kanon tilbud
First class - second hand

Komplet styrketræningspakke
Mærke: Lexco
Lat pull down
Cable crossover
Butterfly
Biceps machine
Leg extension
Leg curl
Leg press
Rowing machine
Inclinepress
Chest press
Armstrong machine

Abdominal machine
Calf machine
Shoulder press
Abd/add machine
Triceps dip
Smith machine
Chin/dip
Justerbar bænk
Bench press
Abdominal bench
Hyperextension

Garanti
Kvalitet

Tilbudspris:
199.900 kr.
22 maskiner - én pris
Nypris: 324.900 kr.

SPAR: 125.000 kr.

Lexco er kendetegnet ved at producere robust, funktionelt
og ikke mindst professionelt udstyr. Udstyret er utrolig let at
vedligeholde og har samtidig en meget lang levetid. Udstyret er
nemt at benytte herunder blandt andet betjeningen af diverse
indstillingsmuligheder. Udstyret er brugt men leveres 100%
fejlfrit, fuldt serviceret samt naturligvis med garanti. Spar rigtig
mange penge og køb brugt kvalitetsudstyr fra Lexco.

Go’ pris
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Power tilbud
First class - second hand

Komplet styrketræningspakke
Mærke: Inter Atletika
Lat pull down
Cable crossover
Butterfly
Biceps machine
Leg extension
Leg curl
Scott bench
Rowing machine
Chest press
Triceps dip
Calf machine

Shoulder press
Adductor machine
Gluteus machine
Hyperextension
Abductor machine
Smith machine
Justerbar bænk
Bench press
Abdominal bench
Abdominal machine

Garanti
Kvalitet

Tilbudspris:
185.000 kr.
21 maskiner - én pris
Nypris: 315.000 kr.

SPAR: 130.000 kr.

Inter Atletika har i årevis produceret motionsudstyr af en meget
høj kvalitet. Motionsudstyret er designet samt konstrueret til
en vedvarende hård brugerbelastning, hvilket sikrer et produkt
med en meget lang levetid og ikke mindst et minimalt behov for
vedligeholdelse. Udstyret er brugt men leveres 100% fejlfrit, fuldt
serviceret samt naturligvis med garanti. Spar rigtig mange penge
og køb brugt kvalitetsudstyr fra Inter Atletika.

Stærk
pris
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super tilbud
First class - second hand

Komplet styrketræningspakke
Mærke: Elite Fitness
Lat pull down
Butterfly
Biceps machine
Leg extension
Leg curl
Incline press
Rowing machine
Chest press
Twist machine
Abdominal machine
Fly/rear delt machine
Calf machine

Shoulder press
Adductor machine
Gluteus machine
Lateral raise
Triceps machine
Abductor machine
Justerbar bænk
Scott bench
Bench press
Abdominal bench
Hyperextension

Garanti
Kvalitet

Tilbudspris:
195.000 kr.
23 maskiner - én pris
Nypris: 320.000 kr.

SPAR: 125.000 kr.

Elite Fitness har siden 1991 produceret top kvalitets
motionsudstyr, som er udviklet i samarbejde mellem ingeniører,
fysioterapeuter samt professionelle fitness instruktører. Dette
sikrer at udstyret er solidt konstrueret samt ergonomisk og
meget brugervenligt. Elite Fitness har bl.a. på denne baggrund
vundet et utal af priser for deres motionsudstyr. Udstyret
er brugt men leveres 100% fejlfrit, fuldt serviceret samt
naturligvis med garanti. Spar rigtig mange penge og køb brugt
kvalitetsudstyr fra Elite Fitness.

Spar
penge
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stærkt tilbud
First class - second hand

Komplet styrketræningspakke
Mærke: Bodystrong
Lat pull down
Cable crossover
Butterfly
Biceps machine
Leg extension
Leg curl
Rowing machine
Chest press
Abdominal machine
Calf machine

Shoulder press
Adductor machine
Triceps dip
Abductor machine
Smith machine
Justerbar bænk
Bench press
Abdominal bench
Hyperextension

Garanti
Kvalitet

Tilbudspris:
175.500 kr.
19 maskiner - én pris
Nypris: 295.500 kr.

SPAR: 120.000 kr.

Bodystrong har i årevis produceret professionelt motionsudstyr
og leveret dette til tusindvis af kunder verden rundt. Bodystrong
producerer udstyr i top kvalitet og til konkurrencedygtige priser
- de er ligeledes helt fremme når det gælder innovation indenfor
udvikling af motionsudstyr. Udstyret er brugt men leveres 100%
fejlfrit, fuldt serviceret samt naturligvis med garanti. Spar rigtig
mange penge og køb brugt kvalitetsudstyr fra Bodystrong.

Billigt
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Alt indenfor accessories
supplerende udstyr

Team Hyldahl leverer alt i accessories
(supplerende udstyr) herunder bl.a.
håndvægte, vægtskiver, vægtstænger,
kettelbells, stor og små træningsbolde,
træningselastikker, medicinbolde, alt i gulve
m.m..
Vi leverer både nyt og brugt udstyr - ring og
hør nærmere - vi har mange gode tilbud på
lager.

Vi har alt i
nyt og brugt
supplerende
udstyr

Garanti
Kvalitet
Stærke
priser
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