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S-LINE

ENJOY YOUR L IFE



VÝHODY TRENAŽÉRŮ ŘADY S-LINE

ROZMANITÝ TRÉNINK 
DÍKY APLIKACI S-FIT
Díky aplikaci S-Fit se trenažéry řady S-Line 
stanou vaším ideálním tréninkovým partnerem. 
Propojte váš trenažér se svým smartphonem 
nebo tabletem a stáhněte si tréninkovou 
aplikaci S-Fit. Můžete využít tři různé 
tréninkové módy: Fun, Challenge a Expert, 
které nabízejí dostatečnou tréninkovou 
motivaci pro každého. Tréninková data lze 
navíc synchronizovat a vyhodnotit na portálu 
Kettfit. 

 
 

 
 
 

NEJLEPŠÍ KOMPONENTY
PRO ŘADU S-LINE

  
 

Žádné kompromisy: trenažéry z řady S-Line jsou 
vybaveny jen těmi nejlepšími komponenty. Všechny 
stroje disponují ve své třídě nejlepším pohonem 
a nejvyšší kvalitu mají i ostatní použité díly - řídítka, 
sedlo atd. Další technologické výhody, jako například 
odpružená dráha pojezdu u trenažéru COACH S, byly 
vyvinuty exkluzivně pro řadu S-Line.

 
 
 

 

JEDEN RYCHLÝ DOTYK 
A MŮŽETE TRÉNOVAT
Chcete začít ihned trénovat? Žádný problém! 
Trenažéry jsou vybaveny skleněným dotykovým 
displejem, díky kterému je jejich ovládání velmi 
intuitivní a naprosto snadné.   
Pomocí ovládacích tlačítek na displeji si přímo 
nastavíte čtyři důležité tréninkové hodnoty - 
čas, puls, frekvenci šlapání a výkon.



S-LINE TRENAŽÉRY V DETAILU

RACER RS 7988-757

Žádné kompromisy! Pro trénink v nepříznivém počasí jen to nejlepší!
· Limitovaná série 999 trenažérů – jednoznačně identifikovatelné 
  podle sériového čísla
· Řadící páčky Campagnolo Record EPS
· Řídítka Profile Design Prosvet Carbon s nástavcem T4
· Sedlo Selle Italia SLR 
· Držák láhve Campagnolo Record Carbon
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového displeje 
  nebo SmartPhonu 
· Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
· Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

RACER S 7988-756

Top model prémiové řady KETTLER S-Line.
· Řadící páčky Campagnolo Chorus EPS
· Řídítka Profile Design s nástavcem T3
· Sedlo Selle Italia SL T1 
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového displeje 
  nebo SmartPhonu 
· Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
· Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

TOUR S 7988-758

Špičkový model prémiové řady KETTLER S-Line.
· Řadící páčky Campagnolo Chorus EPS
· Ergonomicky tvarovaná, multifunkční řídítka 
· Trekingové sedlo Sportourer
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového displeje 
  nebo SmartPhonu 
· Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
· Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS



SKYLON S 7655-700

Top model mezi crossovými trenažéry KETTLER.
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového 
  displeje nebo SmartPhonu
· Výškově nastavitelný tréninkový počítač
· Snadné sklopení trenažéru pro úsporu místa
· Kolečka pro přepravu a mechanismus vyrovnávání 
  nerovností podlahy

S-LINE TRENAŽÉRY V DETAILU

RUN S 7885-700

Běžecký pás pro vytrvalostní sportovce.
· AC motor s trvalým výkonem 3 PS
· Rychlost: 1,0 – 20 km/h (v krocích po 0,1 km/h)
· Stoupání: 0 – 15%, řízeno elektromotorem
· Inovativní, efektivní a klouby šetřící systém odpružení 
  Biomimetic Vibratec
· Možnost propojení trenažéru se SmartPhonem 
  nebo tabletem a využití tréninkových programů 
  aplikace KETTLER S-FIT

Coach S 7975-170

Nejmodernější veslovací trenažér pro náročné uživatele.
· Vylepšená ergonomie pro efektivní veslařský trénink
· Sedlo umístěné ve vyšší vzdálenosti od země pro 
  pohodlnější nástup
· Originální dřevěné sedlo a madlo
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového displeje 
  nebo SmartPhonu
· Pojezd s ložisky se pohybuje po velmi dlouhé dráze – trenažér 
  je tak vhodný i pro osoby s vyšší postavou (až do 2 m)
· Advanced Brake Mode (ABM) – trenažér věrně simuluje 
  ergonomii pohybu klasického veslování



RECUMBENT S 7688-750  

Cvičte efektivně, pohodlně a komfortně.
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového 
  displeje nebo SmartPhonu
· Ergonomické sedlo s možností výškového a horizontálního 
  posuvu, polohovatelná opěrka zad s textilním potahem
· Samonastavovací pedály s řemínky, kolečka pro přepravu 
  a mechanismus vyrovnávání nerovností podlahy 
· Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

 

UNIX S 7670-750

Nejvyšší model řady crossových trenažérů UNIX.
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového 
  displeje nebo SmartPhonu
· Technologie EXT (Extended Motion) s mnohem kvalitnější 
  ergonomií klouzavého pohybu 
· Nastavitelný sklon tréninkového počítače
· Kolečka pro přepravu a mechanismus vyrovnávání 
  nerovností podlahy

ERGO S 7682-755

Jednička mezi ergometry KETTLER.
· Gelové sedlo s integrovanou plynovou pružinou, 
  s možností horizontálního i vertikálního posuvu
· Výškově nastavitelná multifunkční řídítka
· Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového 
  displeje nebo SmartPhonu
· Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

 

S-LINE TRENAŽÉRY V DETAILU



INSIDE

„KETTLER WORLD TOURS 2.0“ je tréninkový software pro všechny ambiciózní sportovce, kteří intenzivně 
trénují na cyklistickém trenažéru, ergometru, crossovém trenažéru nebo běžeckém pásu. Zaznamenejte si 
vaši oblíbenou venkovní tréninkovou trasu přes SmartPhone nebo GPS a doma si ji zopakujte s fitness 
trenažérem KETTLER na virtuální trase ve formě 3D mapy. Můžete tak trénovat na vašich oblíbených trasách, 
i když zrovna venku nepřeje tréninku počasí. Přes internetový portál www.kettlerworldtours.de také můžete 
pořádat virtuální online závody s ostatními uživateli.

KETTLER APP*

*Stáhněte si zdarma aplikaci KETTLER S-FIT z Google Play nebo Apple Store. Apple, logo Apple a iPad 
jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších státech. App Store je značka 
služby Apple Inc.

TRÉNINKOVÝ SOFTWARE KETTLER

S APLIKACÍ S-FIT BUDE VÁŠ TRÉNINK NEJEN PROSPĚŠNÝ, ALE I ZÁBAVNÝ!

APLIKACE KETTLER S-FIT
Kompletní tréninkové možnosti trenažérů z řady S-Line lze využít pouze 
po připojení smartphonu (s Bluetooth) nebo tabletu (Android/iOS) s aplikací 
KETTLER S-FIT. Díky třem tréninkovým módům získá váš trénink novou dimenzi.

  

TRÉNINKOVÁ KOMUNITA
Optimální doplněk k vašemu trenažéru. Prostřednictvím on-line portálu 
si můžete stanovit vlastní tréninkové cíle, zdokumentovat tréninkové jednotky, 
komunikovat a soutěžit s ostatními uživateli. S KETTFITem máte úspěch zaručen.

Program CHALLENGE

Program EXPERT

Program FUN
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S-LINE PŘEHLED TRENAŽÉRŮ

RACER RS COACH S UNIX S

RACER S RUN S RECUMBENT S

TOUR S SKYLON S ERGO S




