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Vše pro vaše fitnesscentra,

aktivní odpočinek a zdravý životní styl...

VYBAVENÍ PRO DOMÁCÍ FITNESSCENTRA •

VYBAVENÍ PRO KLUBOVÁ, FIREMNÍ, HOTELOVÁ A VEŘEJNÁ FITNESSCENTRA •

SPORTOVNÍ PODLAHY, VYBAVENÍ ŠATEN •

SOLÁRIA, SAUNY, VÍŘIVÉ BAZÉNY •

NÁVRHY, PROJEKTY, ROZPOČTY, REALIZACE, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS •



DOMAFIT FITNESS, s.r.o. – klíč k Vaší perfektní kondici!

Dostává se Vám do rukou průřezový katalog sortimentem firmy , která v roce
2009 završí 15 let svého působení na českém trhu! Všem našim dosavadním zákazníkům děkujeme za

přízeň a věříme, že jsou s našimi výrobky spokojeni.

Specializovaná firma vznikla v roce 1993 a od samého začátku činnosti se
orientuje na komplexní vybavení všech typů posiloven – domácí, firemní, klubové, hotelové a veřejné.

Nejdůležitějším faktorem je vždy dodávka velmi kvalitního zboží. Na skladové ploše přes 1 500 m  máme
převážnou část sortimentu připravenu k okamžité expedici!

Domácí posilovny vybavujeme značkovými výrobky REEBOK, MARCY, KEYSFITNESS, NAUTILUS, TUFF STUFF,
HORIZONFITNESS a VISIONFITNESS.

Klubové, firemní a malé hotelové posilovny vybavujeme výrobky značek TUFF STUFF, HBP, SCIFIT,
VISIONFITNESS a EUROSPORT.

Veřejné a hotelové posilovny vybavujeme posilovacími stroji HBP a TUFF STUFF, trenažéry pro vysoké
namáhání dodáváme od italské firmy RUNNER. Pro Vaše wellnes dodáváme horizontální i vertikální solária,

sauny, vířivé bazény.

Do Vašeho fitness zajistíme pro všechny typy činnosti různé modifikace podlah španělské značky PAVIGYM
a šatny vybavíme německými výrobky C+P Möbelsysteme.

V našem sortimentu naleznete i produkty pro volný čas a aktivní odpočinek. Dodáváme prestižní
francouzské stoly na stolní tenis Cornilleau. V našem sortimentu nezapomínáme ani na děti. Zakoupíte
u nás dětské pohybové hračky – odstrkovadla, tříkolky, koloběžky, káry i kola německé značky PUKY,

disponujeme rovněž vybavením pro dětské posilovny TUFF STUFF KIDS.

Rádi Vám zpracujeme návrh Vašeho fitness již ve stádiu přípravy stavby, aby plocha a vybavení odpovídaly
Vašim nadcházejícím požadavkům na cvičení. Dále provádíme dovoz na místo určení, odbornou montáž,

záruční i pozáruční servis, zajišťujeme splátkový prodej našich výrobků.

Máte-li zájem o vybavení Vašeho fitness ve vysoké kvalitě, budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás.

Jeremenkova 51 • 147 00 Praha 4
tel.: +420 261 218 755 • fax: +420 261 218 766 • gsm: +420 724 350 132 • e-mail: praha@domafit.cz

areál H.Z.C.J. – hala 7 • Karlovarská 106 (vjezd z ulice Lidická) • 252 61 Jeneč u Prahy
tel.: +420 220 981 452 • fax: +420 220 981 452 • gsm: +420 724 500 960 • e-mail: info@domafit.cz

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.

Vzorková prodejna:
DOMAFIT FITNESS, s.r.o.

Vedení firmy, velkoobchodní sklad:
DOMAFIT FITNESS, s.r.o.



Barevné provedení skříně můžete modifikovat dle vašeho interiéru!

Rozměr skříně:
Max. rozměr po otevření:
Výška:
Váha:

0,55x0,55 m
1,6x1,5 m

2,1 m
190 kg

PERSONALITYGYM – váš osobní trenér
Jedinečný posilovací stroj pro jedinečné zájemce! Budete překvapeni širokou škálou cviků na ploše 1 m .
Dokonale přesný pohyb stroje, špičkové zpracování a nadčasový design dělají z tohoto výrobku vašeho
nepostradatelného společníka do bytu, domácí posilovny nebo do kanceláře. Kryt posilovacího stroje můžete
modifikovat tak, aby přesně navazoval na interiér v místnosti. Po otevření krytu máte za 5 sekund připraven
posilovací stroj, který vám umožní provádět 30 cviků v téměř profesionální kvalitě.

Tak jako je individuální posilovací stroj pro individuální osobnost, tak i každý náš
zákazník je individuální osobnost se svými individuálními požadavky. Takto přistupujeme k řešení vašich
specifických požadavků, aby vaše spokojenost s naší prací byla co největší!

PERSONALITYGYM

Vítejte ve světě kvalitního fitness!
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Zakladatel - Klvaňa Roman. V roce 1994 vybudováním první malé prodejny 25 m2. Postupem času získáváme řadu užitečných zkušeností v jednání s našimi zákazníky obchodními partnery.
V roce 2000 přechod z fyzické osoby Klvaňa Roman na DOMAFIT FITNESS, s.r.o. V tomtéž roce otevření  prodejny  velikosti 150m2 v Hostivici a v roce 2001 prodejny přes 250 m2 v Praze 4.
Přibývaly i nové posily do našeho teamu. Mezníkem byl rok 2003 – zahájení importu značek Keysfitness a Tuff Stuff z USA do ČR a rovněž zahájení exportu tohoto zboží do středoevropských zemí,
a to i na tak náročné trhy, jako je Rakousko a Německo. Rovněž začínají odebírat námi importované zboží i další obchodníci v ČR. A především díky našemu odhodlání, pracovnímu nasazení a skvělé
spolupráci s výrobci se nám podařilo pro Vás připravit široký sortiment, ve kterém Vám nabízíme řadu světoznámých značek. Nyní máme v našem portfoliu čtyři nejznámější americké výrobce
posilovacích strojů – Tuff Stuff, Keysfitness, Nautilus a Vectrafitness. Naše firma se stala v roce 2007 i autorizovaným prodejcem REEBOK fitness pro ČR.

Mezi naše služby patří:
• odborné poradenství
• doplňkové služby - zprostředkování leasingu, zajištění přepravy, atd.
• doprava našimi firemními vozy
• odborná montáž a prezentace výrobku naším technikem
• péče o zákazníky – slevové kupóny, zákaznické akce a slevy, atd.
• záruční a pozáruční servis

Z historie firmy

Již let jsme tu pro Vás!15

Tým servisních techniků a mechaniků denně rozváží
po celé České republice zboží, které jste si u nás zakoupili.

Firemní vzorková prodejna Praha 4, Jeremenkova 51, je vysoce
specializovaná prodejna s nejširším sortimentem v ČR. Na

ploše přes 250 m2 naleznete průřez celým sortimentem firmy.

Na ploše 1500 m2 lze uskladnit až 2.500 palet zboží, které je
připraveno k okamžité expedici po České republice i pro

naše zahraniční odběratele.

Nové zázemí firmy se skladovou plochou 1.500 m2
a kancelářskou plochou 200 m2 poskytuje dostatek

prostoru pro činnost firmy.
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ČINKOVÁ ZÓNA

FREE WEIGHT 29 mm

POSILOVNA

FITNESS 12 mm

ŠATNY
SPRCHY

WC

WET
AREAS

DĚTSKÝ KOUT

PAVIPLAY

KANCELÁŘE

TRAFFIC

CYCLING

FREE WEIGHT
HD 7,5 mm

AEROBIK

AEROBIC
9 mm

STREČING

FLEX
AREA

TATAMI

TATAMI
20/30 mm

STREČING

STRETCHING
10 mm

CHODBY
RECEPCE

TRAFFIC

Podlahy pro
aerobic, fitness,
činkové zóny,
kontaktní sporty,
jógu, strečink, doplňky...

Realizaci vašeho fitnesscentra vám můžeme nabídnout již „od podlahy“.

Naše firma dodává na český trh speciální podlahy značky PAVIGYM.
Tyto komfortní podlahy se snadno pokládají, nemusí se lepit, jsou
hygienické, neobsahují PVC, působí jako akustická izolace, velmi
snadno se udržují běžnými čistícími prostředky...

Sportovní podlahy španělské značky PAVIGYM, to je nový koncept
v podlahových systémech pro zvýšení vašeho zážitku s ohledem
na vaše zdraví! Výrazně šetří vaše klouby, protože milióny vzdušných
bublinek absorbují vaše nárazy a minimalizují zpětnou energii.
Technologie Air Flooring System® – AFS používá výrobních principů
vysoce kvalitních atletických bot k výrobě těchto jedinečných podlah,
které zvýrazní jedinečnost vašeho fitnesscentra i tím, že výrobce nabízí
vytlačení vašeho firemního loga do vámi objednané podlahy!

Podlahy PAVIGYM jsou rovněž vhodné pro domácí fitnesscentra!

Výrobky značky PAVIGYM můžete použít ve všech částech vašeho fitnesscentra!
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Podlahy AEROBIC se vyrábějí o síle 9 a 12 mm. Tyto podlahy mají mnohem větší účinnost
absorpce nárazu než klasické podlahy nebo rošty, protože milióny vzduchových bublinek působí
pouze pod vaším chodidlem a účinnost tak není snížena současným dopadem více jedinců
v jednom okamžiku na rošt či jinou podlahu. Při cvičení tak podlaha snadno absorbuje nárazy
jednotlivých cvičenců zvlášť. Podlaha je rovněž vyvinuta tak, aby tvořila ideální oporu při obratech
do stran a zároveň bránila podklouznutí.

Podlahy se vyrábí
v tloušťce 7,5 mm a

29 mm. Slouží jako podlahy
s nejvyšší odolností do činkových zón.
Povrchy těchto podlah jsou velmi
odolné vůči nárazu, poškrábání
a prodření. Absorbují silné nárazy
činek a kotoučů, působí jako
protihluková izolace. FREE WEIGHT HD
se často používá jako podlaha
pro INDOORCYCLING.

FREE WEIGHT HD
FREE WEIGHT

S&S

Podlahy pro aerobic a fitness...

Podlahy se vyrábí v tloušťce 5 a 12 mm
a jsou určeny především pro využití ve fitness
centrech, posilovnách a jiných sportovních zařízeních,
kde jsou umístěny posilovací stroje a aerobní
trenažéry. Speciální povrch zaručuje vysokou odolnost
proti poškození, neboť je schopen snášet extrémní
zatížení posilovacích strojů. Neklouzavý povrch
zaručuje bezpečný a pohodlný pohyb při cvičení.
Podlahy i mají širokou škálu
barevných variací, které lze mezi sebou také
kombinovat a vytvářet tak obrazce, které esteticky
rozdělí vaše fitness do jednotlivých cvičebních zón.

FITNESS

AEROBIC FITNESS

Barevná škála
pastelových

barev

Barevná škála
přírodních
odstínů

Barevná škála
odstínů dřeva
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Tatami, strečink, jóga, KIDS a Wet Areas

Tato podlaha je vhodná tam, kde je potřeba zajistit maximální
protiskluzovou ochranu. Současně se tato podlaha snadno a rychle
instaluje a čistí. Zámkový systém umožňuje podlahu snadno demontovat
a umýt. Je modulární ve velikosti 20x20 cm. Velikost a vlastnosti čtverců
umožňují pokrýt jakýkoliv povrch. Použití: sprchové kouty uvnitř i před nimi,
sauny, chodníky kolem venkovních i vnitřních bazénů, rohožky v solárních
studiích a mnoho dalších způsobů použití...

Světle modrá Tmavě modrá Antracit

Wet Areas

Pavigym

PAVIGYM

STRETCHING je mimořádně
příjemná a pohodlná podlaha především
pro cvičení pilates, jógy, balance a
dalších... Na této podlaze se můžete
pohybovat bez obuvi. Při kontaktu s touto
podlahou jste chráněni velmi kvalitní
tepelnou izolací, kterou tento typ podlahy
vytváří. Proto vám také podlaha
STRETCHING snižuje náklady na vytápění
místnosti. Firma vyvinula
speciální cvičební pomůcku – FLEX AREA,
která vás systematicky učí správně
provádět toto cvičení.

Jóga / Strečink

Tatami KIDS – speciální dětské podlahy
PaviPlay

PaviPlay

jsou dětské podlahy a podložky ideální
pro využití do všech prostor, kde si děti hrají
nebo se učí. Podlaha perfektně izoluje proti chladu
a hluku a snadno se udržuje běžnými prostředky
pro úklid domácností. je hygienicky
nezávadná podlaha s antibakteriálním  povrchem.

TATAMI – podlahy nabízí dvě odlišné alternativy pro různé  druhy
kontaktních sportů. Podlaha Tatami 20 mm je určena pro sporty, jako jsou
karate, taekwondo a kickbox. Podlaha umožňuje bezpečné zakotvení chodidel
na podlaze a zajišťuje odpovídající odraz. Tatami 30 mm je vhodné především
pro judo, aikido a ostatní bojové sporty, kde dochází k častým pádům. Tvrdost
širšího materiálu je snížena a příjemně zmírňuje prudké dopady cvičících.

PAVIGYM

Kombinace
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Podlahy TRAFFIC
heterogenní PVC lamely
v přírodním designu

Barevná škála různých odstínů dřeva:
415.001 – klasické světlé dřevo
415.002 klasické tmavé dřevo
415.003 rustikální hnědá
415.004 rustikální okr
415.005 rustikální bílá
415.006 rustikální šedá tmavá

–
–
–
–
–

Základní technické údaje:
Materiál: DIN 16951
Síla horní nášlapné vrstvy: 0,5 mm
Síla lamely: 3 mm
Rozměr lamely: 95 x 18,4 cm
Klasifikace: 23, 33, 41

Vysoce elegantní se vyrábějí o síle 3 mm v několika přírodních
odstínech dřeva. Díky své tloušťce jsou velmi odolné pro použití v kancelářích, recepcích, šatnách,
chodbách, obchodech a dalších lehce komerčních prostorách. Tyto podlahy mají několik velmi
důležitých vlastností, kterými předčí klasické laminátové podlahové lamely – jsou velmi odolné,
nejsou statické, snadno se udržují – jsou odolné proti vodě a vlhkosti. Při případné výměně jedné
lamely se nemusí demontovat jiná část podlahy v místnosti. splňují
všechny důležité normy pro použití v lehce komerčních i soukromých prostorách.

lamelové podlahy TRAFFIC

Heterogenní PVC lamely
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C+P Möbelsystem
vybavení pro zázemí sportovišť

C+P Möbelsystem představuje širokou kolekci
šatních skříní, ideálních pro použití ve sportovních
centrech, klubech, ubytovacích a rehabilitačních
zařízeních a víceúčelových areálech.

Modelová řada CLASSIC
klasické šatní skříně se širokým spektrem využití
• odolný ocelový rám
• 2 šířky vnitřního prostoru
• 5 různých výšek jednotlivých skříněk
• základna s možností výběru: nohy, sokl, lavička
• ocelová dvířka
• ventilační systém
• praktické vnitřní uspořádání
• 3 varianty zamykacích systémů
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C+P Möbelsystem
elegantní vybavení zázemí vašeho sportoviště

CAMBIO – optimální technologie a design splňující vysoké požadavky zákazníků
• odolný ocelový rám, 2 šířky vnitřního prostoru, mnoho možností výběru různých výšek jednotlivých skříněk
i malých boxů  • základna s možností výběru: nohy, sokl, lavička, speciální úložný prostor v lavičce nebo sloupový
systém umožňující snadnou údržbu pod skříňkami  • dvířka ocelová s imitací dřeva, široký výběr z mnoha
exkluzivních provedení  • možnost výběru samovolné ventilace a mechanické ventilace  • praktické vnitřní
uspořádání buňky i dveří  • speciální dvouplášťové dveře s izolační deskou

EVOLO – svařované bezpečné šatní skříně nové generace s moderním vzhledem
• odolný ocelový rám, 2 šířky vnitřního prostoru, 5 různých výšek jednotlivých skříněk  • základna s možností
výběru: nohy, sokl, lavička, speciální úložný prostor v lavičce  • dvířka ocelová s imitací dřeva nebo jiná barevná
provedení  • vylepšený ventilační systém (otvory ve spodní a horní části dvířek)  • praktické uspořádání vnitřní
buňky se speciálním stojanem na dvířkách  • 5 možností výběru zamykacích systémů  • speciální bezpečnostní
systém výztuh ve dvířkách i bočnicích skříňky proti vypáčení nebo prolomení
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V našich prodejnách naleznete rotopedy a ergometry mnoha značek, mezi nejprodávanější výrobky patří značky REEBOK,
Horizonfitness a Visionfitness. Rotopedy slouží k udržování kondice, tréninku srdečního svalu a rehabilitaci. Intenzivním
tréninkem spalujete přebytečné tuky. Pravidelný vytrvalostní trénink na rotopedu má pozitivní vliv na váš krevní tlak a snižuje
klidový i zátěžový puls. Cvičením na rotopedu optimálně zatížíte srdce a zvýšíte vitální kapacitu plic. Rotopedy můžete využívat
i před vlastním posilovacím tréninkem pro kvalitní rozehřátí celého těla.

Rotopedy s opěrou zad
Speciální rotopedy jsou konstruovány pro co největší pohodlí při tréninku.
Využívají je zejména zákazníci, kteří potřebují intenzivně trénovat srdeční činnost.
Díky pohodlí, které tyto rotopedy poskytují, můžete provádět trénink v mnohem
delších časových úsecích než na běžném rotopedu. Tyto rotopedy jsou rovněž
vhodné do rehabilitací a dalších zdravotnických zařízení. Doporučujeme výrobky
značky Visionfitness!

Rotopedy s magnetickou brzdou
Nejprodávanější skupina rotopedů pro domácí trénink. Je vybavena computery se základními
tréninkovými hodnotami – čas, rychlost, vzdálenost, kalorie a puls. Převážná část již má
snímání tepové frekvence senzory na řídítkách. V mnoha případech jsou již vybaveny
computery s několika motivačními programy. Doporučujeme výrobky značek REEBOK,
Horizonfitness, Visionfitness!

Rotopedy, ergometry

Horizonfitness Focus 408

Horizonfitness
Focus 308

Ergometry
Tento typ rotopedů již komunikuje se snímačem tepové frekvence,
který při tréninku používáte. Údaje vyhodnocuje a pak přizpůsobuje
zátěž vašeho ergometru tak, abyste prováděli trénink ve správném
rozmezí tepové frekvence, které je dáno vašimi tělesnými údaji.
Doporučujeme výrobky značek REEBOK, Horizonfitness a Visionfitness
s označením HRT!

Indoorcycling
Tyto typy kol se speciální konstrukcí se používají k jízdě při hudbě – nebo
jako náhrada běžného silničního kola pro cyklisty na zimní měsíce či jiné období, kdy počasí
nedovoluje plnohodnotnou jízdu venku. V našich prodejnách žádejte značky SCHWINN,
Reebok a Visionfitness!

INDOORCYCLING

Visionfitness
R2250 HRT

Reebok B4.5

Visionfitness ES700

IC Evolution SR

IC Elite
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Crossové trenažéry

Crossový trenažér Crossový trenažér

patří mezi nejnovější typy fitness trenažérů. Jedná se o novou generaci vybavení pro domácí fitness. Naši zahraniční
dodavatelé již nyní vyrábí rovněž modely pro vybavení veřejných posiloven, klubů a dalších typů posiloven.
• vám umožňuje trénink, při kterém velmi účinně a komplexně posilíte všechny svalové partie. je
skvělým přístrojem pro hubnutí, spalování tuků, udržování vysoké fyzické kondice.
• Cvičením na crossovém trenažéru posilujete činnost srdce, zvyšujete vitální kapacitu plic a podporujete krevní oběh.

HORIZONFITNESS – uložení setrvačníků je vždy v přední části trenažéru

VISIONFITNESS – uložení setrvačníků je vždy v přední části trenažéru

REEBOK – uložení setrvačníků je vždy v zadní části trenažéru

Visionfitness
X6150, X6250
s náklonem

Visionfitness
X1500

Visionfitness
X6100, X6200

Horizonfitness
Andes 509

Horizonfitness
Andes 409

Reebok C5.1Reebok C5.7eReebok DMT C7.5e Reebok i-trainer+

Crossové trenažéry s uložením setrvačníku
v přední části
Tento typ trenažérů se těší stále větší oblibě. Cílem
konstruktérů bylo vytvořit trenažéry, které co nejvěrněji
imitují běh v terénu. Pedály obíhají elipsu, která má velmi
přirozenou křivku, velmi podobnou skutečnému běhu.
Doporučujeme vám trenažéry Horizonfitness
a Visionfitness. Pro ještě větší zvýšení zátěže se začaly
vyrábět u této verze trenažéry s náklonem.
Uživatel tak překonává nejen magnetickou zátěž,
ale i nakloněnou rovinu lyžiny, takže tréninková
zátěž se násobí.

Trenažéry Andes lze sklápět Přirozená elipsa trenažérů Andes
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Běžecké trenažéry
Běh patří mezi nejpřirozenější formy pohybu člověka. Proto konstruktéři již mnoho let pracují na tom, aby trenažéry
umožňovaly imitovat tento pohyb v uzavřeném prostředí co nejlépe. K tomuto účelu slouží běžecké trenažéry. Pro domácí
trénink dodáváme běžecké trenažéry Reebok, Horionfitness a Visionfitness. Všechny tyto trenažéry dosahují parametrů
důležitých pro kvalitní trénink. Nášlapné desky jsou výborně odpruženy, rychlost pohybu pásu je obyčejně v rozpětí
0,8-20 km/h, náklon je od 0° do 15°. Všechny běžecké trenažéry mají výkonné motory a mnoho dalších zajímavých
technických prvků.

Trenažéry REEBOK

Trenažéry Horizonfitness

Trenažéry Visionfitness

Reebok i-run
Reebok T3.1

Reebok T5.1
Reebok T7.5

Série OMEGA
309-409-509

Série PARAGON
308-408-508

Série
Ti.22-32-52

T9700 - robustní domácí a lehce komerční běžecké trenažéry,
umožňují při koupi výběr počítače dle skutečných potřeb uživatele

SIMPLE

DELUXE

T9450 – robustní domácí běžecké trenažéry,
umožňují při koupi výběr počítače dle
skutečných potřeb uživatele

HRT

SIMPLE
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Veslařské trenažéry
Trenažéry na veslování dokonale procvičí všechny vaše svalové skupiny. Je to vynikající kondiční trenažér nejen
pro svalstvo, ale i pro celý oběhový systém. Mezi největší novinky patří trenažéry s vodním odporem. Při cvičení máte
pocit, jako byste opravdu veslovali na vodní hladině. Dále máme v nabídce trenažéry se vzduchovým nebo
magnetickým brzdným systémem.

Veslařské trenažéry FIRST DEGREE FITNESS
Pro domácí trénink dodáváme vodní veslovací trenažéry First Degree Fitness.
Všechny tyto trenažéry mají velmi příjemný, tichý a plynulý chod.

FLUID ROWER S-250
Elegantní trenažér,

lze jej sklopit,
16-ti lopatkový systém

FLUID ROWER S-350
Elegantní trenažér, lze jej sklopit,
20-ti lopatkový systém

Profesionální veslovací trenažér FLUID ROWER S-500
Technologie trenažéru nabízí 20 úrovní odporu. Přepouštěním kapaliny z rezervní nádrže do komory
s lopatkovým systémem určujete zátěž, se kterou chcete veslovat. Stačí pouze pootočit páčkou
na stupnici 1-20. Potom si již můžete vychutnávat dokonalý pohyb a zvuk trenažérů FDF.

Model je určen jak pro
profesionální použití, tak i pro využití
v domácích posilovnách.

S-500

HORIZONFITNESS OXFORD
Nyní již legenda mezi veslovacími trenažéry.
Pro svoji kvalitu a jednoduché ovládání je
tento trenažér velmi oblíben.u svých zákazníků

Wave WR-1
Jednoduchý trenažér, lze jej sklopit

Trenažéry a
jsou určeny pro trénink horního

zádového svalstva a paží.

FLUID ROWER UBE XT

REEBOK i-rower
magnetický trenažér
Magnetické veslařské trenažéry jsou
trenažéry menších rozměrů určené
pro kondiční trénink v domácích
posilovnách.
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Posilovací stroje a lavice MARCY
Posilovací stroje a lavice slouží pro zpevňování postavy a svalstva, udržování dobré fyzické kondice. Na český trh dovážíme posilovací
stroje a lavice několika značek. patří mezi nejprodávanější díky dobrému poměru ceny a kvality. Pod značkou je
skryto několik kvalitních polohovacích a benchových lavic, které vám v domácích posilovnách umožní provádět kvalitní trénink!

MARCY MARCY

MARCY SB-240 (SB-222)

Úsporná, skládací lavice pro nenáročné domácí
cvičení, absolutní bestseller tohoto výrobce!

Posilovací lavice

Posilovací stroje na kotoučová závaží

Posilovací stroje s cihličkami

MARCY MD-440

MARCY MWB-682

MARCY WM-367

MARCY MP-2106

MARCY MP-3500

MARCY PREMIER

MARCY TSA-5762MARCY MCB-880 MARCY POWER 10 MARCY MP-3100 MARCY SM-4000
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Posilovací stroje pro náročné
Ve strojích naleznete vše, co má splňovat vaše představy o kvalitním domácím posilování. Tuhá
konstrukce strojů, výborná biomechanika, použití nejkvalitnějších materiálů. Čtyři základní posilovací stroje lze
doplnit celou škálou lavic a dalších posilovacích strojů. Výrobky lze použít i do malých komerčních
provozů – penziony, kluby. Instalují se do škol, zdravotnických a  rehabilitačních zařízení, do malých policejních
a vojenských posiloven.

Keysfitness

Keysfitness

Leg press
pro všechny
typy věží
KF-LP3

Keysfitness
KF-1860

Keysfitness
KF-2060

Keysfitness
KF-1560

Duální posilovací
stroje
KF-ABM
KF-LEGM

Multifunkční
multipress

Hrazda-bradla
KF-PT

Benchpress
KF-OB

Combi leg
press-hack dřep
KF-LPHS

Posilovací lavice
KF-FID

Posilovací
lavice
zad 45°
KF-45

Polohovací
hyperextenze
KF-AHHyperextenze rovná

KF-RC

Posilovací
lavice
na břicho
KF-AAB
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Ke třem základním posilovacím strojům firma Keysfitness dodává čtyřicet
dalších lavic a speciálních posilovacích strojů!



Posilovací stroje bez kompromisů
Již více než 35 let sbírá značka NAUTILUS zkušenosti z oblasti fitness. To vše proto, aby vám mohla nabídnout to
nejlepší pro váš trénink. Pod dohledem atletů a profesionálních trenérů vznikají kvalitní produkty, které lze využít
nejen v domácích podmínkách, ale i v lehce komerčních zařízeních jako jsou např. penziony, hotely nebo fitness
kluby. Přesvědčíte se sami, když si tyto výrobky přijdete vyzkoušet do našich prodejen!

Nautilus NSX-75
Leg press + břicho - přídavné zařízení
k posilovacím strojům NSX-200, 300 a 700

Nautilus NS-4000
Čtyřmístný posilovací stroj umožňuje současné cvičení čtyř osob bez omezení.
Základní cviky – A - horní kladka, benchpress, B-delt deck, C-leg press, břicho, D-předkop, cviky s jednoručkami

Nautilus NSX-700
Dvoumístný posilovací stroj pro domácnosti, penziony, malé hotely

Nautilus NSX-300
Posilovací stroj
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OVAL SERIES – posilovací lavice a stroje nejvyšší kvality
Ve strojích značky naleznete vše, co naplní vaše představy o kvalitním domácím posilování. Série OVAL nabízí širokou škálu
posilovacích lavic, protisměrné kladky, klec na dřepy nebo dvojúčelové posilovací stroje. Všechny produkty mají velmi efektivní rozměry
pro použití v domácím fitness. Jsou vyrobeny z kvalitních oválných profilů a polstrovány nejkvalitnějšími koženkami. Neváhejte a přijďte
si výrobky řady OVAL vyzkoušet k nám na prodejnu!

TUFF STUFF

Univerzální lavice RDM-400

Univerzální lavice RLB-325Hyperextenze RHE-340

Lavice na biceps
RAC-365

Leg press - hack dřep RLP-200

Protisměrné kladky RCO-140WS Klec na dřepy RPR-265

Kombinovaný multipress
RSM-625WS

Rohový multipress CXT-125 ušetří hodně prostoru

Univerzální lavice
COMBO RWC-335
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AXT Series
Pro zájemce o posilovací stroje nejvyšší kvality doporučujeme výrobky americké značky , které splňují nejnáročnější
kritéria pro vaše cvičení. Tento výrobce profesionálních
posilovacích strojů vložil mnoho poznatků do vývoje domácí řady AXT-SERIES, která má elegantní nadčasový design a zejména
perfektní uživatelské vlastnosti. Posilovací stroj AXT 5 Deluxe můžete doplnit o jeden ze tří přídavných modulů.
Použity jsou kvalitní koženky s dvojitým prošitím, hliníková kolečka, lana testována na zátěž 1000 kg.

TUFF STUFF
TEPRVE PO VYZKOUŠENÍ OCENÍTE JEJICH VYNIKAJÍCÍ KVALITU!

TUFF STUFF

Precizní řemeslné zpracování, vysoce kvalitní užitné vlastnosti
chráněné patentem (předkop-zákop, dovažování zátěže),
vynikající design – to jsou nejdůležitější přednosti nové
generace posilovacích strojů amerického výrobce TUFF STUFF.

Jednodušší stroj TUFF STUFF AXT 2.5
ze série AXT je rovněž posilovací stroj
vysoké kvality, které vám umožní procvičovat
všechny svalové skupiny téměř dokonale.
Posilovací stroj AXT 2.5 je vhodný
pro použití v domácích posilovnách.

Možnost výběru ze tří barev čalounění

Tuff Stuff AXT 2.5

Tuff Stuff AXT 5D
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Zakopávání v sedě umožňuje
jen patentovaný systém značky
Tuff Stuff

Pneumatické ovládání
úhlu záběruna

benchpressové pozici

Dovažovací válečky 2,5 kg
a 1,25 kg lze položit
na právě používaný
sloupec závaží

Boční kladka na přítahy
a místo pro umístění
výškově nastavitelné

kladky AXT-SCD



AXT Series – příslušenství k AXT-5 D
LPD pro AXT 5D Leg press de luxe
Příslušenství k procvičení lýtkového
a stehenního svalstva.

TOD pro AXT 5D Roznožování-snožování
Kombinované příslušenství, které umožňuje
procvičení vnitřní a venkovní části stehen.

ABD pro AXT 5D Břicho-záda
Kombinované příslušenství, které
umožňuje procvičení břišního
a zádového svalstva.

SCD - Vertikální kladka
Výškově nastavitelná kladka
umožňuje bezpočet cviků
s jednoručním nebo
obouručním úchopem!
Kladku lze umístit na
levou část posilovacího
stroje.
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SCD pro AXT 5D



AP-5400

Apollo – modulární systém
Společnost má ve svém sortimentu i modulární systém APOLLO. Jedná se o posilovací věže s velmi kvalitním
zpracováním, které splní požadavky i nejnáročnějších zákazníků. Příjemné a kvalitní polstrování vám zajistí vysoký komfort
při cvičení. Věž mohou zároveň a nezávisle na sobě využívat 3 až 4 osoby, aniž by došlo k omezení funkčnosti a komfortu
ostatních cvičících. Hlavní výhoda tohoto modulárního systému však spočívá v různých kombinacích základní věže s jednotlivými
stanicemi tak, že na jedné věži APOLLO procvičíte všechny svalové skupiny. Vyberte si kombinaci, která splňuje vaše vysoké
nároky.

TUFF STUFF

AP-3500 - 3-místná věž - horizontální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek a předkop a zákop
AP-3600 - 3-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop a výškově nastavitelné kladky
AP-3700 - 3-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop a cviky na břicho a záda
AP-3800 - 3-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop a roznož a snož
AP-4500 - 4-místná věž - horizontální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop a leg press
AP-4600 - 4-místná věž - horizontální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop a výškově nastavitelnými kladkami
AP-4700 - 4-místná věž - horizontální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop a roznož a snož
AP-4800 - 4-místná věž - horizontální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop a cviky na břicho a záda
AP-5400 - 4-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop, výškově nastavitelné kladky a leg press
AP-5500 - 4-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, předkop a zákop, výškově nastavitelné kladky a roznož a snož
AP-5600 - 4-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, leg press a roznož a snož
AP-5700 - 4-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, leg press a cviky na břicho a záda
AP-5800 - 4-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek, výškově nastavitelné kladky a cviky na břicho a záda
AP-5900 - 4-místná věž - vertikální multipress, horní kladka, přítahy s oporou hrudníku, motýlek,roznož a snož a cviky na břicho a záda

Systém je založen na 4 základních věžích:

AP-3500AP-3600AP-4500
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Individuální záležitost pro individuální zákazníky
Společnost nabízí jedinečné řešení pro nejnáročnější zákazníky. Produkty značky vám dovolí rychle
a snadno zabudovat kompletní silový trénink do vašeho nabitého denního programu. Jedinečný design, fyziologická podpora
a kvalitní technické provedení dokazují, že značka si zaslouží vaši pozornost. Nic není horšího než ztrácet čas výměnou
sedáků či přidáváním komponentů. To se vám s výrobky značky nestane. Biomechanika a bezpečnost společnost
zavádí do oblasti fitness nový pojem BIOMECHANIKA, která se stává prioritou této světoznámé americké značky.

Posilovací stroje jsou navrženy
speciálně, s ohledem na vaše tělo a jeho
potřeby. Cvičení jsou tak prováděna ve správné
pozici, s potřebnou oporou těla a za využití
jednotlivých skupin svalů. To vše vede
k perfektnímu rozvoji svalstva a maximálnímu
komfortu a bezpečí.
Výrobky se vyrábí na
individuální objednávku a dodací lhůta je
6-8 týdnů.

VECTRA FITNESS VECTRA

VECTRA
VECTRA VECTRA

VECTRA

VECTRA FITNESS

VECTRAFITNESS VX-38
posilovací stroj
pro tři osoby

VECTRAFITNESS VX-28
posilovací stroj
pro dvě osoby

VECTRAFITNESS VX-48
posilovací stroj
pro čtyři osoby
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Vybavení pro veřejná, klubová
a hotelová fitnesscentra...

Zákaznický servis
Zaměření objektu - zpracování cenové nabídky - návrh půdorysného řešení fitness výběr správných typů podlah pro jednotlivé provozy – výběr
nejvhodnějšího typu skříněk zprostředkování financování.

Stěžejní oblastí naší činnosti je vybavení penzionů, sportovních klubů, hotelových, firemních a veřejných fitnesscenter. Pro vybavení těchto
provozoven od nás můžete získat kardiotrenažéry VISIONFITNESS, SCIFIT a RUNNER. Posilovací stroje dodáváme značek EUROSPORT,
VISIONFITNESS, HBP a TUFF STUFF.

Především německý výrobce HBP a americká firma TUFF STUFF mají ve svém portfoliu několik modelových řad, které jsou určeny pro různé typy
použití. Při realizaci novostavby s vámi budeme rádi spolupracovat již ve stádiu přípravy projektu, jedná-li se o vybavení do stávajích prostor,
místnost určenou pro fitness zaměříme a zpracujeme vám grafický návrh půdorysného řešení. Rovněž vám navrhneme správný typ podlahy do
všech částí vaše fitness a zpracujeme umístění škříněk do šaten.

Realizace:



Fitness pokořuje hranice i bariéry

FITNESS - STEPPER TC1000

Fitness - crossový trenážér SXT7000
jedinečný volný pohyb kotníků díky
důmyslnému technickému řešení

Fitness – běžecký
trenažér AC5000

Medical – běžecký
trenažér AC5000M

Medical – kombinovaný trenažér PRO2

Medical – kombinovaný
crossový trenažér REX
– otočné sedadlo

Detail technického řešení
volně zavěšeného pedálu

Medical – obousměrný
ergometr ISO7000R

Vysoká opěra nohy

Rozširujeme fitness sortiment o výrobky americké značky , která nabízí kvalitní zpracování trenažérů nejen pro fitness. Právě společnost
se specializuje i na vývoj trenažérů vhodných pro medicínské a rehabilitační účely. A nejen to – v řade kvalitních výrobku najdete i sérii, která je
věnována našim tělesně postiženým spoluobčanům. Společnost svojí iniciativou pokoruje bariéry a nabízí využití fitness trenažéru i tělesně
postiženým spoluobčanům. Pro provozovatele fitness center je konkurenční výhodou mít ve svém portfoliu takové trenažéry a tím si rozšírit nabídku
a klientelu o starší generaci a tělesně handicapované spoluobčany.

SCIFIT SCIFIT

SCIFIT
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Značka uvádí na trh dvě produktové řady – FITNESS a MEDICAL.
Jak již název napovídá je řada MEDICAL věnována zákazníkům  s pohybovým omezení, v rekonvalescenci
s následnou rehabilitací. Tato série je na trhu jediná, která umožňuje cvičit i handicapovaným zákazníkům.

SCIFIT



To pravé pro provozovatele malých fitnesscenter
Provozujete menší fitnesscentrum či o takové činnosti uvažujete? Neváhejte se na nás obrátit. Do vašeho zařízení vám můžeme nabídnout
profesionální posilovací stroje vysoké kvality za velmi příjemné ceny. Výrobky značky jsou vhodné do menších provozoven,
penzionů, malých hotelů a klubů. Posilovací stroje mohou rovněž sloužit jako doplňkové jednoúčelové stroje do domácích
posiloven, kterou hodláte obohatit o speciální cviky. Investice do těchto posilovacích strojů se vám skutečně vyplatí, protože tyto stroje jsou
spolehlivé, mají úsporné půdorysné rozměry a provedení cviků je velmi dokonalé. Bezpečnostní kryt závaží umožňuje použití i ve školách
a dalších zařízeních, kde je nutno dbát zvýšené bezpečnosti.

EUROSPORT
EUROSPORT

312008
prsa - tlak v sedě

312013
zakopávání v leže

312014
roznožování

312015
snožování

312012
předkopávání

312011
peck-deck

312019
stroj na ramena

312018
stroj na záda

312010
stroj na biceps
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312043
předkop a zákop v sedě

312050
roznož a snož combi

312020
protisměrné kladky

312045
Peck-Deck, stroj na delty

312044
hrazda s dopomocí

312009
horní a spodní
kladka combi

312016
multi hip

312051
trojmístná
kladková věž

312017
leg press

312046
horní-spodní
jednoruční kladka

312048
stroj na biceps
a triceps

312023
stroj na břicho
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Řešení pro Vaše klubové a lady fitness

Značka Vision Fitness nabízí svým zákazníkům náročnou kombinaci: kvalita, spolehlivost a vysoká funkcionalita. Produkty této značky jsou
vhodné především pro lehké komerční použítí. Uplatnění nacházejí především v klubových a firemních fitness, hotelech či terapeutických
centrech. Duální stroje se dvěma cviky v jednom vám šetří prostor i pořizovací náklady. Nic nepokazí zákazníkovi či provozovateli náladu více
než rozbitý trenažér, proto si značka Vision Fitness zakládá na spolehlivosti a kvalitě svých produktů, které jsou navíc snadno ovladatelné.
U této značky naleznete nejen posilovací stroje – např. na břicho a záda či multipress, ale také v současné době velmi žádané cardio trenažéry.
Za zmínku stojí především bežecký třenažér T9800 HRT, který svým kvalitním zpracováním nadchne každého zákazníka.

S7200 HRT

R2850 HRT

E3800 HRT

AR700

ST770

ST700ST710

ST720ST740

ST750

ST760

ST730

X6850 HRTT9800 HRT
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CalGym, vybavení nejen pro kruhový trénink...

CG-5518 Horní kladka nezávislá

Nová modelová řada CALGYM světoznámého výrobce je vhodná pro umístění do lady center a dalších
provozů pro lehkou komerci. Design výrobků je stejně kvalitní, jako samotné použití těchto strojů.

TUFF STUFF

CG-5501 Tlaky ramena CG-5502 Tlaky prsa CG-5503 Prsa+ ramena
CG-5504 Horní kladka
+ veslování vsedě

CG-5506 Biceps+triceps CG-5507 Biceps CG-5508 Triceps

CG-5511 Záda CG-5512 Předkopávání CG-5513 Zakopávání vsedě
CG-5514 Předkopávání
+ zakopávání

CG-5515 Unožování+snožování CG-5516 Leg Press CG-5517 Veslování vsedě

CG-5510 Břicho + záda

CG-5519 Břicho

CG-5520 Triceps

Tu
ff

 S
tu

ff

Stroje CalGym jsou vhodné pro kruhový trénink, některé modely
fungují jako duální stroje. Výrobky jsou vyrobeny z materiálů,
používaných pro plně komerční účely, mají kvalitní koženky, silný
profil rámu, převody jsou z certifikovaných lan s nostností 1000 kg.
Dekorativně působí kryt závaží všech strojů a umocní tak
estetickou stránku vaší posilovny.



TUFF STUFF KIDS
• rychle nastavitelné sedáky a opěry
• rychle nastavitelné zátěže
• barevné bloky závaží děti motivují k pohybu,

sledují postupný růst své kondice

SPECIFIKACE  MATERIÁLU
• kvalitní ocelový rám, tř.11
• práškový lak
• pevné čalounění
• barevné zátěžové bloky
• přepravní kolečka

KS-4410A - BřichoKS-4406B - Biceps

KS-4417 - Tlaky prsa

KS-4404
Horní kladka,
přítahy

KS-4416 Leg press

KS-4414E - Předkopávání

KS-4405 - Motýlek KS-4402 - Ramena

KS-4414C - Zakopávání

TUFF STUFF – KIDS
Výrobky značky jsou známy po celém USA jako výrobky vynikající kvality, zaměřené na všechny typy
posiloven. Linie je zaměřena na děti ve věku 10-15 let. Posilování v tomto věku zvyšuje
tělesnou kondici, upravuje tělesnou stavbu, redukuje váhu, zlepšuje imunitní systém, odbourává stres. Díky rychle
posuvným sedákům a opěrám lze stroj okamžitě přizpůsobit dětem různých výšek. Stroje jsou mobilní díky
instalovaným přepravním kolečkům, takže po docvičení se snadno uklidí a prostory mohou sloužit jinému využití.

TUFF STUFF
TUFF STUFF KIDS
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Profesionální kardiozóna pro Vaše fitness!
Vychutnejte si italskou kvalitu na vlastní kůži. Značka má více než 30-letou tradici, během které dokázala, že patří mezi
špičkové výrobce fitness trenažerů. vyrábí své výrobky rovněž pro užití ve zdravotnictví a rehabilitaci!
Díky vysoce kvalitnímu zpracování patří produkty této značky do kategorie PROFI fitness vybavení. Trenažéry proto neváhejte využít ve
fitness a wellness klubech, rehabilitačích a nemocničních centrech, hotelech či v armádních a policejních  zařízeních. Užijte si při vašem
tréninku na běžeckém trenažéru značky ! Model 7404 vám nabízí jedinečnou možnost. Zvolte si vhodný program, sestavte si váš
osobní trénink nebo dokonce sledujte televizi během vašeho tréninku. Na kvalitním 15" LCD monitoru se vám také zobrazí řada dalších
užitečných informací. Rovněž monitory ostatních kardiotrenažerů vám poskutnou vše potřebné o vašem tréninku, tepové frekvenci či
kondici. Zařízení POLAR s přesností EKG monitoruje vaše srdce, výsledky pak computer vyhodnocuje a určuje vaši kondiční známku. Pevný
rám výrobků, stabilní konstrukce  a perfektní elektronické vybavení předurčují výrobky značky dlouhodobému využití ve vašich
provozovnách...

RUNNER
RUNNER

RUNNER

RUNNER

RUN 7404

RUN 7403 RUN 7404

RUN 7409
RUN 7412

RUN 7440

RUN 7403
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Profesionální posilovací stroje
Posilovací stroje pro veřejná a hotelová fitnesscentra dodáváme od amerického amerického výrobce .TUFF STUFF

PF – lavice, stojany, doplňky

PL – stroje na kotoučová závaží

TUFF STUFF – PROFORMANCE SERIES
Jedna z nejdokonalejších sérií posilovacích strojů, vytvořená pro použití ve veřejných fitnesscentrech celého světa!

PL-415 PL-420 PL-425 PF-430 PL-465

PS-205
PS – jednoúčelové stroje a kladkové stroje
Převodový systém s vačkou,kterými jsou opatřeny mnohé stroje této série, dokonale imituje cviky s činkou

PS-295PF-300 PF-312 PF-317 PF-311

PS-207 PS-204 PS-206
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Posilovací stroje HBP

FITNESS LINE – pro použití ve školách, zdravotnictví, lady clubech DYNAMIC LINE – pro vybavení veřejných fitnesscenter

STANDARD LINE – pro vybavení veřejných fitnesscenter, hotelů, pro policii a armádu a další velmi vytížené provozovny

ATLAS – kombinované posilovací věže 6 až 12 stanovišť jsou vhodné tam, kde je na fitness méně prostoru a finančních prostředků.

Posilovací stroje pro veřejná a hotelová fitnesscentra dodáváme od německého výrobce . Německá kvalita
zaručuje vysokou funkčnost strojů a lavic, určených pro malé kluby, školy, policii a vojenské složky, velká profesionální studia.

HBP

AVANTGARDE LINE
Pro vybavení veřejných
fitnesscenter, hotelůa dalších
typů reprezentativních posiloven

ATLAS 8 ATLAS 12ATLAS 6
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Firma Domafit fitness, s.r.o. dodává na český trh mnoho typů kotoučů a činek, z naší nabídky vybíríme ty
nejprodávanější.
Unikátní automatický systém přikládání závaží umožňuje nahradit hned několik párů jednoručních činek.
Systém působí kompaktně, pootočením pojistné matice zvolíte, s jakou zátěží budete provádět cvik.
Systém Bowflex SelectTech 552 umožňuje volit zátěž v rozmezí 2,5 - 22,5 kg
Systém Bowflex SelectTech 1090 umožňuje volit zátěž v rozmezí 2,5 - 45 kg
K sadě činek lze zakoupit efektní stojan pro správné uložení činek.

Činky a kotouče

Sada ST-552 a ST-1090 na stojanu
Sada činek BOWFLEX je velmi úsporná na prostor ve vaší posilovně. Zakoupením těchto činek
rovněž ušetříte finanční prostředky, které byste investovali do celé sady jednoruček.

Vyjmete ze stojanu činku
se určenou hmotností, zbytek
kotoučů zůstává v zásobníku

Pootočením pojistné matice na
obou stranách činky zvolíte zátěž,

se kterou chcete provádět cvik

Sada činek 2,5 - 45 kg
BOWFLEX ST-1090

BOWFLEX stojan 2 in1
vhodný pro obě sady
jednoručních činek

Sada činek 2,5 - 22,5 kg
BOWFLEX ST-552

ARSENAL

ARSENAL
Do posiloven dodává firma DOMAFIT FITNESS, s.r.o. také výrobky značky

, které sama vyrábí. Jsou to zejména kovové žebřiny s chromovými
příčnicemi, které jsou velice pevné, odolné proti potu a jsou dimenzovány
na jakékoliv zatížení.

V horní části je možnost
širokého úchopu pro
shyby a další
příčnice na cviky
podhmatem.

Do  žebřin vyrábíme
rovněž pevná bradla. Pod
značkou u nás
dále naleznete pevné
polohovací lavice, stojany
na kotouče a činky.

ARSENAL
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MARCY – litinové kotouče s otvorem 25 mm
MARCY – litinový činkový set 20 kg
MARCY – litinový činkový set 50 kg
MARCY – chromový činkový set 20 kg
MARCY – chromový činkový set 50 kg

Činky a kotouče
Firma Domafit fitness, s.r.o. dodává na český trh mnoho typů kotoučů a činek, z naší nabídky vybíríme ty nejprodávanější.

MARCY – litinové kotouče s otvorem 50 mm
Kotouče MARCY se dodávají o vahách:
0,5 kg, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg,
10 kg, 15 kg, 20 kg a 25 kg

MARCY – pogumované kotouče s otvorem 50 mm
Kotouče MARCY se dodávají o vahách:
0,5 kg, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg,
10 kg, 15 kg, 20 kg a 25 kg

EUROSPORT – barevné pogumované kotouče s otvorem 50 mm

EUROSPORT – černé pogumované kotouče s otvorem 50 mm

Pogumované barevné kotouče EUROSPORT
se dodávají v tomto provedení:
5 kg černý, 10 kg zelený; 15 kg žlutý,
20 kg modrý; 25 kg červený

Kotouče EUROSPORT se dodávají o vahách: 0,5 kg, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg a 25 kg

MARCY OL SADA 130 kg – litinové kotouče s otvorem 50 mm
OL SADA MARCY se dodává
v tomto složení:
4x1,25 kg, 4x2,5 kg, 2x5 kg,
2x10 kg, 2x15 kg, 2x20 kg
1xOL tyč 2150/50 mm
s pružinovými uzávěry

Jednoruční činky MARCY HEXA se dále
dodávají jako páry v těchto vahách:
12,5 kg, 15 kg, 17,5 kg, 20 kg, 22,5 kg,
25 kg,27,5 kg, 30 kg, 32,5 kg, 35 kg, 37,5 kg,
40 kg,42,5 kg, 45 kg, 47,5 kg a 50 kg.
V posilovnách jsou velmi oblíbené, nekutálejí
se na stojanu, nezakutálí se při pádu na zem
a díky plastovéámu ukončení nepoškozují
stojany ani interier posilovny.
Nejsou šroubovací, takže u nich nehrozí časté
uvolňování vah na jejich stranách.

MARCY sada činek HEXA
sada A  1-10 kg

MARCY sada nerezových činek
sada A  1-10 kg; sada B  12,5 - 25 kg

KETTLEBELLS MARCY
se dodávají o vahách 4 kg, 8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg a 32 kg

EUROSPORT - litinové kotouče s otvorem 50 mm

Kotouče EUROSPORT se dodávají o vahách: 0,5 kg, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg a 25 kg

EUROSPORT - luxusní nerezové činky
pogumované o vahách 2,5-50 kg
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Činky, osy, adaptéry

CHAMPION – chromované tyče průměru 25 a 30 mm, uzávěr klička

Firma Domafit fitness, s.r.o. dodává na český trh mnoho typů činek, adaptérů a tyčí, z naší nabídky vybíríme ty nejprodávanější.

EUROSPORT
pevné jednoruční činky

EUROSPORT - OL osy černé o průměru 50mm

512500 - OL osa rovná 2150/50 mm, nosnost 680 kg
512314 - OL osa rovná 2150/50 mm, nosnost 350 kg
512602 - OL osa rovná 1800/50 mm
512501 - OL osa biceps 50 mm

EUROSPORT – OL osy chromované o průměru 50 mm

02-30-76910 MARCY - set 2x osa 350/25 mm

Osa obouruční MARCY se závitem a maticí:
02-30-76922 - 1750/25 mm
02-30-76900 - 2000/25 mm

Osa obouruční MARCY se závitem a maticí:
02-30-76925 - osa biceps 1250/25 mm

02-30-76900 - osa triceps 1250/25 mm

MARCY – nerezové tyče průměru 25 mm, uzávěr závit + matice

osa biceps SZB 1250/25 mm nebo 1250/30 mm

osa triceps SZT 1250/25 mm nebo 1250/30 mm

osa obouruční 1400/25/30 mm, 1600/25/30 mm,
1800/25 mm a 2000/25 mm

512113 - OL osa rovná 2150/50 mm, nosnost 680 kg
512317 - OL osa rovná 2150/50 mm, nosnost 350 kg
512169 - OL osa rovná 1800/50 mm
512313 - Ol osa rovná, biceps 1400/50 mm
512114 - OL osa biceps 50 mm

512115 - OL osa triceps 50 mm

MARCY – adaptéry chrom
a gumová madla

512600 Polstr

512261 Paralelní úchop zalomený 61 cm
512264 Paralelní úchop zalomený 86 cm
512134 Paralelní úchop rovný 61 cm
512135 Paralelní úchop rovný 86 cm

02-30-50012 Horní kladka 118 cm

512400-419 Jednoručky pevná ECLIPSE,
chrom + pogumování. Váhy 2,5-50 kg,
odstupy po 2,5 kg

512128 Triceps bez kloubu

512258 Horní kladka + biceps 50 cm
512131 Horní kladka + biceps 71 cm

512136 Triceps rovný s kloubem 71 cm
512259 Triceps rovný s kloubem 50 cm

02-30-50030 Triceps lano

512132 Spodní
úchop široký

02-30-50028 Triceps
s kloubem

512260 Triceps s kloubem
512127 Triceps bez kloubu

512137 Jednoruční úchop02-30-50018 Jednoruční
úchop

02-30-50013 Triceps

02-30-50031 Spodní
úchop úzký

512133 Spodní
úchop úzký

02-30-50019 Spodní
úchop široký

02-30-50016 Triceps bez
kloubu

02-30-50029 Triceps rovný

02-30-50026 Paralelní úchop 61 cm
02-30-50027 Paralelní úchop 86 cm

02-30-50017 Horní kladka + biceps

02-30-50011 Horní kladka 90 cm 512130 Horní kladka 90 cm

Osa jdnoruční 500/50 mm

EUROSPORT – adaptéry chrom
s gumovou kuličkou

512129 Horní kladka 122 cm

512089-106, 512307-321
Jednoručky litina, chromové madlo oválné,
montované. Váha 2,5-80 kg, odstupy po 2,5 kg

512157-185 Jednoručky litina HEXA,
celoodlitek bez možnosti rozebrání.
Váhy 2,5-50 kg, odstupy po 2,5 kg.

512006-031 Jednoručky litina HEXA,
kombinace plast + madlo chrom
bez možnosti rozebrání. Váhy
2,5-50 kg, odstupy po 2,5 kg.

512960-979 Jednoručky
pevná, kombinace plast
+ madlo chrom
bez možnosti rozebrání.
Váhy 2,5-50 kg, odstupy
po 2,5 kg
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Potřeby pro aerobic, jógu a strečink

Tyče na aerobic EUROSPORT
512700 tyč 4 kg - žlutá
512701 tyč 6 kg - červená
512702 tyč 8 kg - zelená
512703 tyč 10 kg - modrá

–
–
–
–

Sety na jógu
REGF-10023 REEBOK
SR9291 MARCY

Odnímatelné expandéry
ASL041 - DOMEBALL

Činky na aerobic Reebok
REGF – 10050 0,5 kg žlutá
REGF 10051 1 kg zelená
REGF 10052 2 kg oranžová
REGF 10053 3 kg modrá
REGF 10054 4 kg fialová
REGF 10055 5 kg černá

–
– –
– –
– –
– –
– –

Podložka na jógu modrá
207.001 YOGA MAT
180x60x0,6 cm

Stojan na tyče aerobic
512705 EUROSPORT

Stojan na činky aerobic
512145 EUROSPORT

Stupínky na aerobic REEBOK
REGF-10150

Přenosný pásek

Tento materiál ochrání vaše klouby

Držák na 10 ks podložek

Podložky 140x60x1,5 cm

Podložky 100x60x1,5cm

200.001 modrá
200.002 červená
200.003 zelená
200.005 šedá
200.008 černá
200.011 oranžová

220.001 modrá
220.002 červená
220.003 zelená
220.005 šedá
220.008 černá
220.011 oranžová

405.002 přenosný pásek
405.001 držák na 10 ks podložek

Podložky COMFORTGYM španělského výrobce
PAVIGYM mají vynikající kvalitu, vlastnosti a 5 let
garance! Vyrábí se ve velikostech 100x60 cm
a 140x60 cm. Síla podložek je 1,5 cm. Jsou opatřeny
otvory pro snadné zavěšení na určené věšáky,
což uspoří místo ve vašem klubu. Podložkypro aerobic
COMFORTGYM jsou velmi pružné a absorbují až 60 %
nárazů. Títmo velmi šetří vaše klouby. Dodávají se
na trh v mnoha barvách, které se každoročně inovují.
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REEBOK - doplňky světoznámé značky
Značka REEBOK se na český a slovenský trh rozhodla vstoupit i s řadami svých doplňků.
Produkty jsou rozděleny do sérií RBK WOMEN, KOMBAT A ACCESSORIES.

Série KOMBAT se věnuje boxu

Překrásná série RBK WOMEN je navržena speciálně pro ženy

REGF-E1000 REGF-B1370 REGF-10415

REGF-10411P, 10411B

REGF-10410, REGF-10410B

Boxovací rukavice v provedení PINK a BLUE

Boxovací rukavice a bandáže různých velikostí

REGF-10416

Pilates Core Ball
REGF-W767

REGF-W767

Dámské rukavice do fitness
Vel.S: REGF-10136P,
Vel.L: REGF-10137P, REGF-10139B

REGF-10138B

Podložka Yoga Mat
Blue a Pink

Set Yoga Mat

REGF-W0022B/P

REGF-W0023

REGF-W58606
Weight Set 2x0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg

Švihadlo s digitálním počítadlem
REGF-W718

Deluxe Pilates Set

Samostatný míč 55 cm s DVD

Set tří gumiček pilates

REGF-W0029

REGF-W0015

REGF-W0028

Set míčků 1 kg, 2 kg, 3 kg
REGF-W0042
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Série ACCESSORIES zahrnuje vše, co lze při vašem tréninku využít – stepper, deck, core board,
medicinbály, trampolíny, podložky, kleště, expandéry, zátěžové vesty a pásky

Činky na aerobic
REGF-10050 0,5 kg
REGF-10051 1 kg
REGF-10052 2 kg
REGF-10053 3 kg
REGF-10054 4 kg
REGF-10055 5 kg

Činky s páskem
REGF-10060 0,5kg
REGF-10061 1kg

Kleště
REGF-10035

Stupínek na aerobic

Stupínek na aerobic + DVD

REGF-10150

REGF-10152

Jóga sety
REGF-10023 Yoga Mat Set
REGF-10022 Yoga Mat
183x62 cm

Expandery
REGF-10034 Sada expanderů + DVD

REGF-10030  Level 1
REGF-10031 Expander Level 2
REGF-10032 Expander Level 3

Barevné kleště
REGF-10235B/P

Vesta
REGF-10110 – 4,5-9 kg
REGF-10109 – 9-18 kg

Medicinball

–
–
–
–

REGF-10021 – 1 kg
REGF-10022 2 kg
REGF-10023 3 kg
REGF-10024 4 kg
REGF-10025 5 kg

Chromová činka 1-5 kg
REGF-10005

Core Board
REGF-20160

Stupínek + lavice
The Deck
REGF-20170

Míč
REGF-10018 - míč 65 cm
REGF-10015 - míč 55 cm + pumpa
REGF-10016 - míč 65 cm + pumpa
REGF-10017 - míč 75 cm + pumpa

Zátěž na zápěstí
REGF-11070 – 2x0,5 kg
REGF-11071 – 2x1 kg

Trampolína 100 cm
do 100 kg
REGF-10038

Pánské rukavice
REGF-10130 velikost S
REGF-10131 velikost M
REGF-10132 velikost L
REGF-10133 velikost XL

Úchopy
REGF-10135
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SPECIÁLNÍ SÉRIE PRO HOCHY

SPECIÁLNÍ SÉRIE PRO SLEČNY

Německá společnost je synonymem pro kompetentního a angažovaného výrobce kvalitních dětských
odstrkovadel, tříkolek, koloběžek, dětských šlapadel a kol. Tuto skutečnost dokazuje již tím, že se pohybuje
na trhu více než 50 let.

Její produkty jsou známy svojí jedinečností,
inovací v konstrukci i produkci – použitím
kvalitních materiálů a dílů, stejně tak jako
práškovým lakem. Tím je garantována
dlouhá životnost!

Společnost vyrábí produkty dětem
pro radost a právě proto ctí jejich
bezpečnost při dodržení vysoké
spolehlivosti výrobků. Protože se firma
zajímá o to, co si děti a dorost přejí,
dokáže plnit sny dětí i v oblasti designu.

PUKY

PUKY
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ODSTRKOVADLA
Odstrkovadla jsou koncipována tak, aby
batolata, která se právě naučila sedět a chodit,
mohla vyzkoušet první silový a vytrvalostní
pohyb nožičkami. Vaše děti tak cvičí
rovnováhu v koordinaci s prvními
pohyby kloubů. Dětská
odstrkovadla
jsou vhodná pro
děti od 1 roku
a 75 cm
výšky!

PUKY

PUKY

KOLOBĚŽKY
Koloběžka je dnes klasickou hračkou, která může vaše dítě
doprovázet celým dětstvím. Pomocí koloběžky
děti procvičují nejen svoje svalstvo, ale také
smysl pro rovnováhu, protože jedou jednou
stopou. A to vše v tempu, které závisí na věku
a temperamentu vašeho dítěte. Koloběžky
značky splňují
nejpřísnější měřítka
bezpečnosti. Chcete-li
pro vaše dítě opatřit
koloběžku vysoké kvality,
můžete vybírat z mnoha
barevných modifikací.

vám tento výběr zcela jistě umožní. Koloběžky
jsou pro vaše děti vhodné již od 2 let a 90 cm výšky.

PUKY

PUKY

TŘÍKOLKY
Tříkolky jsou vašim dětem doporučovány výrobcem od
2 let a 90 cm výšky. Tříkolky cvičí děti
v motorické oblasti a to v koordinaci ručiček
a nožiček. Všechny tříkolky mají
odnímatelnou a výškově
nastavitelnou rukojeť
pro rodiče. Vaše děti si tak
mohou užívat volnosti
a vy je současně máte
pod kontrolou.

PUKY

KOLA
Kola jsou určena pro děti od 3 let a 95 cm výšky. Jízdní kola
dokonale připraví Vaše dítě analyzovat a následně zvládat situace
tak, aby se v budoucnu mohly bezpečně zúčastnit silničního
provozu. Všechny modely přesvědčí především rozsáhlou výbavou
bezpečnostních prvků. Nastavitelná brzdová
páka umožňuje dítěti rychle a bezpečně
reagovat na nenadálé situace.
Řídítka mají bezpečnostní
koncovky, aby nemohlo
dojít ke sklouznutí rukou
z řídítek a následnému
nepříjemnému úrazu.
Kola nabízejí kvalitní
dětskou ergonomii, díky které
vaše dítě rychle získá při jízdě jistotu. Kolo se
přizpůsobuje potřebám svých malých klientů nastavitelností řídítek
a sedla. Tak je možné používat kolo během dlouhé doby, kdy
vaše dítě roste a roste.

PUKY

PUKY

PUKY

PUKY

ODSTRKOVADLA LR
U odstrkovadel typu LR zajistí hluboké vyklenutí rámu
vašim dětem bezpečný nástup i sestup. Speciálně
ergonomicky tvarované sedlo je i výškově
nastavitelné, stejně tak jako řídítka.
Tento typ odstrkovadel je určen
pro děti od 2 let
a 85 cm výšky.

ŠLAPACÍ KÁRY
Šlapací káry jsou určeny pro děti od 3 let a 95 cm výšky.
V těchto produktech nabízí firma hlavně pro
kluky fantastickou a realistickou variantu, při
které současně trénují sílu a výdrž. Všechny
motokáry GO CART vás přesvědčí
především dobrými jízdními
vlastnostmi, vysokou
bezpečností a dětem
přizpůsobenou
ergonomií.

PUKY

DOPLŇKY
K jednotlivým kategoriím jsou nabízeny doplňky, které buď
zpříjemňují vlastní pohyb nebo zvyšují bezpečnost jízdy.
Jedná se o přilby, zvonky, bezpečnostní rukojeti pro
doprovod, bezpečnostní pásky do sedaček,
přídavná kolečka k jízdním kolům, kovové košíky
a různé úložné batůžky s dětskou tématikou.

PUKY
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Vše pro stolní tenis
Výrobky značky jsou již tradičně spojeny s velmi vysokou kvalitou a originálním designem výrobků. Díky
inovačním procesům, dokonalé znalosti herního prostředí, špičkovému designu, použití nových technologií výroby a využití
nových materiálů, vyrábí firma produkty nejvyšší světové kvality. Jsme potěšeni, že vám můžeme nabídnout
výrobky této francouzské značky a posunout tak vaše zážitky z hraní stolního tenisu o mnoho výše.

CORNILLEAU

CORNILLEAU

COMPETITION LINE – jsou určeny pro turnaje, nejvyšší mistrovské soutěže,
hotely a náročné individuální zákazníky. Stoly COMPETITION jsou schváleny ITTF.

HOBBY LINE – výrobky pro širokou hráčskou veřejnost, které se
vyrábějí pro vnitřní i venkovní použití – modelové řady
FIRST a TECTONIC.

PRO LINE – výrobky pro využití v autocampech, aquaparcích, hotelích
a dalších veřejných zařízeních tohoto typu. Mají pevné konstrukce,
odolné hrací desky, pevné síťky.

SPORT LINE – nejširší a nejprodávanější řada výrobků Cornilleau,
je vyráběna pro vnitřní i venkovní použití – modely 140, 240, 340 a 440
se vzájemně liší konstrukcí a sílou hrací desky.
Všechny se dají skládat tak, aby protější hrací deska imitovala protihráče.

CORNILLEAU - doplňky
Francouzský výrobce dodává na trh celou řadu
příslušenství – míčky, síťky, brašny, ohrádky,
počítadla, spreje speciálně vyvinuté pro ochranu
hracích desek. Mimo celé řady běžných hracích
raket vyvinula jako první na světě ve spolupráci
s firmou MICHELIN pálky OUTDOOR-TACTEO,
které nepodléhají vlhkosti a jiným povětrnostním
vlivům. Stoly Cornilleau lze snadno skládat díky patentovanému systému COMPACT TECHNOLOGY®. Patentovaný bezpečnostní

systém DSI® umožňuje snadnou manipulaci i malým dětem. Převážná část stolů pro venkovní použití je opatřena
neoslňujícím povrchem MAT TOP®. Pro celoroční použití na zahradách lze stoly opatřit nylonovým krytem.
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Vertikální solária TANDOME

Kompaktní solárium
s 51 nebo 54 trubicemi

je vysoce komfortní,
hygienické a můžete si u něj,

dle přání, zvolit venkovní
vzhled různými kombinacemi

osvětlovacích trubic.

Dr. Kern nabízí u mnoha modelů různé barevné varianty provedení

Firma je tradiční německý výrobce solárií, který produkuje horizontální i vertikální solária,
závěsné opalovače, sauny a zdravotnické potřeby zn. MASPO již déle než dvacet let. Tyto výrobky
exportuje do více než padesáti zemí světa. Pro Vaše wellness Vám rádi tuto značku doporučíme pro její
německou spolehlivost a klasický design! Solária splňují všechny náročné evropské normy!

– horizontální solária, , připojení 230 V / 50 Hz
horizontální solária, (dle typu), připojení 230V / 50Hz I 400 V / 50 Hz

horizontální solária, (dle typu), připojení 230 V / 50 Hz I 400 V / 50 Hz
horizontální solária, , připojení 400 V / 50 Hz

vertikální solária, (dle typu), připojení 400 V / 50 Hz
vertikální solárium, , připojení 400 V / 50 Hz

vertikální solária, (dle typu), připojení 400 V / 50 Hz
závěsný opalovač těla – , připojení 400 V / 50 Hz

Dr. Kern

Dr. Kern

Řada ATLANTIC 24 trubic
Řada SUNRAY 27-33 trubic
Řada SELECT 28-34 trubic
Řada PRESTIGE 40 trubic
Řada TANCAN 33-48 trubic
Řada TANDOME 51 trubic
Řada TANDOME II 51-54 trubic
Řada SUNSKY reflektory 4x400 W

–
–

–
–

–
–

–

Horizontální a vertikální solária,
závěsné opalovače

Klasická horizontální solária SELECT, PRESTIGE a SUNRAY
patří již mnoho let k nejprodávanějším soláriím v Evropě.

SUNSKY – závěsné opalovače pro Váš dokonalý odpočinek



Našim zákazníkům dodáváme horizontální a vertikální solária, sauny,

infrakabiny, vířivé bazény, protiproudy, relaxační nábytek...

.com.euwww.domafit.cz

Po tréninku přichází čas pro relaxaci...

HOTLINE: tel./fax: + 420 220 981 452; gsm: +420 724 500 960 • e-mail: info@domafit.cz


