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BRZDNÉ SYSTÉMYIPN TEST

KETTLER - SVĚT DOMÁCÍHO TRÉNINKU

KETTFIT je online portál pro všechny, kdo se zajímají  
o zdraví a fitness. Společnost KETTLER projekt spustila  
v roce 2011 jako nový jedinečný zdroj informací a 
prostor pro setkávání komunity stejně smýšlejících lidí 
z celého světa. Na www.kettfit.com můžete porovnávat 
své tréninkové výsledky, najdete zde zkušené trenéry, 
tréninková videa a mnoho dalších tipů pro váš trénink. 
Všechny fitness trenažéry s logem KETTFIT jsou 
vybaveny rozhraním pro přenos dat. Díky příjemnému 
uživatelskému prostředí nabízí KETTFIT přehlednou 
tréninkovou dokumentaci a také motivaci pro váš další 
trénink.

Efektivní trénink má zelenou! Fitness trenažéry s tímto 
logem vám pomohou dosáhnout vašich tréninkových cílů 
maximálně efektivně. Barevný indikátor pulsu funguje 
podobně jako semafor – mění barevné podsvícení 
displeje podle nastavené kardiozóny a dosaženého pulsu.

Modrá = příliš nízký tréninkový puls. Zelená = optimální 
puls. Červená = puls je příliš vysoký.

“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 WORLD TOURS 2.0   7926-900    4.990,- CZK
KETTLER WORLD TOURS 2.0 UPGRADE   
7926-990 2.490,- CZK

Váš osobní trenér: fitness trenažéry KETTLER s funkcí 
IPN jsou vybaveny speciálním programem, který 
otestuje vaši aktuální kondici a připraví vám trénink 
na míru. Jak to funguje? Trenažér během testovacího 
tréninku zaznamenává váš puls (indikátor kondice), 
poté jej vyhodnotí a data využije pro sestavení vašeho 
osobního tréninkového programu. Výhody: trénujete 
přesně podle vašich individuálních potřeb a vašich 
cílů dosáhnete rychleji a efektivněji, ať už se jedná  
o redukci váhy nebo zvýšení vytrvalosti.

KETTLER propojil trenažéry s moderními technologiemi a 
vyvinul aplikaci KETTLER S-FIT, která obohacuje fitness 
trénink o novou dimenzi. Všechny trenažéry řady S-LINE 
můžete propojit se svým SmartPhonem vybaveným 
Bluetooth nebo s tabletem (Android/iOS). Po stažení 
speciální tréninkové aplikace KETTLER S-FIT můžete 
využít tři tréninkové módy: program FUN umožňuje bavit 
se při tréninku podobně, jako při počítačové hře – cvičením 
spalujete pizzu, hamburger nebo kolu. CHALLENGE nabízí 
funkční trénink na reálných trasách a v různých terénech. 
EXPERT poskytuje detailní vyhodnocení všech relevantních 
tréninkových dat, která jsou důležitá pro výkonnostně 
orientované uživatele. Všechny výkony a výsledky můžete 
synchronizovat se svým účtem na portálu KETTFIT nebo 
také sdílet s přáteli na facebooku.

KETTLER používá pro fitness trenažéry tři různé 
druhy regulace zátěže. Magnetický brzdný systém  
s označením M je nejjednodušší. Setrvačník je brzděn 
magnety a nastavení zátěže probíhá manuálním 
otočením kolečka na trenažéru. Brzdný systém 
s označením P také funguje na principu brzdění 
magnety, ale oproti předchozímu systému se zátěž 
reguluje motorem, který je ovládán uživatelem skrze 
displej tréninkového počítače. Indukční brzdný systém 
s označením E používá nejmodernější způsob regulace 
zátěže - přesně řízený elektromagnet. Trenažéry 
vybavené tímto systémem se nazývají ergometry 
a jsou jasnou volbou pro profesionální sportovce 
nebo terapeutické účely. Výhody ergometrů: přesná 
regulace odporu po 5 wattových krocích.
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PŘEDSTAVUJEME: COMFORT-LINE

•  Nová řada fitness trenažérů pro moderní 
domácnosti

  Domácí fitness trenažéry z edice COMFORT 
jsou speciální designové modely, které  
byly navrženy pro každodenní používání  
v moderních domácnostech. Zapomeňte  
na schovávání rotopedu do rohu místnosti -  
vedle vaší nové pohovky se bude skvěle 
vyjímat.

•  COMFORT-LINE: fitness pro náročné
  Trenažéry jsou vybaveny vysoce kvalitními 

komponenty pro maximální komfort při 
tréninku. Laděny jsou do klasického vzhledu 
„kůže“.

•  Dokonalý vzhled a vysoká kvalita
  Všechny modely z edice COMFORT jsou 

vyrobeny v Německu a splňují nejvyšší nároky 
na kvalitu.

GOLF M COMFORT E5 COMFORT UNIX E COMFORT SKYLON 5 COMFORT
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RACER RS    7988-757 79.990,- CZK    
Profesionální cyklistický trenažér RACER RS nabízí ideální podmínky pro trénink  
všem závodníkům a ambiciózním cyklistům, kteří se nechtějí vzdát cyklo tréninku  
na vysoké úrovni ani za špatného počasí a v zimě. Robustní rám s vyváženou geometrií 
dokonale simuluje vlastnosti závodního kola a umožňuje cyklistovi podat maximální 
výkon. Autentický zážitek podporují komponenty jako profilová řídítka Vision, umožňující 
zaujmout všechny cyklistické pozice, nebo elektronické řazení převodových stupňů 
Campagnolo. Řazení lze pohodlně ovládat přímo na řídítkách - stejně jako na kole.
Software „KETTLER WORLD TOURS 2.0“ (v ceně) vám umožní zajezdit si na virtuálních 
trasách, uspořádat online závody nebo vést si přesné záznamy o tréninku.

RACER S    7988-756 64.990,- CZK
Racer S v novém sportovním designu 
promění váš obývací pokoj ve velodrom! 
Díky mobilní aplikaci S-FIT lze všechny 
funkce trenažéru ovládat také pomocí 
SmartPhonu nebo tabletu (iOS/Android). 
Využít můžete také výhod, které přináší 
propojení s fitness komunitou KETTFIT. 
Software „WORLD TOURS 2.0“ (v ceně) 
vám umožní zajezdit si na virtuálních 
trasách, uspořádat online závody 
nebo vést si přesné záznamy  
o tréninku.

S-FIT LINE: PROPOJTE FITNESS S CHYTRÝMI TELEFONY

•  Cvičte chytře s řadou S-FIT  
  Prémiové fitness trenažéry z produktové 

řady KETTLER S-FIT komunikují s tablety a 
smartphony.

•  Aplikace S-FIT: nová dimenze domácího 
tréninku!

  3 tréninkové módy (Challenge, Expert, Fun) – 
trénujte do maxima, bavte se a najděte novou 
motivaci.

•  Vyhodnocujte a sdílejte výsledky tréninku 
  Výsledky můžete průběžně analyzovat  

v systému Kettfit, nebo sdílet na Facebooku. 
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.
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TOUR S    7988-760 52.990,- CZK
Cyklotrénink v zimě? Proč ne! S novým Tour S 
můžete mít cyklistickou sezonu neomezeně  
po celý rok – přímo v obývacím pokoji. Zážitek 
z jízdy jako na skutečném závodním kole 
umocňuje indukční brzdný systém a funkce 
elektronické regulace zátěže podle profilu 
zvolené trasy. Všechna důležitá tréninková 
data máte při jízdě stále před očima: frekvence 
šlapání, puls, vzdálenost a rychlost. Software 
„KETTLER World Tours 2.0“ (v ceně) umožňuje 
trénovat na profilu reálných tras nebo zajet si 
virtuální závod. Užijte si komfortní ovládání 
trenažéru pomocí dotykového displeje nebo 
pomocí smartphonu.

RECUMBENT S    7688-750 52.990,- CZK
Pro efektivní aerobní trénink bez přetěžování zad je tu pohodlnější verze ergometru. 
Ergonomické sedadlo s pohodlnou opěrkou lze jednoduše polohovat podle výšky 
postavy. Perfektní kontrolu tréninku získáte pomocí skleněného dotykového displeje 
nebo smartphonu. Využít můžete také software „WORLD TOURS 2.0“ (v ceně) nebo 
aplikaci KETTLER S-FIT.

ERGO S    7682-755 42.990,- CZK
Jednička mezi ergometry KETTLER. Obyčejný trénink na rotopedu je minulostí - 
zcela nový zážitek z kardiotréninku získáte díky propojení ergometru Ergo S s vaším 
smartphonem a aplikací KETTLER S-FIT. Využít můžete také software „WORLD TOURS 
2.0“ (v ceně) a projet se na virtuálních trasách. Volba tréninku je naprosto jednoduchá, 
stejně jako nastavení výšky sedla a přizpůsobení multipozičních řídítek.
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RUN S    7885-700 84.990,- CZK
Běhejte chytře! Top model mezi běžeckými trenažéry KETTLER můžete pomocí 
Bluetooth propojit s vaším smartphonem a využít tak nabídku programů mobilní 
aplikace KETTLER S-FIT. Nezastavujeme, běžíme dál! Využít totiž můžete také 
software KETTLER World Tours 2.0 (v ceně). Motor o síle 3 PS neomezí vaše tempo 
ani při rychlém sprintu. Trenažér ovládejte jednoduše a intuitivně pomocí smartphonu 
či tabletu, nebo využijte inovativní dotykový 
displej. RUN S - neuvěřitelně chytrý!

COACH S    7975-170 47.990,- CZK
Dokonalá simulace veslování. COACH S je designová i technologická lahůdka mezi fitness 
trenažéry KETTLER. Tento veslařský trenažér byl speciálně vyvinut pro vytrvalostní 
a kondiční trénink a věrně simuluje ergonomii pohybu při klasickém veslování díky 
Advanced Brake Mode. Jeho design je naprosto výjimečný: robustní kovová konstrukce  
v luxusním černém provedení s efektními modrými detaily je doplněna o kontrastní 
přírodní prvky - dřevěné posuvné sedlo a úchyty. Díky indukční brzdě a extrémně 
dlouhému pojezdu vyhledávají tento veslovací trenažér i aktivní sportovci vyšší postavy  
až do 2m výšky. Nový rozměr tréninku dodá propojení se softwarem „WORLD TOURS 2.0“ 
(v ceně).

Tablet není součástí balení.

S-FIT LINE: PROPOJTE FITNESS S CHYTRÝMI TELEFONY
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SKYLON S    7655-700 54.990,- CZK
Top model mezi crossovými trenažéry KETTLER. Skylon 
S doporučujeme jako technicky nejmodernější aerobní 
trenažér na procvičení celého těla. Díky možnosti propojení 
se smartphonem, aplikací KETTLER S-FIT nebo se softwarem 
„WORLD TOURS 2.0“ nabízí uživatelům  
také virtuální trénink na nejvyšší úrovni.  
Po cvičení lze jednoduše sklopit.

UNIX S    7670-750 49.990,- CZK
Nejvyšší model oblíbené řady crossových trenažérů Unix 
lze také ovládat pomocí smartphonu. Propojte váš telefon 
(iOS/Android) přes Bluetooth s trenažérem a hned máte 
veškeré ovládání přímo v ruce. Další technická lahůdka 
je technologie EXT (Extended Motion), která zdokonaluje 
průběh eliptického pohybu nohou a minimalizuje 
zátěž kloubů. Unix S - crossový trenažér v plné výbavě. 
Vyzkoušejte si ho!
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ROTOPEDY

•  Kardio trénink pro spalování i kondici
  Giro - Polo - Golf: vyberte si! Respektujeme 

vaše individuální cíle a požadavky.

•  Německá kvalita a tradice KETTLER
  Rotopedy řady Golf a další modely vyrábí 

KETTLER v Německu už po několik generací.

•  Funkční výbava a poctivé zpracování
  Rám trenažéru, brzdný systém i tréninkový 

počítač – vše v dokonalém souladu. 

GOLF P    7663-100 15.990,- CZK
Vysoce stabilní rotoped pro aktivní 
sportovce, efektivní hubnutí i rehabilitaci. 
Výbava: tréninkový počítač s 8 programy 
vč. pulsem řízeného tréninku, podsvícený 
displej, individuální nastavení trenažéru pro 
maximálně ergonomický pohyb. Produktové 
video: www.kettler.cz.

GOLF M    7661-600 12.990,- CZK
NOVINKA! GOLF M COMFORT    7661-650 14.990,- CZK
GOLF M se stal bestsellerem mezi rotopedy KETTLER a také nejprodávanějším 
rotopedem v Evropě. GOLF M COMFORT má stejnou výbavu: velký přehledný 
displej, permanentní zobrazení 10 funkcí, integrovaný přijímač pro měření pulsu 
prostřednictvím hrudního pásu (vol. příslušenství). Navíc je vybaven komponenty  
v luxusním koženém designu – nový designový doplněk do vaší domácnosti.

GOLF P ECO    
7663-660 18.990,- CZK
Rotoped, který šetří přírodu i vaši 
peněženku. Při každém šlápnutí 
vytváříte energii potřebnou pro 
displej a elektronickou regulaci 
zátěže. Výbava: integrovaný 
generátor elektrické energie, 
tréninkový počítač s 8 programy 
vč. pulsem řízeného tréninku, 
možnost přizpůsobení trenažéru 
vaší postavě. Cvičte EKO!

GOLF M COMFORT

POLO M FUN

GOLF M

POLO M

POLO M    7664-000 10.990,- CZK
NOVINKA! POLO M FUN    7664-500 10.990,- CZK
Malý, ale šikovný. Tento elegantní magnetický rotoped s jednoduchým ovládáním 
a snadným nástupem se vejde do každého pokoje. Nabízí vše pro efektivní trénink: 
možnost předvolby cílových hodnot, varovný signál při dosažení horní hranice pulsu, 
dobře čitelný displej.
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NOVINKA! GIRO M BLACK    7630-500 8.990,- CZK
GIRO M    7630-000 8.990,- CZK
Základní model rotopedu ve dvou barevných variantách za příznivou cenu, přesto 
vybavený mnoha praktickými prvky. Snadno ovladatelný tréninkový počítač  
s displejem, který zobrazuje 7 funkcí bez přepínání. Funkce vyhodnocení dat  
na konci tréninku a stanovení kondiční známky. Výhodná cena, ale stále KETTLER!

NOVINKA! GIRO R BLACK    7629-100 19.990,- CZK
GIRO R    7629-000 19.990,- CZK
Cvičte bezpečně, pohodlně a komfortně! GIRO R a GIRO R BLACK jsou ideální 
trenažéry pro rehabilitační trénink s minimalizací zátěže zad. Výbava: stabilní 
opěrka zad pro optimální tréninkovou pozici, pohodlný hluboký nástup na trenažér, 
8 programů vč. pulsem řízeného tréninku.

NOVINKA! GIRO P BLACK    7631-500 11.990,- CZK
GIRO P    7631-000 11.990,- CZK
Rotoped, který se vejde do každé domácnosti! Jednoduché nastavení tréninku pomocí 
klávesy Push ‚n‘ Turn. Tréninkový počítač s 8 programy vč. pulsem řízeného tréninku, 
individuální nastavení trenažéru pro maximálně ergonomický pohyb.

GIRO M

GIRO M BLACK

GIRO P

GIRO P BLACK

GIRO R BLACK

GIRO R
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E5    7682-600 22.990,- CZK
NOVINKA! E5 COMFORT    7682-650 24.990,- CZK
S ergometry E5 / E5 COMFORT bude fit celá rodina, tréninkový počítač totiž umožňuje 
ukládat data až 4 osob. Výbava: podsvícený displej vč. funkce „HEART RATE LIGHT” 
pro kontrolu tréninku, 8 tréninkových programů vč. pulsem řízených programů. 
Vyhodnoťte svou aktuální kondici pomocí IPN fitness testu.

E5 COMFORT

E5

ERGOMETRY

•  Vaše cíle na dosah: efektivněji to nejde
  Ergometry jsou vybavené indukční brzdou: 

zátěž dávkují rovnoměrně a máte ji zcela pod 
kontrolou

•  Ergometr – naprosto přesný stroj:
  Všechny ergometry KETTLER mají 

kalibrovaný brzdný systém vč. certifikace.

•  Made in Germany
  Všechny ergometry jsou vyrobeny zkušenými 

specialisty přímo v sídle firmy v Německu.

E1    7682-050 16.990,- CZK
NOVINKA! E1 FUN    7682-950 16.990,- CZK
Nejjednodušší cesta od rotopedu k ergometru. Modely E1 a E1 FUN mají velmi 
snadné ovládání a nabízejí pouze funkce, které skutečně využijete. Přitom přesně 
dávkují zátěž ve wattech. Výbava: 4 tréninkové programy vč. pulsem řízeného 
tréninku.

E1

E1 FUN

E3    7682-150 19.990,- CZK
Ergometr E3 nabízí stejně jako nižší model E1 ty 
nejdůležitější programy pro hubnutí a zvyšování kondice. 
Navíc můžete trénovat na virtuálních trasách pomocí 
software „WORLD TOURS 2.0“ a vaše výsledky 
vyhodnotit na počítači pomocí speciálního portálu 
KETTFIT.
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E7    7682-860 27.990,- CZK
Vyžadujete trénink na nejvyšší úrovni? 
Pak je ergometr E7 ideální trenažér pro 
váš kondiční trénink i spalování tuků. 
Výhody: nejmodernější technologie, 
precizní měření pulsu, kontrolka 
srdeční činnosti Heart Rate Light, 48 
tréninkových programů, vyhodnocení 
kondice pomocí IPN testu. Produktové 
video na  
www.kettler.cz.

RACER 9    7988-725 54.990,- CZK 

Trenažér určený pro ambiciózní 
cyklisty, kteří vyžadují skutečně náročný 
cyklotrénink. Indukční brzdný systém 
s rozsahem zátěže až do 1000 W 
umožňuje podat maximální výkon,  
jako na závodech. Výbava: software 
KETTLER World Tours 2.0 (v ceně),  
18 kg setrvačník, možnost propojení  
s PC pomocí Bluetooth, 4 programy vč. 
pulsem řízeného tréninku.

TOUR 9    7988-722 41.990,- CZK
Domácí trénink nové generace: 
integrovaný software KETTLER  
World Tours 2.0 umožňuje trénovat  
na počítačem simulovaných reálných 
trasách nebo si zajet virtuální závod. 
Výbava: nový přehledný displej - důležité 
informace o tréninku máte stále 
před očima, 8 programů vč. pulsem 
řízeného tréninku, robustní sportovní 
rám, pohodlné sedlo, nový typ řídítek 
s ergonomickými úchopy. Zaujměte 
cyklistickou pozici dle potřeby a užijte  
si pocit jako ze skutečné jízdy.

RE7    7688-160 44.990,- CZK
Pro efektivní aerobní trénink bez přetěžování zad je tu pohodlnější verze 
ergometru E7. Výbava: multipoziční sedadlo opatřené prodyšným potahem, 
výkonný tréninkový počítač s 48 programy, indukční brzdný systém pro přesné 
dávkování zátěže. Hrudní pás pro měření pulsu součástí. Produktové video najdete 
na www.kettler.cz .

Příslušenství: 

PODLOŽKA POD TRENAŽÉR
7929-200  140 x 80 cm  990,- CZK
7929-400  220 x 110 cm 1.690,- CZK
Speciální podložka pod trenažér  
chrání podlahu a navíc tlumí  
nárazy a hluk při cvičení.
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CYKLISTICKÉ TRENAŽÉRY

•   Šlápněte do pedálů u vás doma
   Ideální alternativa cyklistického tréninku, 

když venku jezdit prostě nejde.

•    Chcete si jen rekreačně zajezdit nebo 
vyžadujete závodní kolo v plné výbavě?

   V nabídce KETTLER najdete to pravé řešení 
pro každého.

•   NOVĚ V NABÍDCE: Model Tour pro fanoušky 
trekingu

   Vzpřímenou pozici při jízdě jako  
na rotopedu, ale přitom vlastnosti  
a ergonomii trekingového kola,  
nabízí řada Tour.

RACER 1     
7639-700 17.990,- CZK
Vítejte ve světě domácího 
cyklotréninku. Základní 
model cyklistického trenažéru 
KETTLER je spolehlivou 
alternativou jízdního kola. Výbava: 
trénink s možností předvolby 
cílových hodnot, volnoběh pro 
maximální bezpečnost při tréninku, 
18 kg setrvačník, čelisťový brzdný 
systém s tichým chodem.

SPEED 5    7639-200 23.990,- CZK
Cyklotrenažér Speed 5 bez 
volnoběhu je určen pro 
náročný domácí indoor-
cycling, i pro studiový komerční 
provoz. Profesionální výbava: 
vysoce stabilní konstrukce, 
nášlapné SPD pedály a 18 kg 
setrvačník umožňují vysoce zátěžový 
trénink bez omezení. Díky svým skvělým 
vlastnostem obdržel SPEED 5 také 
certifikaci S-Klasse pro použití  
v komerčních provozech.

RACER 3     
7639-600 23.990,- CZK
Magnetický cyklotrenažér  
s vlastním zdrojem napájení – 
stačí šlápnout do pedálů a sami 
si vyrobíte energii potřebnou pro 
funkci displeje a regulaci brzdného 
systému. Výbava: 32 stupňů zátěže 
pro začátečníky i zdatné cyklisty, 
12 tréninkových programů vč. 
pulsem řízeného programu.

TOUR 7    7988-730 27.990,- CZK
Cyklistický trenažér pro fanoušky trekingových kol. KETTLER 
Tour 7 je vybaven robustním sportovním rámem, sportovní 
sedlo lze jednoduše polohovat (i horizontálně) a cyklisti ocení 
i kombinované nášlapné pedály se systémem SPD. Nový 
typ ergonomických řídítek umožňuje zaujmout všechny 
cyklistické pozice. Výbava: magnetický brzdný systém 
řízený počítačem, 8 tréninkových 
programů vč. pulsem řízeného 
programu, 10 kg setrvačník.
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ready

CROSSOVÉ TRENAŽÉRY

•  Rozhýbejte celé tělo bez přetěžování kloubů
  Spalujte kalorie efektivně a zdravě - 

přirozený eliptický pohyb na crosstrenažéru 
šetří vaše klouby.

•  Vybírejte z různých modelů
  Každý jsme jiný, stejně tak trenažéry 

KETTLER. Vyzkoušejte si, který model vám 
nejvíc vyhovuje! Setrvačník vepředu, vzadu, 
nebo technologie Extended Motion?

•  Když jde o zdraví, nedělejte kompromisy
  Spolehněte se na vysokou kvalitu strojů 

KETTLER, které vybavujeme jen těmi 
nejkvalitnějšími komponenty. Životnost 
trenažérů KETTLER garantujeme 
prodlouženou zárukou.

VITO M    7658-000 16.990,- CZK
NOVINKA! VITO M FUN    7658-100 16.990,- CZK
Trenažéry VITO M / VITO M FUN jsou svými rozměry ideální pro trénink žen nebo 
osob drobnější postavy. Vybaveny jsou magnetickou brzdou s tichým chodem, 
zátěž lze plynule regulovat v rozmezí 1-10 stupňů. Kontrola tréninku: akustický 
signál okamžitě upozorní na překročení horní hranice pulsu.

SKYLON 5    7655-350 44.990,- CZK
NOVINKA! SKYLON 5 COMFORT    7655-900 47.990,- CZK
S trenažérem SKYLON 5 / SKYLON 5 COMFORT může trénovat celá rodina. Výbava: 
indukční brzda pro efektivní trénink, 8 tréninkových programů vč. pulsem řízeného 
tréninku. Po tréninku trenažér sklopte pro úsporu místa a využijte USB rozhraní 
pro připojení k PC - vaše výsledky můžete vyhodnotit na www.kettfit.com.

NOVINKA! SKYLON 1.1    7643-650 27.990,- CZK 
Vstupní model řady Skylon pro efektivní kardiotrénink  
s minimální zátěží kloubů. Výbava: podsvícený displej  
s jednoduchým ovládáním Push ‘n’ Turn,  
8 tréninkových programů vč. pulsem řízeného tréninku, 
magnetický brzdný systém ovládaný servomotorem, 
sklopení pro úsporu místa.

SKYLON 3    7654-650 39.990,- CZK
Objevte inovativní technologii, ergonomii a 
design řady Skylon. Výbava: podsvícený displej, 
8 tréninkových programů vč. pulsem řízeného 
tréninku, 20 kg setrvačník pro plynulejší pohyb, 
kontrolka srdeční činnosti Heart Rate Light, 
sklopení pro úsporu místa.

VITO M FUN

VITO M

SKYLON 5 COMFORT

SKYLON 5
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ready

CROSSOVÉ TRENAŽÉRY

UNIX M    7650-100 19.990,- CZK    

Spolehlivý crossový trenažér s možností předvolby 
cílových hodnot je vhodný především pro začátečníky. 
Přehledný LCD displej zobrazuje deset funkcí a 
poskytuje uživateli neustálý přehled o tréninku. 
Jednoduché ovládání usnadňuje sportovním 
začátečníkům cestu k pravidelnému pohybu.

UNIX P    7652-000     24.990,- CZK

Oblíbený magnetický crosstrenažér s programy pro 
spalování tuků i kondiční trénink. Výbava: 8 tréninkových 
programů vč. pulsem řízeného tréninku, 20 kg 
setrvačník, jednoduché nastavení délky kroku a sklonu 
displeje.

EXTENDED MOTION
Crossové trenažéry UNIX PX a UNIX EX jsou 
vybaveny naší speciální technologií Extended 
Motion (EXT). EXT zdokonaluje průběh 
eliptického pohybu nohou, krok je delší a 
přirozený. Pohyb je vysoce ergonomický, 
plynulý a minimalizuje zátěž kloubů. 
Vyzkoušejte – poznáte rozdíl!

UNIX EX     
7670-760 44.990,- CZK
Trenažér se shodnou výbavou 
jako UNIX E / UNIX E COMFORT 
(viz str. 15) je navíc vybavený 
jedinečnou technologií pohybu 
EXT, nadstandardním množstvím 
programů a funkcí HEART RATE 
LIGHT.

UNIX PX     
7652-500 34.990,-
Trenažér se shodnou výbavou 
jako UNIX P je navíc vybaven 
jedinečnou technologií pohybu 
EXT a funkcí HEART RATE 
LIGHT.
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NOVINKA! RIVO M BLACK    7643-300 12.990,- CZK
RIVO M    7643-000     12.990,- CZK
Trenažér ve sportovním designu pro základní aerobní 
trénink, jehož jednoduché ovládání zvládne i začátečník. 
Výbava: snadno ovladatelný tréninkový počítač, manuálně 
ovládaná magnetická brzda, přehledný displej.

NOVINKA! RIVO P BLACK    7644-500 16.990,- CZK
RIVO P    7644-000 16.990,- CZK
Jediný stisk tlačítka a můžete začít trénovat! Moderní 
podsvícený displej Push ‚n‘ Turn usnadňuje ovládání 
trenažéru při tréninku. Výbava: 8 tréninkových programů, 
magnetický brzdný systém s pohodlnou regulací zátěže.

UNIX E    7670-160  27.990,- CZK
NOVINKA! UNIX E COMFORT    7670-300 29.990,- CZK

Velmi dobře vybavený trenažér nabízí mnoho funkcí pro ještě efektivnější trénink. Výbava: 
8 tréninkových programů, kontrolka dosaženého pulsu Heart Rate Light, indukční brzdný 
systém, jednoduché nastavení délky kroku a sklonu displeje, připojení k PC (USB), 
možnost využít software KETTLER World Tours 2.0. 

UNIX E COMFORT

UNIX E

RIVO M

RIVO P BLACKRIVO M BLACK

RIVO P
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BĚŽECKÉ PÁSY

•  Vytrvalostní trénink u vás doma
  Běžecké pásy KETTLER vás spolehlivě 

podpoří na cestě k vašim sportovním cílům.

•  Různé parametry, stejná úspora místa
  Zvolte si běžeckou plochu, výkon motoru, 

nebo typ odpružení. Všechny běžecké pásy 
KETTLER lze po tréninku jednoduše sklopit 
pro úsporu místa.

•  Trénink 21. století – bavte se!
  Běhejte na reálných trasách s programem 

World Tours, využijte propojení s tabletem a 
další moderní funkce nových běžeckých pásů 
KETTLER.

RUN 7    7883-600 54.990,- CZK
Běžecký pás KETTLER RUN 7 splňuje vše, co vyžadují 
ambiciózní běžci pro pravidelný domácí trénink. 
Inovativní propojení trenažéru se smartphonem 
obohacuje trénink o novou dimenzi. Programy aplikace 
KETTLER S-FIT nabízí trénink pro každý typ běžce – 
zábavu, motivační prvky, ale i do detailu kontrolovaný 
trénink. Výbava: dotykový displej s jednoduchým 
ovládáním, klávesy rychlé volby v postranních držadlech 
pro ještě jednodušší ovládání rychlosti a sklonu 
trenažéru, výkonný motor o 2,75 PS pro maximální 
intenzitu tréninku, nastavení rychlosti až 20 km/h.

RUN 1    7888-500 29.990,- CZK
KETTLER RUN 1 je běžecký pás vhodný pro efektivní 
trénink kondice a spalování tuků. Uživatelé ocení 
jednoduchý sportovní design, komfortní ovládání a 
snadnou manipulaci, vč. jednoduchého sklopení. 
Plnohodnotný trénink zajistí výkonný motor o síle  
2 PS, běžet můžete až do rychlosti 16 km/h, stoupání 
lze nastavit až do 10%. Využijte plný potenciál 
běžeckého pásu a propojte jej pomocí Bluetooth s vaším 
smartphonem! Aplikaci KETTLER S-FIT si stáhnete 
zdarma a můžete využít další tréninkové možnosti.

RUN 11    7886-500 69.990,- CZK
KETTLER RUN 11 – váš nejspolehlivější běžecký partner. Plně vybavený běžecký 
pás s výkonným motorem o síle 3 PS je vždy připraven pomoci vám k maximálnímu 
běžeckému výkonu do rychlosti běhu až 20 km/h! Moderní technologie umožňují 
propojit trenažér s vaším smartphonem a využít tréninkové programy mobilní 
aplikace KETTLER S-FIT. Trénink na reálných trasách, virtuální závod nebo 
podrobnou tréninkovou dokumentaci si můžete také dopřát se software KETTLER 
World Tours 2.0 (volitelné příslušenství). Další výbava: dotykový displej, klávesy 
rychlé volby pro změnu rychlosti a stoupání přímo v držadlech.

Tablet není součástí balení.

Tablet není součástí balení.

16



ready

ready

KETTLER TRACK 5   7885-400 44.990,- CZK
Zaběhejte si v pohodlí domova a přitom  
na skutečných trasách ve virtuální podobě pomocí 
softwaru KETTLER World Tours 2.0 (volitelné 
příslušenství). Běžecký pás Track 5 nabízí 
plnohodnotný běžecký trénink v každém počasí. Výbava: 
kvalitní odpružení Shock Absorber pro tichý běh, 
velkorysá běžecká plocha 145 x 51 cm, 16 tréninkových 
programů vč. pulsem řízeného, USB připojení k PC  
s možností vyhodnocení tréninku na www.kettfit.com, 
systém EASY ROLLER pro snadnou manipulaci. 

KETTLER TRACK 3   7881-500 39.990,- CZK
Nastavte si stoupání až na 12% a nahoru půjde i vaše 
kondice! Motor s trvalým výkonem 2 PS umožňuje 
běžet dlouhé trasy rychlostí až 16 km/h. 
Výbava: 8 tréninkových programů vč. pulsem 
řízených programů, odpružení Shock Absorber pro 
minimalizaci zátěže kloubů a tichý provoz, velká 
běžecká plocha 132 x 48 cm.

KETTLER TRACK 9   7885-650 69.990,- CZK
Top model mezi běžeckými trenažéry KETTLER s možností ovládání pomocí 
smartphonu, nebo využití softwaru KETTLER World Tours 2.0 (volitelné příslušenství). 
Nejmodernější způsob odpružení pomocí magnetu vám dopřeje tichý a měkký 
krok, motor o síle 3 PS vám zase dovolí běh v tempu až 20 km/h. Další výbava: 38 
tréninkových programů vč. pulsem řízeného, nadstandardní běžecká plocha 150 x 
51 cm, možnost uložení až 4 osob do paměti. Hitem je možnost propojení trenažéru 
pomocí Bluetooth se smartphonem nebo tabletem a trénovat s mobilní aplikací 
KETTLER S-FIT.
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VESLOVACÍ TRENAŽÉRY

COACH E    7975-160   27.990,- CZK  
Veslovací stroj s moderním tréninkovým počítačem, indukčním brzdným systémem 
dávkujícím zátěž ve wattech a tichým vedením sedla. Výbava: 12 tréninkových 
programů vč. pulsem řízeného tréninku, přídavná polstrovaná opěrka pro dodatečné 
silové cviky. Hrudní pás pro snímání pulsu je součástí.  

Produktové video: www.kettler.cz. 

STROKER    7982-500 16.990,- CZK    
Proveslujte se k vysněné postavě! Sklopný veslovací trenažér s magnetickou brzdou 
vám umožní dát si do těla přímo u vás doma. Přehledný displej zobrazuje všechny 
důležité funkce. A po náročné lekci trenažér snadno uklidíte. Hrudní pás pro komfortní 
a přesné snímání pulsu je součástí.

COACH M    7974-100     19.990,- CZK
Veslovací trenažér s magnetickou brzdou a tichým chodem. Výbava: tréninkový  
počítač s permanentním zobrazením 6 funkcí, manuální regulace zátěže v rozmezí  
1-10 stupňů, dodatečné tahové cviky. Hrudní pás pro snímání pulsu je součástí.

•  Efektivní trénink pro náročné
  Objevte krásu veslování - síla a kondice  

v jednom jediném pohybu.

•  Mechanika tažného lana, nebo výkyvné 
veslovací páky

  Širokou nabídkou trenažérů vycházíme vstříc 
všem sportovcům.

•  Úspora místa
  Po tréninku lze veslovací trenažér jednoduše 

sklopit a uklidit.
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KINETIC SYSTÉM: SILOVÝ TRÉNINK V DOMÁCÍM FITNESS

NOVINKA! KINETIC SYSTÉM  
ZÁKLADNÍ STANOVIŠTĚ
7714-600 34.990,- CZK
Posilovací věž pro domácí silový trénink nabízí 
mnoho tréninkových možností, jako stahování 
horní kladky, bench press, butterfly, nebo 
stanoviště pro tahové cviky. Centrální kryté 
závaží obsahuje 100 kg závaží po 5 kg blocích 
a umožňuje tak nastavení požadované zátěže 
pro každou výkonnostní úroveň. Základní 
stanoviště lze rozšířit o další přídavné moduly 
pro posilování dalších partií.

NOVINKA! KINETIC SYSTÉM MODUL 1
DVOJITÁ BOČNÍ KLADKA
7714-610    6.990,- CZK
Boční stanoviště pro cviky tahem rozšiřuje 
možnosti posilování se základním 
stanovištěm KINETIC SYSTÉM.  
Modul nabízí: addukce a abdukce nohou, 
různé cviky na biceps a triceps. Kvalitní 
provedení zajišťuje vysoce tichý běh lan  
a jejich dlouhou životnost.

NOVINKA! KINETIC SYSTÉM MODUL 2
PŘEDKOPÁVÁNÍ / ZAKOPÁVÁNÍ
7714-630 13.990,- CZK
Doplňující modul k základnímu stanovišti 
KINETIC SYSTÉM - pro efektivní posilování a 
tvarování nohou. Opěrky lze individuálně nastavit 
podle výšky postavy, což zajišťuje správné 
provedení cviků.

NOVINKA! KINETIC SYSTÉM MODUL 3
LEG PRESS
7714-620  10.990,- CZK
Tlaky na nohy s oporou zad. Doplňující 
stanoviště pro efektivní trénink hýžďových  
svalů a tvarování nohou. Systém kladek na 
stanovišti Leg press převádí maximální  
zátěž 100 kg na zátěž až 160 kg.

NOVINKA! KINETIC SYSTÉM MODUL 4
SHYBY / KLIKY / BŘICHO
7714-640 10.990,- CZK
Tento modul je naprosto univerzální: efektivně 
procvičí bicepsy, tricepsy a také záda nebo 
břicho. 

•  Sestavte si posilovací věž na míru 
Představujeme nový koncept domácího 
posilování. Modulární systém pro silové cviky 
se skládá ze základního stanoviště KINETIC 
SYSTEM, které lze rozšířit o další MODULY pro 
procvičení hlavních svalových skupin.

•  Kombinujte 
Nenechte se omezovat malou nabídkou. Podle 
vašich tréninkových cílů a velikosti prostoru 
pro vaše domácí fitness lze jednotlivé moduly 

libovolně kombinovat.
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POSILOVACÍ VĚŽE / POSILOVACÍ LAVICE

•  KETTLER - klasika v domácím silovém 
tréninku

  Posilovací věže a lavice KETTLER 
navrhujeme tak, abyste i na malém prostoru 
domácích posiloven procvičili všechny hlavní 
svalové partie. 

•  Variabilita tréninkových stanovišť
  Tréninková stanoviště lze nastavit a perfektně 

přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

•  Široké možnosti posilování
  Vybavte si domácí fitness podle vašeho gusta! 

Od tvarování ramen přes posilování břicha až 
po objemový trénink s činkami.

MULTIGYM   7752-800 21.990,- CZK
Abyste procvičili všechny důležité svalové 
partie, nepotřebujete mnoho strojů. 
Základní model multifunkční posilovací věže 
nabízí celou řadu tréninkových variant.  
Na malém prostoru domácího fitness můžete 
cvičit např. stahování kladky, butterfly, tlaky 
na lavičce. Centrální kryté závaží: 80 kg 
závaží po 5 kg.

DELTA XL    7707-755 24.990,- CZK
Robustní posilovací věž s vysokou variabilitou 
stanovišť. Butterfly, stahování kladky, cviky  
na principu negativního opakování, excentrické 
nastavení sklonu zádové opěrky. Lavičku lze 
sklopit pro úsporné skladování. Vč. opěrky  
na biceps. Produktové video na www.kettler.cz.  

HERK   7707-760  16.990,- CZK 
Spolehlivá posilovací věž pro domácí silový 
trénink. Vyberte si z široké škály cviků pro 
posílení celého těla. Tréninkové možnosti 
zahrnují např. shyby, bench press, dřepy  
s dlouhou činkou, kliky s adaptérem, na 
bradlech posílíte břišní svaly nebo tricepsy.  
Cena nezahrnuje závaží.

PRIMUS    7403-900 7.990,- CZK
Multifunkční posilovací lavice pro cviky s dlouhou činkou a jednoručkami, ale i 
předkopávání či zakopávání. Výšku stojanu na činku lze jednoduše polohovat. 
Lavičku je možné sklopit pro úsporu místa. Cena nezahrnuje činku ani závaží.

Upozornění: Pro všechny produkty uvedené na této dvoustraně platí, že cena nezahrnuje závaží, činkové tyče ani kotouče.20



NOVINKA! ATHOS    7707-780 9.990,- CZK
Silná záda a vytvarované břicho nemusí zůstat jen nesplnitelný sen. ATHOS 
efektivně protrénuje svaly celého trupu, zpevní břišní i zádové svaly a předchází tak 
bolestem zad. Opěrky lze polohovat přesně podle vaší postavy pro  
bezpečný a ergonomický pohyb.  
A výsledek? Postava jako ze žurnálu.

NOVINKA! HECTOR    7707-790 10.990,- CZK
Multifunkční posilovací lavice HEKTOR je určena pro posilování břicha a zad. Opěrku 
lze polohovat dle potřeby. A komu nestačí práce na six packu, ten může lavici využít i 
pro trénink s dlouhou činkou v kombinaci s odkládacím stojanem.

APOLLO    7426-700 9.990,- CZK
Rehabilitační trenažér pro uvolnění těla v poloze hlavou 
dolů. Využívá se pro bezpečné uvolnění plotének a 
funguje také jako účinná prevence proti zádovým 
bolestem a svalovému přepětí. 

ALPHA PRO   7708-110 8.990,- CZK
Multifunkční posilovací lavice s vysoce kvalitní ocelovou konstrukcí je 
připravena na extrémní silový trénink. Trénovat můžete  
s jednoručními činkami i dlouhou činkou. Lavici ALPHA PRO je 
možné rozšířit o opěrku na biceps a předkopávání, nebo  
o stojan na dlouhou činku Vector.

PŘEDKOPÁVÁNÍ PRO ALPHA PRO    
7465-250 2.490,- CZK
Modul pro posilování nohou rozšiřuje 
tréninkové možnosti lavice ALPHA PRO.

STOJAN NA ČINKY A KOTOUČE     
7499-300 5.990,- CZK
Nezbytný pomocník pro silový  
trénink, kterého jen tak něco 
nepoloží. Unese totiž až  
500 kg! Činky, závaží i dlouhé 
činkové tyče na něm najdou 
vždy své místo.
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STOLNÍ TENIS

INOVACE V KAŽDÉM DETAILU

•  Snadné a bezpečné sklopení hracích desek  
Díky novému mechanismu je sklopení stolu  
do přepravní polohy snadné i pro jednu osobu.

•  Mechanismus vyrovnání hrací plochy  
Nastavení výšky nohou stolu pro úplné 
vyrovnání nerovností země.

•  Ochranné kryty na rohy stolu  
Pro maximální bezpečnost hráčů při hře, 
odnímatelné.

•  Terénní kolečka  
Se stoly lze lehce manipulovat i v nerovném 
venkovním terénu.

•  Praktický elastický držák  
Pálky a další nezbytnosti lze odložit  
do držáků na obou stranách stolu.

•  Zásobník na míčky  
Uschovejte míčky tam, kde budou stále po ruce.

NOVINKA! OUTDOOR 8   7180-700 17.990,- CZK
Venkovní tenisový stůl se skvělými herními vlastnostmi hrací desky ALU-TEC. Stabilní 
podvozek z profilu 35 x 35 mm je opatřen mechanismem pro vyrovnání nerovností 
země ve dvou opěrných nohách. Stůl lze rozložit na dvě samostatné desky, po sklopení 
je tak snadno skladovatelný. Součástí základní výbavy je síťka s možností výškového 
nastavení a také ochranné kryty na rohy stolu.

NOVINKA! OUTDOOR 4   7172-700 14.990,- CZK
Nový venkovní tenisový stůl zabaví hráče všech věkových kategorií. Vše tu má své 
místo: kvalitní síťka, mechanismus vyrovnávající nerovnosti povrchu, ochranné kryty 
na rohy stolu. Součástí jsou i zásobníky na míčky a praktické elastické držáky  
na pingpongové pálky. Stůl je připraven na venkovní používání: extra silná hrací deska 
ALU-TEC je díky svým unikátním vlastnostem vysoce odolná vůči vlivům počasí.

Tato nabídka sortimentu stolního tenisu platí do 31.12.2015

Kompletní nabídku tenisových 
stolů KETTLER najdete na  
www.kettler.cz.

NOVINKA! OUTDOOR 10    
7178-900 (šedá/modrá)   7178-950 (tmavě zelená/zelená, bez obrázku)  19.990,- CZK 
Nový pingpongový stůl s vysoce stabilním podvozkem z profilu 50 x 50 mm. Extra 
silná hrací deska ALU-TEC je vysoce odolná vůči vlivům počasí. Nadstandardní 
výbava pro maximální herní komfort: mechanismus vyrovnávající nerovnosti země 
ve všech čtyřech nohách podvozku, ochranné kryty na rohy stolu, možnost tréninku 
jednoho hráče po sklopení jedné z desek, zásobník míčků pod deskou stolu.

NOVINKA! WOODPONG    7177-800 16.990,- CZK
Stůl, který se odlišuje na první pohled. Stylový přírodní vzhled v kombinaci s jasně 
zelenými fresh detaily překvapí - herní vlastnosti na nejvyšší úrovni zůstávají 
samozřejmostí. Výbava: odolná hrací deska ALU-TEC, stabilní podvozek z elipsového 
hliníkového profilu, kvalitní síťka, elastický držák na pálky, zásobník na míčky.
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NOVINKA! SKETCHPONG    7172-750 13.990,- CZK
SKETCHPONG je designová novinka - jako stvořená pro mladé a kreativní hráče. 
Povrch hrací plochy je pokryt speciálním lakem, na který lze psát či kreslit křídou 
a poté jednoduše setřít. Extra silná hrací deska ALU-TEC je díky svým unikátním 
vlastnostem vysoce odolná vůči vlivům počasí. Stabilní podvozek z oválného 
hliníkového profilu je opatřen mechanismem vyrovnávajícím nerovnosti země. 
Další výbava: kvalitní síťka, elastický držák na pálky, zásobník na míčky.

URBANPONG
PÁLKA    7092-300 390,- CZK
SET PÁLEK   7092-400 690,- CZK

Pálky na stolní tenis ve svěžím street designu a se 
skvělými herními vlastnostmi pro rekreační hru.
Jedna strana pálky s potiskem URBANPONG,  
druhá v černé barvě. 
Pálka i set včetně dvou míčků.

SKETCHPONG
PÁLKA    7092-100 390,- CZK
SET PÁLEK   7092-200 690,- CZK

Pálky na stolní tenis ve svěžím urban designu a se 
skvělými herními vlastnostmi pro rekreační hru.
Jedna strana pálky s potiskem SKETCHPONG, 
druhá v černé barvě. 
Pálka i set včetně dvou míčků.

SKETCHPONG BAG     
7092-700 390,- CZK
Neoprénová taška na pingpongové 
pálky a míčky v originálním designu 
SKETCHPONG a s nastavitelným 
popruhem přes rameno. 

URBANPONG BAG     
7092-600 390,- CZK
Neoprénová taška na pingpongové 
pálky a míčky v originálním designu 
URBANPONG a s nastavitelným 
popruhem přes rameno.   

URBAN STYLE BALL SET    
7092-500 390,- CZK
8 kusů (4 x 2), Ø 40 mm, barevné plastové míčky,  
od každé barvy 2 kusy.

PROTECTIVE COVER     
7032-600 890,- CZK 
Obal na složený pingpongový stůl ochrání stůl 
před vlhkostí, prachem a dalšími nečistotami.

NOVINKA! URBANPONG   7178-750 18.990,- CZK
Stolní tenis v cool street designu – ta pravá zábava s přáteli na léto! Rám i deska stolu 
jsou designovány do populárního industriálního stylu, herní vlastnosti zůstávají  
na nejvyšší úrovni. Vysoce stabilní podvozek z profilu 50 x 50 mm doplňuje odolná hrací 
deska ALU-TEC. Očekávejte maximální herní komfort: mechanismus vyrovnávající 
nerovnosti země ve všech čtyřech nohách podvozku, ochranné kryty na rohy stolu, 
možnost tréninku jednoho hráče po sklopení jedné z desek, zásobník míčků  
s podavačem.
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FUNKČNÍ TRÉNINK V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

•  Inovujeme cvičení s fitness doplňky
  Funkční trénink je trendem posiloven a 

fitness studií – teď jej můžete mít i u vás 
doma.

•  Cílený trénink pro každého
  Sestavte si cvičení na míru vašim nárokům a 

požadavkům. Na své si přijde fotbalista, atlet, 
i pravidelný návštěvník posiloven.

•  Profesionální sportovní podložka
  Představujeme novou sportovní podložku pro 

funkční trénink. Pevná, odolná, protiskluzová, 
vhodná i pro venkovní použití.

PODLOŽKA FLOOR    7381-500 2.990,- CZK
Přenosná podložka pro funkční trénink určená pro sportovce, kteří chtějí využívat 
výhody profesionálních podložek z fitness center také doma. Speciální potisk slouží jako 
pomůcka pro správné provedení cviků a usnadňuje každodenní cvičení. Podložka ideálně 
kombinuje měkkost a odolnost, což zajišťuje maximálně komfortní a zdravé cvičení. Lze  
ji jednoduše přenášet a vzít s sebou kamkoliv, kde se vám zachce cvičit.
Sportovní podložka je určena pro všechny varianty setů funkčního tréninku KETTLER.

TEAMPLAYER    7381-200 3.490,- CZK
Sada cvičebních pomůcek TEAMPLAYER je určena především pro funkční trénink 
sportovních týmů a družstev. Při pravidelném tréninku pracujete na zlepšení reakce, 
síly a rychlosti. Sada obsahuje: koordinační žebřík, latexový pás, vzduchový polštář, 
medicimbal (3 kg), praktickou tašku přes rameno. 
Doporučujeme i pro venkovní použití - cvičte i na čerstvém vzduchu!*

TAŠKA MESSENGER
Taška přes rameno pro praktické 
uložení cvičebních pomůcek ze setů 
TEAMPLAYER, BODY & SHAPE a 
ATHLETE.

*Pro vnitřní i venkovní použití – stylová taška Messenger pro přenášení cvičebních pomůcek.24



BODY & SHAPE    7381-300 3.990,- CZK
Sada cvičebních pomůcek BODY & SHAPE pro váš každodenní funkční trénink. 
Pravidelným cvičením si vytvarujete postavu, zlepšíte fyzickou kondici, vytrvalost a sílu. 
Sada obsahuje: aerobic činky, švihadlo SPEED, tréninkovou tyč MULTI, HULA HOOP 
obruč a praktickou tašku přes rameno.*

ATHLETE    7381-400 4.990,- CZK
Sada cvičebních pomůcek ATHLETE vám umožní sestavit si vlastní funkční trénink 
zaměřený na posílení celého těla a především zádového svalstva a hlubokého 
stabilizačního systému. Pravidelné cvičení povede ke zlepšení fyzické kondice a 
výkonnosti a proti bolestem zad způsobeným celodenním sezením. Sada obsahuje: 
závěsné pásy PRO, pěnový válec, gymnastický míč a praktickou tašku přes rameno.*

APLIKACE KETTLER FUNCTIONAL TRAINING 
Představujeme novou aplikaci pro mobilní telefony a tablety! Než začnete se 
samotným tréninkem, stáhněte si novou aplikaci KETTLER Functional Training. 
Vyvinuli ji pro vás odborníci z VirtuaGym a stane se vaším osobním domácím fitness 
trenérem a koučem. Vybírat můžete ze 120 různých cviků, které vám dají pořádně 
zabrat. Komunita uživatelů aplikace stále roste o nové členy a bude vás neustále 
motivovat. Můžete si také vyměnovat informace nebo sdílet vaše úspěchy  
s ostatními. Vaše výkony můžete zaznamenávat a sledovat v přehledném  
sportovním kalendáři. Perfektní doplněk ke cvičení je možnost vytvoření 
individuálního stravovacího plánu. 
V aplikaci také najdete tipy, jak trénovat s novou podložkou FLOOR a sety pro 
funkční trénink KETTLER. Propojte cvičení s digitálními možnostmi moderní doby – 
získáte novou motivaci a ještě intenzivnější zážitek z tréninku.
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BĚŽECKÉ PÁSY  
RUN S

 
7885-700

RUN 11
 

7886-500

RUN 7
 

7883-600

RUN 1
 

7888-500

KETTLER 
TRACK 9 
7885-650

KETTLER 
TRACK 5 
7885-400

KETTLER 
TRACK 3 
7881-500
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É

N
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K
O

V
Ý 

P
O

Č
ÍT

A
Č

Tréninkový čas
Vzdálenost
Rychlost
Nastavení sklonu
Spotřeba energie

•
•
•
•
–

•
•
•
•
–

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Měření pulsu:  
dlaňové senzory / hrudní pás • / • • / volitelně • / volitelně • / volitelně • / volitelně • / volitelně • / volitelně

Přijímač pro snímání pulsu - 
POLAR® (5 kHz) součástí součástí součástí součástí součástí součástí součástí

Ukládání osob do paměti APP* APP* APP* APP* 4 / APP* 2

Pulsem řízené programy APP* APP* APP* APP* 8 / APP* 4 2

Programy v závislosti na  
stoupání / rychlosti APP* APP* APP* APP* 10 / APP* 6 3

Rychlost min. /  
max.  
 po 0,1 km/h krocích

1-20  
km/h

0.8-20  
km/h

0.8-20  
km/h

1-16  
km/h

0.8-20  
km/h

0.8-18  
km/h

1-16  
km/h

Motorické nastavení stoupání (%) 0-15 0-15 0-15 0-10 0-12 0-12 0-12

Count-up / Cool-down • • • • • •
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PC rozhraní Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth/
USB-B USB-B

Trvalý výkon elektromotoru (PS) AC 3 2.75 1.5 3 2.5 2

Rozměry běžecké plochy d/š (cm) 152 / 51 152 / 51 142 / 51 132 / 45.5 150 / 51 145 / 51 132 / 48

Rozměry po sestavení d/š/v (cm) 189/84/137 189/84/137 180/84/137 181/80/134 207/88/136 202/88/136 186/84/137

Rozměry po sklopení běžecké 
plochy (cm) 103/84/168 103/84/168 103/84/158 94/80/157 106/88/190 106/88/185 94/84/171

Pro maximální tělesnou hmotnost 150 kg 135 kg 135 kg 120 kg 150 kg 140 kg 120 kg

Systém odpružení
Biomentic 
Vibratec 
(25 mm)

8  
Suspension 

system 
(25 mm) 

8  
Suspension 

system 
(25 mm) 

8  
Suspension 

system 
(20 mm) 

mag-
netické 

odpružení
Shock 

absorber
Shock 

absorber

Cena 84.990,- 69.990,- 54.990,- 29.990,- 69.990,- 44.990,- 39.990,-

POSILOVACÍ VĚŽE 
A LAVICE

KINETIC 
ZÁKLAD 
7714-600

KINETIC 
MODUL 1 
7714-610

KINETIC 
MODUL 2 
7714-630

KINETIC 
MODUL 3 
7714-620

KINETIC 
MODUL 4 
7714-640

MULTI-
GYM 

7752-800

DELTA XL 
 

7707-755

HERK 
 

7707-760

PRIMUS 
 

7403-900
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Butterfly 3D Flex 
Motion • •

Bench press • • • rovná lavice •

Zkracovačky vsedě • •

Horní kladka pro stahování • • • •

Cviky na spodní kladce • • •

Tahový výstup • • •

Multipoziční tahové 
výstupy •

Předkopávání • • • •

Zakopávání • • •

Dřepy • •

Leg press •

Přednožování ve visu • •

Přítahy / 
multipoziční úchop • •

Kliky na bradlech • •

Klikovací adaptér • •

Opěrka na biceps • příslušenství
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Závaží 5-100 kg  
(20 x 5 kg)

5-80 kg 
(16 x 5 kg)

Maximální zatížení 
stanovišť

100 kg 
3D-Flex-
motion:  
2 x 50 kg

2 x 50 kg 100 kg 160 kg 80 kg

stojan na 
dlouhou 

činku 150 
kg; butterfly 
a latissimus 

80 kg; 
předkopávání 

60 kg

stojan na 
dlouhou 

činku 
100 kg

stojan na 
dlouhou 

činku 100 kg; 
předkopávání 

40 kg

Pro maximální 
tělesnou hmotnost 150 kg  150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 150 kg 130 kg 130 kg

Rozměry po  
sestavení d/š/v 
(cm) 

166 /170 / 
215

166 /194 / 
215 (vč. zákl. 

stanoviště)

187 /262 / 
215 (vč. zákl. 

stanoviště)

176 /246 / 
215 (vč. zákl. 

stanoviště)

250 /170 / 
215 (vč. zákl. 

stanoviště)

181/109/
200

250/125/
200

190/106/
204

203/101/ 
96-111

Rozměry po  
sklopení d/š/v (cm)

142/125/
200

138/106/
204

203/101/
163

Cena 34.990,- 6.990,- 13.990,- 10.990,- 10.990,- 21.990,- 24.990,- 16.990,- 7.990,-

CROSSOVÉ TRENAŽÉRY
SKYLON S 

 
7655-700

SKYLON 5 I  
5 COMFORT 

7655-350 / 900

SKYLON 3 
 

7654-650

SKYLON 1.1 
 

7643-650

UNIX S 
 

7670-750

UNIX EX 
 

7670-760

UNIX E I 
E COMFORT 

7670-160 / 300

UNIX P  
 

7652-000

UNIX PX 
 

7652-500

UNIX M 
 

7650-100

VITO M I 
M FUN 

7658-000 / 100

RIVO P I 
P BLACK 

7644-000 / 500

RIVO M I 
M BLACK 

7643-000 / 300
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Tréninkový čas, vzdálenost,  
rychlost, spotřeba energie • • • • • • • • • • • •  •

Snímání pulsu hrudní pás 
součástí

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

hrudní pás 
součástí

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory + 

ušní upínka; 
volitelně 

hrudní pás

dlaňové 
senzory

Integrovaný přijímač pro snímání 
pulsu - POLAR® (5 kHz) • • • • • • • • • • •

Průměrné hodnoty na konci 
tréninku

s aplikací 
S-FIT • • • s aplikací 

S-FIT • • • • • • • •

Ukládání osob do paměti 4 + host +  
USB disk

4 + host +  
USB disk

4 + host +  
USB disk 2

Celkový počet tréninkových 
programů

s aplikací 
S-FIT 10 8 8 s aplikací 

S-FIT 12 10 8 8 8

Trénink v cílových zónách  
(FAT / FIT / MANUAL) • • • • • • • • • •

Pulsem řízené tréninkové 
programy 1 (s aplikací 6) 1 1 1 1 (s aplikací 6) 2 na osobu 2 1 1 1

Volitelné wattové profily s aplikací 
S-FIT 6 6 6 s aplikací 

S-FIT 15 6 6 6 6

Individuální programy řízené 
výkonem

v závislosti na 
aplikaci*

v závislosti na 
aplikaci* 5 na osobu

Individuální programy řízené 
pulsem

s aplikací 
S-FIT

s aplikací 
S-FIT 3 na osobu

Manuální nastavení zátěže • • • • • • • • • • • • •

PC rozhraní Bluetooth USB-B /  
Front USB-A Bluetooth USB / front 

USB
USB / front 

USB
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M
ET

R
Y Brzdný systém / regulace zátěže

indukční 
brzda /  

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda /  

nezávisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

indukční 
brzda /  

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda /  

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda /  

nezávisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

Hmotnost setrvačníku 22 kg 22 kg 20 kg 18 kg 22 kg 22 kg 22 kg 20 kg 20 kg 18 kg 14 kg 14 kg 12 kg

Rozměry po sestavení d/š/v (cm) 214 / 62 / 177 214 / 62 / 177 201 / 68 / 170 193 / 66 / 172 144 / 56 / 162 144 / 56 / 162 144 / 56 / 152 144 / 56 / 162 144 / 56 / 152 144 / 56 / 152 128 / 58 / 155 143 / 64 / 168 130 / 64 / 160

Pro maximální tělesnou hmotnost 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 110 kg

Cena 54.990,- 44.990,- / 
47.990,- 39.990,- 27.990,- 49.990,- 44.990,- 27.990,- / 

29.990,- 24.990,- 34.990,- 19.990,- 16.990,- 16.990,- 12.990,-

PŘEHLED TRENAŽÉRŮ
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ERGOMETRY |  
VESLOVACÍ STROJE

RECUMBENT S 
7688-750

TOUR S 
7988-760

ERGO S 
7682-755

RACER 9 
7988-725

TOUR 9 
7988-722

E 7 
7682-860

E 5 I E 5 COMFORT 
7682-600 / 650

E 3 
7682-150

E 1 I E 1 FUN 
7682-050 / 950

RE 7 
7688-160

COACH S 
7975-170

COACH E 
7975-160

COACH M  
7974-100

STROKER  
7982-500
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Výkon ve wattech / tréninkový čas 
Vzdálenost / rychlost 
Frekvence šlapání / spotřeba energie 
Počet záběrů při veslování

• / • 
– / – 
• / – 

–

• / • 
– / – 
• / – 

–

• / • 
– / – 
• / – 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

• / • 
• / • 
• / • 

–

– / • 
– / – 
– / – 

•

– / • 
• / – 
– / • 

•

– / • 
– / – 
– / • 

•

– / • 
• / – 
– / • 

•

Snímání pulsu hrudní pás 
součástí

hrudní pás 
součástí

hrudní pás 
součástí

hrudní pás 
součástí

hrudní pás 
součástí

ušní upínka /  
volitelně 

hrudní pás

ušní upínka /  
volitelně 

hrudní pás

ušní upínka /  
volitelně 

hrudní pás

ušní upínka /  
volitelně 

hrudní pás

ušní upínka 
a hrudní pás 

součástí

hrudní pás 
součástí

hrudní pás 
součástí

hrudní pás 
součástí

hrudní pás 
součástí

Integrovaný přijímač pro snímání 
pulsu - POLAR® (5 kHz) • • • • • • • • • • • • • •

Horní hranice pulsu (údaj v %, 
optické a akustické upozornění) APP* APP* APP* • • • • • • • •

optický  
varovný 
signál

Celkový počet tréninkových 
programů APP* APP* APP* 4 3 48 8 3 3 48 5 12

Trénink v cílových zónách 
(FAT / FIT / MANUAL) • • • • • • • •  •
Pulsem řízené tréninkové 
programy 1 (bez APP) 1 (bez APP) 1 (bez APP) 1 1 5 2 1 1 5 4

BMI • •

Count-up / Count-down • • • • • • • • • • • • •

Ukládání osob do paměti via APP* via APP* via APP* 4 + host + 
USB stick

4 + host + 
USB stick USB stick 4 + host + 

USB stick

PC rozhraní Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth 
USB-B serial USB-B/  

Front USB-A
USB/front 

USB
USB/front 

USB
USB/front 

USB Bluetooth
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Brzdný systém /  
Regulace výkonu

indukční 
brzda /  

závisle + 
nezávisle na 

otáčkách

indukční 
brzda / závisle 
+ nezávisle na 

otáčkách  
(s přepínáním)

indukční 
brzda /  

závisle + 
nezávisle na 

otáčkách

indukční 
brzda /  

závisle + 
nezávisle na 

otáčkách

indukční 
brzda /  

závisle + 
nezávisle na 

otáčkách

indukční 
brzda / 

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda / 

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda / 

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda / 

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda / 

nezávisle na 
otáčkách

indukční 
brzda / závisle 

na rychlosti 
tahu do 
500 W

indukční 
brzda / závisle 

na rychlosti 
tahu do 
500 W

magnet / 
nezávisle 

na rychlosti 
tahu, 1-10 
manuálně

magnet / 
nezávisle na 

rychlosti tahu, 
1-8 manuálně

Hmotnost setrvačníku 10 kg 10 kg 10 kg 18 kg 10 kg 10 kg 8 kg 6 kg 6 kg 10 kg 6 kg 6 kg 6 kg 4 kg

Rozměry po sestavení d/š/v (cm) 171 / 56 / 123 105 / 53 / 126 115 / 54 / 125 131 / 53 / 126 105 / 53 / 126 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 171 / 56 / 123 220 / 57 / 73 206 / 53 / 67 206 / 53 / 67 218 / 60 / 98

Horizontální nastavení sedla • • • • • • • • •

Pro maximální tělesnou hmotnost 150 kg 130 kg 150 kg 130 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Hluboký nástup • • • • • • •

Cena 52.990,- 52.990,- 42.990,- 54.990,- 41.990,- 27.990,- 22.990,- / 
24.990,- 19.990,- 16.990,- 44.990,- 47.990,- 27.990,- 19.990,- 16.990,-

ROTOPEDY |   
CYKLISTICKÉ TRENAŽÉRY

GOLF P ECO 
 

 7663-660

GOLF P 
 

7663-100

GOLF M I 
M COMFORT 
7661-600 / 650

POLO M I 
M FUN 

7664-000 / 500

GIRO P I 
P BLACK 

7631-000 / 100

GIRO M I 
M BLACK 

7630-000 / 500

GIRO R I 
R BLACK 

7629-000 / 100

RACER RS 
 

7988-757

RACER S 
 

7988-756

RACER 3 
 

7639-600

RACER 1 
 

7639-700

TOUR 7 
 

7988-730

SPEED 5 
 

7639-200
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Tréninkový čas, vzdálenost, 
rychlost, spotřeba energie • • • • • • • • • • •

Snímání pulsu

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

hrudní pás 
s Bluetooth 

součástí

hrudní pás 
s Bluetooth 

součástí

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

dlaňové sen-
zory součástí 

/ volitelně: 
ušní upínka a 
Cardio Puls 

Set

ušní upínka 
součástí / 
volitelně 

hrudní pás

Horní hranice pulsu

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

APP* APP*

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

údaj v %, 
optický a zvu-
kový varovný 

signál

Průměrné hodnoty  
na konci tréninku • • • APP* APP* •

Celkový počet tréninkových 
programů 8 8 8 8 v závislosti na 

aplikaci*
v závislosti na 

aplikaci* 12 8

Trénink v cílových zónách 
(FAT / FIT / MANUAL) • • • • • • • • • •

Pulsem řízené tréninkové 
programy 1 1 1 1 1 1 1 1

Manuální nastavení zátěže • • • • • • • • • • • •
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Brzdný systém / regulace zátěže
magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

indukční 
brzda / závisle na 
otáčkách (stan-

dard) – nezávisle 
na otáčkách

indukční 
brzda / závisle na 
otáčkách (stan-

dard) – nezávisle 
na otáčkách

magnet / 
závisle na 
otáčkách

čelisťové brzdy /  
závisle na 
otáčkách

čelisťové 
brzdy / závisle 
na otáčkách

čelisťové brzdy s 
bezpečnostním 

systémem / bez zátěže

Hmotnost setrvačníku 9 kg 9 kg 7 kg 6 kg 8 kg 6 kg 8 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 8 kg 18 kg

Zátěžová škála 1-15 (řízeno 
elektronicky)

1-15 (řízeno 
elektronicky)

1-10 
(manuální 
nastavení)

1-10 
(manuální 
nastavení)

1-16 (řízeno 
elektronicky)

1-10 
(manuální 
nastavení)

1-16 (řízeno 
elektronicky)

25-1000 W (nezávisle 
na otáčkách až do 

600 W)

25-1000 W (nezávisle 
na otáčkách až do 

600 W)

1-32 (řízeno 
elektronicky)

možnost nas-
tavení vlastní 

zátěže

1-15 (řízeno 
elektronicky)

Horizontální nastavení sedla • • • • • • • • • • •

Rozměry po sestavení d/š/v (cm) 110 / 53 / 135 110 / 53 / 135 110 / 53 / 135 98 / 53 / 130 95 / 54 / 137 90 / 54 / 137 170 / 63 / 116 131 / 53 / 126 131 / 53 / 126 102 / 53 / 113 102 / 53 / 113 103 / 53 / 126 105 / 60 / 110

Napájení generátor ze sítě (230 V) baterie baterie ze sítě (230 V) baterie ze sítě (230 V) ze sítě (230 V) ze sítě (230 V) generátor baterie ze sítě (230 V)

Pro maximální tělesnou  
hmotnost (kg) 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 110 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Hluboký nástup • • • • •

Cena 18.990,- 15.990,- 12.990,- / 
14.990,- 10.990,- 11.990,- 8.990,- 19.990,- 79.990,- 64.990,- 23.990,- 17.990,- 27.990,- 23.990,-

*Využití kompletních tréninkových možností je možné pouze po připojení smartphonu s aplikací KETTLER S-FIT.  27



KLIKOVACÍ ADAPTÉR, 2 KS
7371-540 590,- CZK

ZÁVĚSNÉ PÁSY SLING 
TRAINER PRO
7371-580 3.990,- CZK

EVE/85/08/15   Art.-Nr.: 07595-969CZ

FITNESS PODLOŽKA BASIC
7350-254 690,- CZK

PILATES OBRUČ
7351-540 590,- CZK

TRÉNINKOVÁ TYČ MULTI
7361-600 1.690,- CZK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LIFEsport, s.r.o. Uvedené ceny v Kč vč. DPH, změna cen vyhrazena. Technické změny, tiskové chyby a barevné odchylky v tisku vyhrazeny. Kompletní sortiment značky KETTLER najdete na www.kettler.cz.

ZÁTĚŽOVÁ VESTA, 10 KG
7371-400 1.290,- CZK

NOVINKA! HRAZDA DO DVEŘÍ 
MULTI
7371-515 1.090,- CZK

HOOLA-HOOP OBRUČ
7361-150 890,- CZK

TUBE SET
7351-550 790,- CZK

VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ
7351-400 590,- CZK

PĚNOVÝ VÁLEC
7351-600 1.190,- CZK

ZÁTĚŽOVÉ PÁSKY NA NOHY, 2 KS 
2 x 1 KG, 7361-460 790,- CZK

Kompletní nabídku fitness 
příslušenství najdete na  
www.kettler.cz.

KETTLER SHOWROOM
Průhonická 119 | Praha – Čestlice

KETTLER SHOWROOM
Na Hůrce 1091/8 | Praha – Ruzyně

www.kettfit.com
www.facebook.com/kettler.cz

KONTAKTY:
+420 605 226 688 | 235 007 007
info@kettler.cz | www.kettler.cz


