges separat og
passer til flere Hoist apparatserier.
HF-4165 6 position flat/incline/decline bench

Beskrivelse:

- Patentert ”Radial Loc” vektsystem som reduserer støy under trening, og gjør skifte mellom vektmagasiner lettere og
mer brukervennlig
- Heldekkende beskyttelse rundt vektmagasin for beskyttelse og støyreduksjon
- Integrerte løsninger for ryddig oppbevaring av tilleggsutstyr
- Åpen konstruksjon som er enkel i bruk. Fotplate som justerer seg under bevegelsesbanen for best mulig effekt
- Kraftig fotplate med aluminiumsbelegg som gir godt fotfeste under trening. Godt egnet ved trening av både benpress
og legg press varianter.
- High pulley stasjonen er egnet til både nedtrekksøvelser og arm trening
- Justerbart polstret sete og ryggplate, sørger for rask og effektiv tilpasning til ulike kroppslengder
- Løse gummierte vektskiver for små belastnings økninger
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Spesifikasjoner:

Per sonal
Training
System ( PTS ):

Lengde/dybde:

231,15 cm

Bredde inkl vektstang:

208 cm

Høyde:

211,50 cm

Apparatets vekt inkl PTS 1000, alt. 1 og alt. 2: 514 kg

PTS alt. 3
Art. nr: 109257
Dette er toppmodellen i PTS
serien, med et komplett oppsett
av ulike treningsmuligheter for
hele kroppen.

Hoist Personal Training System (PTS) er et revolusjonerende treningsapparat, full
av kraftfulle øvelsesmuligheter og tilleggsutstyr. Rammen er konstruert slik at du ved samtlige PTS varianter, kan trene
i både vertikale og horisontale bevegelser samtidig, som ved trening med frivekter (Dual Action Smith Technology).
Dette gir deg effektive, allsidige og funksjonelle treningsmuligheter for hele kroppen. Alle PTS variantene er utstyrt
med sikkerhetsfangere for din beskyttelse og trygghet ved egentrening. Hoist PTS er et komplett apparatsystem som
holder treningssenterkvalitet, og er alt du trenger for å skape ditt eget treningstudio.

Beskrivelse:

- Komplett PTS som kombinerer PTS 1000, alt. 1 og alt. 2
- For mer detaljert beskrivelse, se PTS 1000, alt. 1 og alt. 2
- Designet for bruk med HF 4165 6 position F.I.D benk (tilleggsutstyr)
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Spesifikasjoner:
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Spesifikasjoner:

Lengde/dybde:

92 cm

Lengde/dybde:		

167 cm

Bredde inkl vektstang:

208 cm

Bredde inkl vektstang:

208 cm

Høyde:

211,50 cm

Høyde:			

211,50 cm

Apparatets vekt:

152 kg

Apparatets vekt inkl PTS 1000: 291 kg

PTS 1 000

PTS alt. 1

Art. nr: 109678
Grunnmodellen og ”basen” i PTS systemet, som
alene gir deg utallige treningsmuligheter gjennom
Dual Action Smith Technology, i en solid kvalitet
som tåler de tunge løftene. Plassbesparende
konstruksjon som er lett å plassere.
- Kraftig rammekonstruksjon
- Dobbelsidig ”cage” system som tillater over 		
20 ulike posisjoner for trening i Smith-maskin
- Vektstang i ”ultra light lifting system” med 		
bevegelse i både vertikal og horisontal retning
- Antiskli fotplate i stål for effektiv og sikker trening
- Designet for olympisk vektskive mål
- Designet for bruk med HF 4165 6
position F.I.D benk
- Maks belastning på vektstang: 280 kg

Art. nr: 109296
Oppgradert PTS 1000 med vektmagasin,
nedtrekks funksjon, trekkfunksjon nedenfra
og fot bøyle
- Nedtrekkssone fra topp og nedre del av
apparatet, for variert trening i ulike vinkler
og bevegelsesbaner
- Magnetisk vektpinne for økt sikkerhet og
enklere vektjustering
- Splittet vektkabling i nedre trekkpunkt, som
leverer 50% vektbelastning pr kabel ved
bruk av begge
- Integrert justerbar fot-støtte i nedre 		
trekksone, gjør det enkelt å trene sittende
roing varianter
- Nedtrekksstang i treningssenter kvalitet
- Kommer med ett par justerbare stropper og
polstret ankelstropp
- Designet for bruk med HF 4165 6 position
F.I.D benk

Dual Action
Smith
Technology
Hoist har med sin Dual Action
Technology, revlusjonert trening
i Smith-maskin. Bevegelsesfrihet,
både i vertikale og horisontale
baner, åpner for flere og helt
nye treningsøvelser. I alle
øvelser aktiveres både primære,
sekundære og stabiliserende
muskelgrupper. Øvelsenes
bevegelsesbaner er frie og ikke
låst som i en vanlig Smith-maskin.

PTS alt. 2

Spesifikasjoner:
Lengde/dybde:		

169,5 cm

Bredde inkl vektstang:

208 cm

Høyde:			

233,70 cm

Apparatets vekt inkl PTS 1000: 373 kg
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Art. nr: 109239
Oppgradert PTS 1000 med Hi – Lo
pulley modull.
- 23 justeringsmuligheter på hver
Hi – Lo modull
- Kroppshevingsstang med mange ulike
grepsposisjoner
- Magnetisk vektpinne for økt sikkerhet
og enklere vektjustering
- Splittet vektkabling leverer 50%
vektbelastning pr kabel
- Praktiske håndtak på 		
justeringsenhetene
- Curlstang i treningssenter kvalitet
- Kommer med ett par justerbare
håndtak stropper, polstret 		
ankelstropp, aluminiums longbar og
curlstang
- Designet for bruk med HF 4165 6
position F.I.D benk

Spesifikasjoner:
Lengde/dybde:

193 cm

Lengde/dybde:

157,50 cm

Bredde:

124 cm

Bredde:

56 cm

Høyde:

162,50 cm

Høyde:

119 cm

Apparatets vekt:

75 kg

Apparatets vekt:

35 kg

HF 4170
Fold-up Olympic combo bench

HF 4165
6 position F.I.D bench

Art. nr: 109251
Olympisk kombinasjonsbenk i solid Hoist-kvalitet.
Foldbar med låsemekanisme som sparer plass når
benken ikke er i bruk.
- Flat/incline/decline/shoulder
- 8 justerbare rygg-posisjoner (-10 til 75 grader)
- Maksimal vektbelastning: 270 kg
- Designet for bruk med HF-OPT 4000-01,
HF-OPT4000-02 og HF-OPT4000-04

Art. nr: 109250
Solid og stødig treningsbenk til frittstående bruk eller i
kombinasjon med de fleste Hoist-treningssystemer.
- Flat/incline/decline
- 6 justerbare rygg-posisjoner (-20 til 75 grader)
- 3 justerbare posisjoner på setet (0, 10 og 20 grader)
- Solid kvalitetsbenk som kan stå fritt eller i kombinasjon
med andre Hoist treningsapparater
- Hjul og håndtak gjør den enkel å håndtere og å flytte
- Maksimal vektbelastning på benk: 450 kg
- Designet for bruk med HF-OPT 4000-01

HF-OPT4000-01

HF-OPT4000-02

HF-OPT4000-03

HF-OPT4000-04

Art. nr: 109253

Art. nr: 109254

Art. nr: 109255

Art. nr: 109256

Spesifikasjoner:
Lengde/dybde:
Bredde:
Høyde:
Apparatets vekt:
Maksimal vektbelastning:
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Spesifikasjoner:

Spesifikasjoner:
53,50 cm
47,60 cm
54 cm
10 kg
100 kg

Spesifikasjoner:

Spesifikasjoner:

Lengde/dybde:

44,50 cm

Lengde/dybde:

54,60 cm

Lengde/dybde:

35,50 cm

Bredde :

51,5 cm

Bredde:

51,40 cm

Bredde:

3,81 cm

Høyde:

85,70 cm

Høyde:

6,35 cm

Høyde:

29,20 cm

Apparatets vekt:

9 kg

Apparatets vekt:

5,5 kg

Apparatets vekt:

7 kg

Spesifikasjoner:
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Spesifikasjoner:

Lengde/dybde:

121 cm

Lengde/dybde:

101,60 cm

Bredde:

171 cm

Bredde:

43,20 cm

Høyde:

200 cm

Høyde:

60 cm

Apparatets vekt:

50 kg

Apparatets vekt:

20,50 kg

HF 4970 Squat rack
Art. nr: 109252
Kraftig knebøystativ. Sammen med HF 4165 F.I.D
benk (ikke inkludert), egner denne racken seg
godt til benkpress og andre pressøvelser i ulike
posisjoner.
- Maksimal belastning på stativet: 270 kg.

HF 4263
Adjustable Ab/Back hyper bench
Art. nr: 109249
Prisbelønnet benk konstruert for trening
av både mage og rygg med mange
innstillingsmuligheter for effektiv og variert
trening. Kraftige puter gir god og behagelig
beskyttelse.
- 11 justerbare posisjoner, for varierende
høyder og vinkler
- Solid kvalitetsbenk som er sammenleggbar
for lagring
- Passer alle aldre og treningsnivå

Spesifikasjoner:
Lengde/dybde:

63 cm

Bredde:

53 cm

Høyde:

117 cm

Apparatets vekt:

22 kg

HF 4444
Olympic weight tree
Art. nr: 109259
Praktisk oppbevaring for vektskiver med
olympiske mål (50 mm hull)
Maksimal stablingskapasitet: 300 kg.

Spesifikasjoner:
Lengde/dybde:

69 cm

Bredde:

175 cm

Høyde:

96 cm

Apparatets vekt:

67 kg

HF 4461-60
Horizontal dumbbell rack
Beskrivelse:
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-

Stødig og solid knebøystativ med 7 ulike plasserings- høyder
Lagring på siden, for vekter med olympiske mål (vektskiver er ikke inkludert)
Vektstang holder (vektstang er ikke inkludert)
Pull-up stang for kroppshevinger

Art. nr: 109297
To stablingshyller som samlet kan dekke 10-12
par hantler. Tredje hylle er tilleggsvalg.
- Antiskli beskyttende belegg på hyllene
- Maksimal stablingskapasitet pr hylle: 240 kg
- Kraftig konstruksjon i treningssenter-kvalitet
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Eleiko har i snart 50 år levert profesjonelt utstyr innen styrke og vektløfting. Eleiko leveres til mer enn 150 land, og er
blitt brukt i over 200 offisielle mesterskap som OL, VM, EM og WC. Mer enn 800 verdensrekorder er satt med Eleiko stang, og
har derfor fått betegnelsen ”The worlds most famous bar”. Utøvere og trenere i hele verden snakker om den spesielle ”eleikofeeling” som kjennetegner alle produkter fra Eleiko.

Eleiko vektstang
Eleiko Vulcano vektskiver

Art. nr: 109496
”The worlds most famous bar”. 20 kg
olympisk vektstang til trening, i beste
Eleiko kvalitet. Samtlige stenger blir
mekanisk testet med 1500 kg belastning.
Alle vektstenger fra Eleiko er individuellt
merket med eget produksjonsnummer.

Art. nr: 109463		1,25 kg
Art. nr: 109462		 2,5 kg
Art. nr: 109461		 5 kg
Art. nr: 109460		 10 kg
Art. nr: 109459		 15 kg
Art. nr: 109458		 20 kg
Art. nr: 109468		 25 kg
Art. nr: 109480
Sett à 2 stk av hver vekt
Art. nr: 109494
Sett à 4 stk av hver vekt
Skivene består av en sort gummikledd stålkjerne
med 50 mm hull (olympisk størrelse). Dette
er skiver beregnet for fitness og trening, med
praktisk grep og heldekkende gummi for skånsom
og stille bruk.

Eleiko Kettlebell
Art. nr: 109500
4 kg
Art. nr: 109501
8 kg
Art. nr: 109502
12 kg
Art. nr: 109503
16 kg
Art. nr: 109504
20 kg
Art. nr: 109505
24 kg
Art. nr: 109506
32 kg
Art. nr: 109507
40 kg
Disse kulene er et funksjonelt, dynamisk og effektivt
treningsredskap. Med Kettlebells kan du ”trene” på
bevegelsene du bruker i idrett, eller rett og slett i hverdagen.
Den 100 år gamle treningsformen har sin opprinnelse fra
Russland, og øker nå ekspansivt i Norge, USA og resten av
verden. Kettlebell er et komplett bærbart treningssenter.
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Eleiko Vulcano hantler
Art. nr: Kontakt Nordic Fitness PRO
		
eller en av våre forhandlere.
Hantlene består av krommede metallgrep, og
vekter i svensk kvalitetsstål med heldekkende
polyuretan beskyttelse.
- Hantlene finnes i vektintervaller fra 1 kg til 40 kg.
- Fåes også i 4 ferdige sett:
1-10 kg, 12-20 kg, 22-30 kg og 32-40 kg.
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MASTERFIT skrulås,
50 mm (1 par)
Art. nr: 109215

MASTERFIT fjærlås,
50 mm (1 par)
Art. nr: 109216

MASTERFIT Olympisk vektstang
Art. nr: 109214
Lengde:
220 cm
Diameter:
50 mm
Vekt:
20 kg
Maks belastning: 180 kg

EVERLAST vektløfterhanske i nubuklær
Art. nr: 100134 Str. Small
Art. nr: 100135 Str. Medium
Art. nr: 100136 Str. Large
Art. nr: 100137 Str. X-Large
Vektløfterhanske med doble sømmer og
elastiske nylon fingre. Materialet i håndflaten er
laget av mykt nubuklær

MASTERFIT Maual/hantelstativ
Art. nr: 109225
Hantelstativet har plass til 8 par
forkrommede manualer/ hantler

EVERLAST vektløfterbelte
Art. nr: 100341 Str. Small
Art. nr: 100141 Str. Medium
Art. nr: 100142 Str. Large
Art. nr: 100143 Str. X-Large
100% lær. Polstring i ryggen for ekstra støtte

MASTERFIT Forkrommede manual/hantel:
Art. nr: 109217
1 kg
Art. nr: 109218
2 kg
Art. nr: 109219
3kg
Art. nr: 109220
4 kg
Art. nr: 109221
5 kg
Art. nr: 109222
7 kg
Art. nr: 109223
9 kg
Art. nr: 109235
10 kg
Art. nr: 109224
12 kg
Art. nr: 109227
15 kg
Art. nr: 109228
17 kg

MASTERFIT disc rack,
Art. nr: 109213
Stativ for 50 mm vektskiver

MASTERFIT Olympiske gummierte
vektskiver, 50 mm:
Art. nr: 109207 1,25 kg
Art. nr: 109208
2,5 kg
Art. nr: 109209
5 kg
Art. nr: 109210
10 kg
Art. nr: 109211
15 kg
Art. nr: 109212
20 kg
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EVERLAST vektløfterhanske i lær
Art. nr: 100334 Str. Small
Art. nr: 100335 Str. Medium
Art. nr: 100336 Str. Large
Art. nr: 100337 Str. X-Large
100% lær. Dobbelt lag med lær i håndflatene

EVERLAST håndleddsstøtte
Art. nr: 100340
Slitesterkt elastisk materiale
Tommelløkke for økt støtte

EVERLAST drareimer
Art. nr: 100339
100% vevet nylon materiale

PRO AerobicStep
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.

15 cm

20 cm

25 cm
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Verdens beste manual!
I 1993 revolusjonerte PowerBlock markedet for manualer ved å introdusere verdens første justerbare manual. Med en justerbar manual kan man justere
vekten på manualen. På topp modellen til PowerBlock kan et manual par erstatte opptil 37 par manualer. Den totale vekten på disse 37 manualen
utgjør hele 1800 kg, mens PowerBlocks justerbare manual par har en vekt på 118 kg. PowerBlock manualer er kompakte og har god balanse.

PowerBlock Sport 2.4
PowerBlock Sport Kombinasjonsbenk

Art. nr: 107726
Justerbar manual som erstatter 8
par tradisjonelle manualer. Vekt
serien strekker seg fra 1,5 kg – 11
kg. De forskjellige vektnivåene
finner du nedenfor.
1.5
Kg

2.5
Kg

4
Kg

5.5
Kg

7
Kg

8
Kg

9.5
Kg

11
Kg

Art. nr: 107738
Denne kombinasjonsbenken passer perfekt til våre PowerBlock
Sport manualer. Benken inneholder eget stativ for manualparet
og lar seg folde sammen når den ikke er i bruk.

PowerBlock Sport 5.0
Art. nr: 107727
Justerbar manual som erstatter 10
par tradisjonelle manualer. Vektserien
strekker seg fra 2,5 kg – 22,5 kg. De
forskjellige vektnivåene finner du
nedenfor.
2.5
Kg

4.5
Kg

7
Kg

9
Kg

11.5
Kg

13.5
Kg

16
Kg

18
Kg

20.5
Kg

22.5
Kg

PowerBlock Sport 9.0

PowerBlock Stativer

Sport 9.0 er et 3 komponent manual system som gir deg
muligheten til å bygge ut manualen ytterligere. Start med
nivå 1 og utvid din manual ved behov.

For å kunne trene effektivt og sikkert anbefaler vi våre stativer.
A - Art. nr: 107732
PowerBlock Tube Stand - enkelt stativ for Sport 2.4 og 5.0

PowerBlock Sport 9.0 - Nivå I, Art. nr: 107729
Justerbar manual som erstatter 16 par tradisjonelle
manualer. Vektserien strekker seg fra 1 kg – 22,5 kg. De
forskjellige vektnivåene finner du nedenfor.
1
Kg

2.5
Kg

3.5
Kg

4.5
Kg

7
Kg

8
Kg

9
Kg

11.5
Kg

12.5
Kg

13.5
Kg

16
Kg

17
Kg

25
Kg

26
Kg

27
Kg

29.5
Kg

30.5
Kg

32
Kg

34
Kg

35
Kg

36
Kg

38.5
Kg

40
Kg

41
Kg

PowerBlock
9.0
1
2.5
3.5 Sport
4.5
7 – Nivå
8
9II, Art.
11.5
12.5
13.5
16
45.5
46.5
47.5
51
52
53
57
58 nr:
59 107730
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg ut
Kgdin Kg
Kg
Kg med
Kgytterligere
Kg
Kg 12 Kg
Kg
Kg
Bygg
manual
vektnivåer.

17
Kg

25
Kg

26
Kg

27
Kg

29.5
Kg

30.5
Kg

32
Kg

34
Kg

35
Kg

36
Kg

38.5
Kg

40
Kg

41
Kg

1
45.5
Kg
Kg

2.5
46.5
Kg
Kg

3.5
47.5
Kg
Kg

4.5
51
Kg
Kg

7
52
Kg
Kg

8
53
Kg
Kg

9
57
Kg
Kg

11.5
58
Kg
Kg

12.5
59
Kg
Kg

13.5
Kg

16
Kg

17
Kg

PowerBlock
9.0
III, Art.
nr:
25
26
27 Sport
29.5
30.5 – Nivå
32
34
35
36 107731
38.5
40
Kg ut
Kgdin Kg
Kg med
Kgytterligere
Kg
Kg 9 vektnivåer.
Kg
Kg
Kg
Kg
Bygg
manual

41
Kg

45.5
Kg
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B - Art. nr: 107733
PowerBlock Column Stand - kraftig stativ for Sport 2.4 og 5.0

46.5
Kg

47.5
Kg

51
Kg

52
Kg

53
Kg

57
Kg

58
Kg

59
Kg

18
Kg

20.5
Kg

21.5
Kg

22.5
Kg

18
Kg

20.5
Kg

21.5
Kg

22.5
Kg

18
Kg

20.5
Kg

21.5
Kg

22.5
Kg

C - Art. nr: 107734
PowerBlock Column Stand - kraftig stativ for Sport 9.0

Det Taiwanske selskapet PROTEUS leverer i dag

Alle Proteus modellene
på dette oppslaget har:

treningsutstyr i samtlige av verdens markeder. Med fokus på kvalitet i alle ledd har
PROTEUS spesielt posisjonert seg sterkt i det semi profesjonelle markedet. Nordic
Fitness har valgt å satse på PROTEUS i sin HOME+ kategori.

PROTEUS 5500 PRO,
semiprofesjonell romaskin
Art. nr: 106900
Kraftig romaskin med kombinert magnet
og luftmotstand.
- Kombinert magnet og luftmotstand
- Kraftig og robust ripefri ramme
- Computer viser, tid, hastighet, antall 		
rotak, distanse, kalorier, watt, recovery,
tid per 500M, temperatur, kalender, 		
klokke,
- Konkurranse - ro mot din computer,
første mann i mål!
- 12 treningsprogrammer
- Håndpulsindikatorer – pulsbelte 		
tilgjengelig som tilleggsutstyr
- Justerbar vinkel på computer
- Romaskinen lar seg folde sammen når 		
den ikke er i bruk
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 150 kg.
- Mål: 49x80x260cm (bxhxl)
- Mål foldet sammen 49x175x100cm 		
(bxhxl)
- Totalvekt: 46 kg

Computer med stort
display.
Behaglig luft strømmer
ut samtidig som det
genereres motstand.

Vinkel på computer lar seg
justere..

Pulsbelte som tilleggsutstyr.

PROTEUS 5550 PRO,
semiprofesjonell elliptisk maskin

PROTEUS 4850 PRO,
semiprofesjonell trimsykkel
Art. nr: 101806
Kraftig trimsykkel for aktive mosjonister hjemme,
eller på jobben.
- Ergometersykkel, watt motstand
- Magnetisk og motorisert motstandsystem
- Lavt innsteg
- Vertikal og horisontal setejustering
- Computer som viser tid, hastighet, RPM, distanse, 		
kaloriforbruk, watt, puls, temperatur, fuktighet
og klokke
- 12 treningsprogrammer, hvor 1 er selvprogrammerende og 4 er pulsprogrammer
- Håndpulsindikator - pulsbelte tilgjengelig
som tilleggsutstyr
- Computer som viser tid, hastighet, RPM, distanse, 		
kalorier, watt, puls, motstand, temperatur
og klokke.
- Maks brukervekt: 125 kg
- Mål: 81x136x115cm (bxhxl)
- Totalvekt: 44 kg

Styre med
håndpulssensorer.
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Sete med horisontal
justering.

Art. nr: 104800
Elliptisk maskin for den krevende hjemmetrener, eller
mindre bedrifter og institusjoner.
- Magnetisk og motorisert motstandsystem
- Computer som viser tid, hastighet, RPM, kalorieforbruk,
watt, puls, temperatur, klokke og motstand.
- Håndpulsindikator - pulsbelte tilgjengelig
som tilleggsutstyr
- 12 treningsprogrammer
- Justering av stigning/elevasjon – 4 nivåer
- Transporthjul
- Maks brukervekt: 125 kg
- Mål: 73x160x139 (bxhxl)
- Totalvekt: 55 kg

Driftsikker innfesting av
aksel.

Patentert behagelig puls
håndtak for økt komfort.

Elevasjonsinnstillinger for
krevende treningsøkter.
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Våre PROTEUS modeller er egnet for hjemmet, bedrifter,
skoler, eller andre institusjoner. Ved bruk ved bedrifter, skoler eller andre institusjoner
kan vi garantere for utstyret i 1 år. Forutsetningen for dette er at ustyret står i et ikkebetalende miljø og ikke brukes mer enn 3 timer per dag.

Pulsbelte som tilleggsutstyr.

NORDIC 795 PRO spinner
Art. nr: 101905
Nordic 795 spinner er en robust
spinningsykkel med reimdrift beregnet for
krevende hjemmetrenere, eller bedrifter,
skoler og idrettslag.
- Kraftig spinningsykkel med reimdrift
- Horisontal og vertikal setejustering
- Computer med 5 funksjoner viser; tid, 		
hastighet, puls, odometer, distanse
- Leveres med kombipedaler, slik at du kan
bruke SPD sykkelsko
- Pulsbelte tilgjengelig som tilleggsutstyr
- Fast tredelt krank system.
- 23 kg svinghjul
- Myke transporthjul.
- Maks brukervekt 135kg

PROTEUS 7500 PRO,
semiprofesjonell tredemølle
Art. nr: 102900
Robust og driftsikker tredemølle for den kresne hjemmetrener,
eller mindre bedrifter og institusjoner.
- 3 HK motor (konstante HK)
- PWM kontroller
- Hastighet 1 – 20 km/t
- Kraftig og robust ripefri ramme
- 0–15% stigning
- Side deksler i aluminium og anti skli stoppere
- Kraftig og visuell nødstopp
- Quickspeed, ønsket hastighet ved et tastetrykk
- Quickincline, ønsket stigning ved et tastetrykk
- 9 treningsprogrammer
- Håndpulsindikator - pulsbelte tilgjengelig som tilleggsutstyr
- Maks brukervekt: 150 kg
- Løpebanens mål 52x155cm (bxl)
- Tredemøllens mål 86x214x149cm (bxlxh)
- Totalvekt 152 kg

Nødstopp

26

Konsoll med drikkeflaskeholder.

Pulsbelte som tilleggsutstyr.

Computer med 5
funksjoner.

