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Běhací pás Life Fitness
Discover SE 

99.970,-

vč.DPH



DISCOVER SI DISCOVER SE

77.198,- 99.970,-

LF 95T Elevation – Discover

- dotykový displej - tablet,

- úhlopříčka 26 cm splňuje ty největší 

nároky provozovatelů fitness center i 

jejich klientů. 

- 15 cvičebních programů + quick start

- internet. 

- přednastavené lokality pro běhání v 

reálném prostředí. 

- měření tepové frekvence pomocí pásků 

POLAR a Bluetooth. 

- dotykový displej - tablet,

- úhlopříčka 48 cm splňuje ty největší 

nároky provozovatelů fitness center i 

jejich klientů. 

- 15 cvičebních programů + quick start

- TV, internet. 

- přednastavené lokality pro běhání v 

reálném prostředí. 

- měření tepové frekvence pomocí pásků 

POLAR a Bluetooth. 



Běhací pás patří do základní

řady profesionálních strojů

firmy Life Fitness. Jeho

výhodou jsou menší rozměry

a váha, takže se velice dobře

hodí také do menších hotelových

fitek i na domácí běhání.

Elevation Inspire

Activate Series

95T Integrity Series

66.550,-

71.390,-

70.180,-

Běhací pás Integrity je klasický běhací 

pás v moderním designu displeje. 

Pás je vyráběn na bázi, v minulosti 

nejoblíbenějšího typu, 95Ti.
Jedinečné je speciální odpružení 

došlapové desky FlexDeck Shock

Absorption System, které má 

firma patentováno pro všechny 

typy běhacích pásů.

Běhací pásy Elevation jsou nejvyšší

řadou firmy Life Fitness. 

V nabídce je v s několika typy 

displejů, 

my prodáváme především Inspire, 

což je sedmi palcová dotyková 

obrazovka a Discover.

BĚHACÍ PÁSY LIFE FITNESS



Crossový trenažér Life Fitness Elevation

71.390,-

INSPIRE

DISCOVER SE

59.290,-

Kola Life Fitness Elevation

INSPIRE

DISCOVER SE

62.920,-

48.400,-



Speciální cardio trenažéry Life Fitness

Flex Strider

Power Mill

Total Body Arc Trainer

Nejnovější cardio zařízení od

Life Fitness. Stroj funguje obdobně

jako cross s tím rozdílem, že se 

intenzita zvyšuje zvedáním přední

části stroje a tím dochází k vyššímu

zapojení stehen a hlavně hýžďového

svalstva. Určitě jeden z nejefektiv-

nějších cardio strojů vůbec.

NOVÝ, Z VÝSTAVY!143.990,-

Stroj, který se podřídí vašim 

potřebám. Rozsah cvičení od 

crossového pohybu až po stepper.

Výborný a náročný pomocník při

vašem tréninku.

143.990,-

143.990,-

Schody by neměly chybět ve vašem 

tréninku. Jejich náročnost a 

efektivitu není třeba připomínat.



Life Fitness Signature Series

LF Signature Series Plate Loaded

Duální nastavitelná kladka

Vzpřimovač

Shoulder Press Incline Press Decline Press

Life Fitness lavice

71.390,-

54.450,-
Další stroje:

-Chest Press

-Shoulder Press

-Pulldown

-Row

-Biceps

-Triceps

-Lateral Raise

-Seated Leg Curl

-Leg Extension

-Seated Leg Press

-Abduction

-Adduction

-Torso Rotation

-Abdominal

-Glute

59.290,-

26.620,-

29.040,-

29.040,-

hyperextenze Ab-crunch-horní břicho Leg Raise-spodní břicho



Hammer Strength Plate Loaded

Bazarový prodej

Ground Base Jammer Plate Loaded Biceps Half Rack

59.280,-
56.870,- 42.350,-

Life Fitness 95Te Life Fitness 95Xi Life Fitness CT 9500

45.000,-

bez DPH

20.000,-

bez DPH
15.000,-

bez DPH

Nové zboží

AIR BIKE RENEGADE PLUS

36.300,-

Renegade Air Bike Pro byl 

navržen na vysoce intenzivní 

trénink a v současné době je 

jediný na trhu, který 

umožňuje trénink ve stoje. 

Umožňuje procvičení celého 

těla - možnost šlapat vsedě a 

ve stoje a také přítahy a tlaky 

pažemi. Robustní 

vícesměrová kuličková 

ložiska zaručují hladký a 

duální chod.



REFERENCE

Za necelých osm let fungování naší firmy jsme dodali zákazníkům

stovky posilovacích strojů, kterým dále poskytujeme odborné

servisní služby. Namátkou vybíráme několik zrealizovaných projektů

napříč Českou republikou:

Simply Fitness Ostrava – od roku 2011

Sportcentrum Koloseum Plzeň 

2012

Hotelová posilovna Bouda Horní

Malá Úpa 2016

Sportovní centrum Baluo na 

FTK UP Olomouc 2016

Hotelová posilovna Hotel Olšanka 

v Praze 2017



Firma Služby Fitness s.r.o. vznikla v roce 2011 v návaznosti na

předchozí zkušenosti s výrobou a opravami posilovacích strojů,

dlouholeté provozování fitness center, obchodování s doplňky 

výživy a dalšími fitness aktivitami. Začátky sahají až do roku 1993.

V letech 2007 – 2011 jsme úzce spolupracovali s firmou, která měla 

oficiální zastoupení americké značky Life Fitness a Hammer Strength,

z čehož pramení naše specializace na stroje této značky.

Použité stroje nakupujeme především v Evropě a USA a následně je 

renovujeme, tzn.:

- kompletní  rozebrání a vyčištění stroje,

- výměna vadných dílů za nové,

- výměna ložisek (používáme ložiska SKF),

- výměna opotřebovaných řemenů,

- výměna běhounů u běhacích pásů,

- nástřik těla stroje kvalitní barvou a lakem,

- oprava a nástřik plastových částí,

- montáž stroje.

Mimo prodeje strojů se také věnujeme servisní činnosti. Našimi

zákazníky je řada posiloven z celé České republiky a také několik 

na Slovensku. Veškeré opravy strojů provádíme pod patronací

školeného technika pro stroje Life Fitness, takže není problému,

se kterým bychom si nedovedli poradit.

Za stroje, které projdou naší dílnou můžeme dát ruku do ohně a to je 

důvod spokojenosti našich zákazníků. 

Pokud se však něco pokazí, snažíme se závadu odstranit v co nej-

kratší době. Nejpoužívanější náhradní díly držíme skladem, jsou to 

především elektronické součástky, válce a motory do pásů, běhouny,

zdvihové motorky, běhací desky, displeje a spoustu dalších.

Pokud však náhradní díl skladem není, objednáváme jej v USA nebo

Velké Británii a ty potom většinou do dvou týdnů přiletí a my jsme 

schopni vyjet na servisní práce.

Opravy provádíme z 99 % u zákazníka, jen výjimečně si stroj odveze-

me a opravíme u nás na dílně.

Servis a renovace



Speciální nabídka strojů HOIST

Řada ROC-IT představuje jedinečný zážitek s tréninkem, při kterém 

dosahujete neomezeného pohybu kloubů při spojení předností funk-

čního tréninku s výhodami cvičení na posilovacích strojích.

Mid Row – přítahy na spodní záda

Lat Pulldown – zhyby-horní záda

Chest press – prsa-tlaky

Leg Press – tlaky nohama v sedě

Nabízíme tyto stroje po renovaci v černé metalické 

barvě s vínově červeným polstrováním. Stroje je 

možno koupit jednotlivě, nebo jako komplet 

s výraznou slevou!

72.600,-

za kus

242.000,-

za komplet



SERVIS POSILOVACÍCH STROJŮ A POSILOVEN

Servis u zákazníka

• - většinu oprav provádíme u zákazníka

- dopravné a cenu oprav účtujeme podle ceníku, nebo

dohody se zákazníkem

Servis na provozovně

• - stroje na opravu doveze zákazník sám

- při složitějších opravách velkých strojů zajišťujeme 

odvoz na provozovnu

- dopravné a cenu oprav účtujeme podle ceníku, nebo 

dohody se zákazníkem

Záruční a pozáruční servis

• - při nákupu posilovacích strojů od naší firmy 

sepisujeme se zákazníkem smlouvu na záruční a 

pozáruční servis

- smluvní servis poskytujeme za výhodnějších 

podmínek.

Preventivní prohlídky

• nabízíme pravidelné prohlídky vašich strojů a zařízení-

předcházení závažných poškození spojených s vysoký

mi investicemi do oprav

Servis do 24 hodin

• možnost opravy u zákazníka do 

24 hodin od nahlášení, při přesné specifikaci závady a

časových a technických možností servisu

Servisní činnost provozujem od roku 2007. Máme 

školeného technika pro stroje firmy Life Fitness a proto jsou 

stroje této značky 90% našeho prodeje.

CENÍK NAJDETE NA: www.sluzbyfitness.cz



VYBAVILI JSME NEJMODERNĚJŠÍ FITNESS V ČR –

NUTREND WORLD

CELKEM 28 CARDIO ZAŘÍZENÍ, JAKO JSOU BĚHACÍ PÁSY, CROSSOVÉ 

TRENAŽÉRY, KOLA, SCHODY A DALŠÍ STROJE, PŘEVÁŽNĚ OD FIRMY 

LIFE FITNESS USA, DODALA NAŠE FIRMA, VŠE NOVÉ NEBO RENOVOVANÉ.

Všechny ceny v tomto katalogu jsou včetně DPH. Stroje, pokud není uvedeno jinak, renovované.

Jsme schopni řešit přání zákazníků se zájmem o použité stroje, starší modelové řady i větší odběry

strojů. V těchto případech jsou ceny samozřejmě na jiné úrovni. Jsme připraveni řešit jakékoliv

Vaše požadavky.


