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Běžecké pásy
budoucnosti

Zážitek z veslování
jako na vodě

Cvičíme s fitness doplňky 
FITNESS TRENAŽÉRY PRO KAŽDÉHO

TRACK

COACH
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KETTLER 
ENERGY DECK

TRACK TRACK 

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

KETTLER ENERGY DECK
Made with Infinergy® by BASF

ERGONOMIE A KOMFORT 
Běžecké pásy KETTLER dostaly do nové sezóny řadu vychytávek, které vás 
spolehlivě podpoří na cestě k vašim sportovním cílům. Ventilátor pro ochlazení, 
reproduktory pro poslech oblíbené hudby a přehledný displej s velkým výběrem 
motivačních programů jsou jen jedním z mnoha důvodů, proč jsou běžecké 
pásy KETTLER považovány za absolutní špičku v oblasti domácího fitness.

BĚŽECKÉ PÁSY BUDOUCNOSTI

KOMPATIBILNÍ S ŘADOU APLIKACÍ, 
VČETNĚ ZWIFT A KETTMAPS
Pojďte si zaběhat s moderními technologiemi. Běžecké trenažéry KETTLER 
TRACK jsou díky technologii Bluetooth kompatibilní s mnoha sportovními 
aplikacemi, chytrými hodinkami a fitness náramky. Jednoduše si stáhněte 
oblíbenou aplikaci, propojte s trenažérem a můžete dokumentovat, 
analyzovat a sdílet tréninková data s podobně smýšlející komunitou 
sportovních nadšenců. Najděte motivaci pro váš další trénink, běhejte 
chytře.

NOVÝ LEHČENÝ TERMOPLASTICKÝ
POLYURETAN – VYSOKÁ PŘUŽNOST
DOKONALÉ ODPRUŽENÍ
KETTLER ENERGY DECK – revoluční odpružení běžeckých pásů 
Maximální tlumení došlapu, nejvyšší možný návrat energie, dokonalý 
komfort při běhu s minimální zátěží kloubů – to je unikátní odpružení 
ENERGY DECK. KETTLER využil vynikajících vlastností technologie 
Infinergy® a vytvořil běžeckou plochu s úžasným odrazovým 
efektem, která vám doslova vrací energii při každém kroku, který 
uděláte. Můžete tak běžet rychleji, s větší dynamikou a bez starosti 
z přetěžování kloubů.
“Běžecký pás KETTLER TRACK S10 posunuje běh na zcela novou 
úroveň. ENERGY DECK s technologií Infinergy® zcela absorbuje 
tvrdost dopadu a poskytuje dokonalé odpružení, které umožňuje 
přirozený a dynamický běh jak začátečníkům, tak zkušeným běžcům. 
Doporučujeme.“ 
Urs Weber, běžecký expert časopisu Runner ś World.

Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.BĚŽECKÉ PÁSY

PLNÝ ENERGIE
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#run4fitness #energyreturn #gym@home 

KETTLER 
ENERGY DECK

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

PLNÝ ENERGIE
PLNĚ KOMPATIBILNÍ

KETTLER TRACK S10 
Doplňte energii! Běžecký pás TRACK S10 má 
rozhodně co nabídnout. Revoluční odpružení 
KETTLER ENERGY DECK, s unikátním 
odrazovým efektem, vytváří energetický impuls 
při každém vašem kroku. Můžete tak běžet 
rychleji, s větší dynamikou a bez starosti 
z přetěžování kloubů. Přehledný počítač 
s intuitivním ovládáním informuje o všech 
důležitých tréninkových hodnotách. Ty můžete, 
díky rozhraní Bluetooth Smart, podrobně 
dokumentovat a analyzovat v řadě sportovních 
aplikací. 

7886-900  49.990,- CZK

BĚŽECKÉ PÁSY
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CONNECT WITH 
BLUETOOTH

KETTLER 
ENERGY DECK

#run4fitness #energyreturn #gym@home 

KETTLER TRACK S8
Běhejte bez omezení! Plně vybavený běžecký 
pás TRACK S8 uspokojí i ty nejnáročnější 
běžce. Nejmodernější odpružení KETTLER 
ENERGY DECK zajistí tichý a měkký krok, 
s minimální zátěží kloubů. Motor o síle 3 PS 
vám zase dovolí běh v tempu až 20km/h. 
Další výbava: nadstandartní běžecká plocha 
153 x 55 cm, velký výběr tréninkových programů 
a možnost uložení až 4 osob do paměti.

7886-800 39.990,- CZK

BĚŽECKÉ PÁSY Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.

BEZ LIMITŮ - PROSTĚ BĚŽET
ZAMILUJTE SI TEN POCIT

BEZ STAROSTÍ
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CONNECT WITH 
BLUETOOTH

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

KETTLER 
ENERGY DECK

BĚŽECKÉ PÁSY

BEZ ENERGIE, UNAVENI?
BĚHEJTE PRAVIDELNĚ!

KETTLER TRACK S4
Když nemůžeš, přidej! Běhejte v 
maximálním tréninkovém tempu do rychlosti 
běhu až 18 km/h. Díky nejmodernější 
technologii odpružení KETTLER ENERGY 
DECK se navíc můžete soustředit jen na váš 
výkon. Potěší i další výbava: tréninkový počítač 
s intuitivním ovládáním, reproduktory 
a integrovaný ventilátor. 

7886-400 25.990,- CZK

KETTLER TRACK S2
Užijte si běhání naplno a bavte se. Běžecký 
pás TRACK S2 nabízí vše, co potřebujete pro 
pravidelný domácí trénink. Výbava: komfortní 
běžecká plocha 130 x 44 cm, nejmodernější 
odpružení KETTLER ENERGY DECK pro 
minimalizaci zátěže kloubů, moderní tréninkový 
počítač s intuitivním ovládáním a rozhraním 
Bluetooth Smart, reproduktory a integrovaný 
ventilátor.

7886-200 (bez obrázku)  22.990,- CZK

KETTLER TRACK S6  
Vlastní široká lesní stezka nebo silnice bez 
překážek? Je jen na vás, jak si představujete 
dokonalou cestu pro váš běh. Moderní 
technologie umožňují propojit tréninkový 
počítač s řadou sportovních aplikací pro 
osvěžení tréninkové rutiny. Běhu se můžete 
zcela oddat. Nejmodernější odpružení totiž 
poskytuje unikátní běžecký komfort, 
mimořádně šetrný ke kloubům.

7886-600  34.990,- CZK
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#newrowing #waterpower #gym@home 

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

SÍLA VODY
COACH H2O
Objevte sílu vody. Proveslujte se k ideální 
postavě s veslovacím trenažérem COACH H2O! 
Soustřeďte se pouze na vlastní výkon. 
S rostoucí intenzitou tréninku se totiž zvyšuje 
i odpor při veslování. S každým dalším záběrem 
tak budete blíže vysněnému cíli. Dokonalou 
kontrolu tréninku zaručuje mimořádně 
velký displej s 8 permanentně zobrazenými 
funkcemi. Dvě hliníkové kolejnice spolu 
s ergonomickým sedlem opatřeným ložisky 
navíc věrně simulují ergonomii pohybu 
klasického veslování.

7975-500 29.990,- CZK

VESLOVACÍ TRENAŽÉRY Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.
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COACH 2

REGATTACOURSE@HOME

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

COACH 1O
Dokonalá simulace veslování. Špičkově 
vybavený trenažér COACH 10 má vše, co 
potřebujete pro vytrvalostní a kondiční trénink. 
Výbava: indukční brzda pro přesné dávkování 
zátěže, 13 předinstalovaných tréninkových 
programů, přehledný displej s permanentním 
zobrazením 9 funkcí, Bluetooth rozhraní, 
nášlapy nastavitelné dle velikosti chodidla, 
pohodlné 3D gel sedlo, transportní kolečka a 
možnost sklopení pro úsporu místa. 

7975-450  37.990,- CZK

COACH 6
Nadčasový design a ergonomie ověřená 
profesionálními veslaři. Pusťte se do 
kardiotréninku s novým trenažérem COACH 6. 
Indukční brzda umožní přesné dávkování zátěže 
ve wattech v závislosti na intenzitě tahu. 
12 tréninkových programů pak spolehlivě 
motivuje k další jízdě. Trénink budete mít vždy 
pod kontrolou, díky přehlednému displeji.

7975-400  29.990,- CZK

COACH 2
Užijte si každý záběr! Dvojité hliníkové kolejnice 
přinášejí autentický zážitek z veslování, a to i pro 
sportovce vyšší postavy až do 2m výšky. Průběh 
tréninku můžete pohodlně sledovat na pře-
hledném displeji, který permanentně zobrazuje 
8 nejdůležitějších funkcí. Rozhraní Bluetooth 
Smart navíc umožňuje propojit trenažér s řadou 
sportovních aplikací a fitness náramků. 

7975-300  19.990,- CZK

VESLOVACÍ TRENAŽÉRY
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CONNECT WITH 
BLUETOOTH

SKYLON 4
Vychutnejte si naprosto přirozený a plynulý 
pohyb eliptického trenažéru SKYLON 4. 
Výbava: vyvážený setrvačník o hmotnosti 
20 kg, 10 programů vč. pulsem řízeného 
tréninku, přehledný displej s barevným 
zobrazením kardiozón dle dosažené tepové 
frekvence. 

7691-400 35.990,- CZK

SKYLON 2 
Stop výmluvám! Překonejte sami sebe s 
eliptickým trenažérem SKYLON 2. Vstupní 
model řady pro ambiciózní trénink 
s minimální zátěží kloubů.

7691-210 21.990,- CZK

SKYLON 3.1
Eliptický trenažér s řadou funkcí pro ještě 
efektivnější trénink. Výbava: 10 tréninkových 
programů vč. pulsem řízených, paměť pro 4 
osoby, 20 kg setrvačník pro plynulejší pohyb 
s minimální zátěží kloubů, magnetický brzdný 
systém s pohodlnou regulací zátěže pomocí 
tlačítek displeje, sklopení pro úsporu místa.

7691-300      25.990,- CZK

IPN Coaching program byl vyvinut ve 
spolupráci s odborníky v oblasti sportovní 
vědy a kardiologie. Program analyzuje 
vaše aktuální tréninková data a následně 
nabídne tréninkové programy odpovídající 
vaší momentální kondici.

IPN COACHING –
VÁŠ OSOBNÍ TRENÉR

ELIPTICKÉ TRENAŽÉRY Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.

Viditelné výsledky v kratším čase? 
HIIT - vysoce intenzivní intervalový trénink pro 
ještě efektivnější cvičení.

HIIT TRÉNINK

Magnetický brzdný systém s manuální 
regulací odporu otáčením kolečka na 
trenažéru.

Magnetický brzdný systém s elektron-
ickou regulací zátěže, která je ovládána 
uživatelem skrze displej tréninkového 
počítače.

Nejmodernější způsob regulace zátěže 
– přesně řízený elektromagnet reguluje 
odpor po 5 wattových krocích.
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#cardio #fullbodyworkout #slim #gym@home 

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

SKYLON 10
Představujeme technicky nejmodernější 
eliptický trenažér ve světě domácího fitness. 
Pokud to myslíte s tréninkem opravdu vážně, 
tak si SKYLON 10 jednoduše zamilujete. 
Nadstandartní výbava: vyvážený setrvačník 
o hmotnosti 22 kg pro plynulý pohyb, indukční 
brzda pro přesné dávkování zátěže ve wattech, 
špičkový tréninkový počítač s displejem 
Premium a integrovanými aplikacemi 
IPN Coaching, HIIT a Challenge trénink, 
Bluetooth rozhraní, sklopení pro úsporu místa. 

7691-800 49.990,- CZK

SKYLON 6
Vyžadujete vždy to nejlepší? Eliptický trenažér 
SKYLON 6 s technologií budoucnosti je ta 
pravá volba. Výbava: 10 tréninkových programů 
vč. pulsem řízených, kalibrovaná indukční 
brzda se 2 uživatelskými módy, přehledný 
displej s ukazatelem zátěže ve wattech, 
paměť pro uložení osobních profilů až 4 osob, 
možnost sklopení pro úsporu místa.

7691-600 bez obrázku 39.990,- CZK

EFEKTIVNĚ
ZÁBAVNĚ

DOMA

ELIPTICKÉ TRENAŽÉRY
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UNIX 10

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

UNIX 10      
Eliptický trenažér s možností předvolby 
cílových hodnot na tréninkovém počítači 
umožňuje mít trénink neustále pod kontrolou, 
a to pomocí kontrolky dosaženého pulsu Heart 
Rate Zone. Bluetooth rozhraní, jednoduché 
nastavení tréninku, paměť pro 4 osoby a velký 
výběr tréninkových programů uspokojí nároky 
i nejnáročnějších uživatelů.

7692-500 29.990,- CZK

UNIX 10 EXT
Speciální technologie Extended Motion 
zdokonaluje průběh eliptického pohybu nohou, 
který je vysoce ergonomický, 
plynulý a minimalizuje zátěž kloubů.

7692-600 bez obrázku 39.990,- CZK

ELIPTICKÉ TRENAŽÉRY

POŘIĎTE SI SPOLEHLIVÉHO STRŮJCE 
TOHO NEJHEZČÍHO POZADÍ A 

ZAPRACUJTE NA VYSNĚNÉ POSTAVĚ.

PODLOŽKY POD TRENAŽÉR
Speciální podložka pod trenažér chrání 
podlahu a navíc tlumí nárazy a hluk při 
cvičení.

7929-650 
 140 x 80 cm 990,- CZK
7929-600 
220 x 110 cm 1.690,- CZK

Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.
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UNIXUNIX
UNIX 4

RIVO 4

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

UNIXUNIX

UNIX 2 
Eliptický trenažér UNIX 2 nabízí všechny 
důležité funkce, které motivují sportovního 
začátečníka k pravidelnému pohybu. Výbava: 
tréninkový počítač s možností předvolby 
cílových hodnot, jednoduché nastavení délky 
kroku a sklonu displeje, manuálně ovládaná 
magnetická brzda s 8 stupni zátěže.

7692-200 obrázek jako UNIX 4 19.990,- CZK  

UNIX 4 
Neplýtvejte zbytečně energií, raději ji investujte 
do fitness. Eliptický trenažér UNIX 4 nabízí 
10 tréninkových programů zaměřených na 
spalování tuků i na kondiční trénink. Vybaven 
je magnetickým brzdným systémem s plynulou 
regulací zátěže v rozmezí 1-15 stupňů a 
setrvačníkem o hmotnosti 20 kg.

7692-400 25.990,- CZK

RIVO 2 
Máte chuť začít s tréninkem? RIVO 2 je ideálním 
pomocníkem pro základní aerobní trénink. 
Přehledný displej permanentně zobrazuje 
6 nejdůležitějších hodnot: tréninkový čas, 
rychlost, vzdálenost, puls, spotřebu energie 
a frekvenci šlapání za minutu. 20 kg setrvačník 
zajistí tichý a plynulý chod.

7692-100 obrázek jako RIVO 4 13.990,- CZK

ELIPTICKÉ TRENAŽÉRY

RIVO 4 
S eliptickým trenažérem RIVO 4 půjde nahoru 
i vaše kondice. Na tréninkovém počítači s jed-
noduše ovladatelným a přehledným displejem, 
na němž má uživatel neustálý přehled o tréninku, 
můžete vybírat z 10 motivačních programů. 
Zátěž lze pohodlně upravovat pomocí motorově 
řízeného magnetického brzdného systému s 
15 úrovněmi odporu.

7692-160 17.990,- CZK 
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ERGO
#cardio #gym@home

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

BUĎTE 

ERGO C10 
Ergometr ERGO C10 se dokonale přizpůsobí 
vašim potřebám a nabídne pouze ty funkce, 
které skutečně využijete. Výbava: velký výběr 
programů vč. pulsem řízeného tréninku, 
zesílená konstrukce rámu pro nosnost až 
150 kg, flexibilní nastavení, indukční brzdný 
systém pro tichý a hladký chod.

Obrázek jako ERGO C12
7689-880   25.990,- CZK

ERGO C12 
Trénujte na nejvyšší úrovni s 
předinstalovanými aplikacemi HIIT, IPN 
Coaching a Challenge trénink. Nejmodernější 
barevný displej Premium informuje o všech 
důležitých hodnotách a vy tak budete mít 
trénink neustále pod kontrolou. Tréninkový 
počítač navíc umožňuje ukládat data až 
4 osob a jednoho hosta, které je možné 
prostřednictvím Bluetooth rozhraní přenést 
a podrobně analyzovat v počítači nebo 
smartphonu.

7689-900 27.990,- CZK

AKTIVNÍ
SPORTUJTE

ROTOPEDY / ERGOMETRY Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.



13

ERGO
ERGO C8

ERGO S6

GOLF C4

ERGO
ERGO C6/S6 
Klidná síla - ergometr ERGO 6 s kalibrovanou 
indukční brzdou pro přesné dávkování 
zátěže a s naprosto plynulým a tichým 
chodem. Přehledný displej informuje 
o všech důležitých tréninkových hodnotách, 
trénink tak máte neustále pod kontrolou. 
ERGO 6 je k dispozici ve dvou variantách: 
komfortní model C6 s hlubokým nástupem 
a model S6 ve sportovním designu.

S6: 7689-650     16.990,- CZK
C6: 7689-600  
bez obrázku    17.990,- CZK

ERGO C8 
Dávkujte zátěž ve wattech a sledujte, jak 
se zlepšuje vaše kondice. Ergometr ERGO 
C8 nabízí řadu praktických funkcí pro 
ještě kvalitnější domácí trénink. Výbava: 
kalibrovaná indukční brzda se zátěží až 400 
W v režimu AUTO, 10 programů vč. pulsem 
řízeného tréninku, zesílená konstrukce 
rámu pro nosnost až 150 kg, přehledný 
displej s ukazatelem zátěže ve wattech.

7689-800  22.990,- CZK

ROTOPEDY / ERGOMETRY

GOLF C2 
Rotoped GOLF 2 nabízí vše, co potřebujete 
pro efektivní trénink. Přehledný a snadno 
ovladatelný tréninkový počítač v kombinaci 
s magnetickým brzdným systémem 
s tichým chodem posouvají trénink 
na zcela novou úroveň.

Obrázek jako GOLF C4 
7689-200  11.990,- CZK

GOLF C4/S4 
Vyjeďte vstříc krásným křivkám a skvělé 
kondici. 10 motivačních programů vč. 
pulsem řízených vás poženou k vysněným 
výsledkům. Rotoped GOLF 4 je navíc 
vhodný pro celou rodinu, tréninkový 
počítač totiž umožňuje ukládat data až 
4 osob.

S4: 7689-450 
bez obrázku   12.990,- CZK
C4: 7689-400   13.990,- CZK
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CONNECT WITH 
BLUETOOTH

CONNECT WITH 
BLUETOOTH

GIRO R3 
Maximálně pohodlný recumbent GIRO R3 s 
polohovatelnou sedačkou a kvalitní opěrkou 
zad umožní usednout za řídítka každému, kdo 
se chce opět dostat do formy. Výbava: pohodlný 
hluboký nástup, přehledný tréninkový počítač 
se srozumitelným ovládáním, 10 programů, vč. 
pulsem řízeného tréninku, magnetický brzdný 
systém s plynulou regulací zátěže v rozmezí 
1-15 stupňů.

7689-370  19.990,- CZK

AXIOM 
Ukažte svoji sílu s ergometrem AXIOM! 
Díky podsvícenému displeji se zátěžovými 
profily a kontrolce srdeční činnosti Heart 
Rate Light budete mít svůj výkon neustále 
pod kontrolou. Další výbava: paměť pro 
uložení tréninkových dat až 4 osob, USB 
port pro připojení k PC, nadstandartní 
nosnost 180 kg.

7690-670  35.990,- CZK

ROTOPEDY / ERGOMETRY

ERGO R10 
Ideální trenažér pro rehabilitační trénink s 
jednoduchým nastavením. Výbava: poloho-
vatelná opěrka zad s prodyšným potahem, 
jednoduše nastavitelné sedadlo, indukční 
brzdný systém pro přesné dávkování zátěže, 
velký výběr tréninkových programů vč. pulsem 
řízených. 

7688-200  39.990,- CZK

Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.
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CONNECT WITH 
BLUETOOTH

GIRO C1 CLASSIC 
Ideální křivky? Začněte s tréninkem okamžitě, 
bez dlouhých příprav. Jednoduše ovladatelný 
trenažér s mnoha praktickými prvky vás dostane 
zpět do kondice. Výbava: velký přehledný displej 
s jednoduchým ovládáním, možnost předvolby 
cílových hodnot, manuálně ovládaná magnetická 
brzda s tichým chodem, 6 kg setrvačník, 
individuální nastavení trenažéru pro maximálně 
ergonomický pohyb.

7689-110   9.990,- CZK

VÝMĚNA SEDLA 
Sedlo FLEXIBLE FOAM 
7929-800 790,- CZK
Sedlo 3D GEL 
7929-900  990,- CZK
Nový systém umožňuje rychlou výměnu sedla, 
a to bez použití nářadí. Vybírejte ze dvou variant: 
komfortní sedlo FLEXIBLE FOAM nebo sportovní 
3D GEL sedlo.

ROTOPEDY / ERGOMETRY

GIRO C3/S3 
Šlapeme, nezastavujeme! S rotopedem 
GIRO 3 bude fit celá rodina, tréninkový počítač 
totiž umožňuje ukládat data až 4 osob. Trenažér 
GIRO 3 je k dispozici ve dvou variantách: komfortní 
model C3 s hlubokým nástupem a model S3 ve 
sportovním designu.

7689-310 Giro C3 stejný obrázek
 12.990,- CZK
7689-360 Giro S3 stejný obrázek
 13.990,- CZK
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CONNECT WITH 
BLUETOOTH

#biketrainer #realbikefeeling #gym@home 

RACER S 
Zúčastněte se cyklozávodu v sedle trenažéru 
RACER S. Rám s vyváženou ergonomií 
dokonale simuluje vlastnosti závodního 
kola. Sportovní sedlo i triatlonová řídítka lze 
polohovat přesně podle vašich požadavků. 
K dispozici je i tréninkový software KETTLER 
WORLD TOURS 2.0, který vám umožní zajezdit 
si na oblíbených trasách, i když zrovna venku 
nepřeje tréninku počasí. 

7988-728 64.990,- CZK

CYKLISTICKÉ TRENAŽÉRY

ZBAVTE 
SE 

STRESU

Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.
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RACER

SPEED 5

RACER 3

RACER 9

RACER
CONNECT WITH
BLUETOOTH*

HRUDNÍ PÁS BLUETOOTH
Hrudní pás pro přímé, bezdrátové měření 
tepové frekvence přímo z hrudi trénujícího. 
Kompatibilní s displeji s podporou Bluetooth 
Low Energy.

7930-610 990,- CZK 

CYKLISTICKÉ TRENAŽÉRY

RACER 9 
Vychutnejte si jízdu na závodním kole. 
Cyklotrenažér RACER 9 je určen pro 
všechny ambiciózní cyklisty, kteří vyžadují 
skutečně náročný cyklotrénink. Indukční 
brzda s elektronickým řazením a s roz-
sahem zátěže až do 1000 W vám umožní 
podat maximální výkon. Všechna důležitá 
tréninková data, včetně údaje o zátěži 
nebo tepové frekvenci, máte při jízdě stále 
před očima a můžete je pohodlně ovládat 
pomocí přehledného displeje.

7988-726 49.990,- CZK

RACER 3  
Magnetický cyklotrenažér RACER 3 udělá 
z obývacího pokoje závodní trať. 32 stupňů 
zátěže spolehlivě prověří začátečníky i 
zdatné cyklisty. Šlápnutím do pedálu si 
navíc sami vyrobíte energii potřebnou 
pro funkci displeje a regulaci brzdného 
systému.

7639-600   22.990,- CZK

RACER 1  
Nasedni a jeď! Trenažér RACER 1 je vstu-
penkou do ambiciózního světa cyklistiky. 
Výbava: 18 kg setrvačník, čelisťový brzdný 
systém s tichým chodem, volnoběh pro 
maximální bezpečnost při tréninku.

7639-700 bez obrázku 17.990,- CZK

SPEED 5 
Šlápněte do pedálů a nic vás nezastaví! 
Trenažér SPEED 5 s certifikací S-Klasse 
je určen pro vysoce náročný domácí indoor-
cycling, i pro studiový komerční provoz. 
Mimořádně robustní konstrukce, nášlapné 
pedály SPD a 18 kg setrvačník umožňují 
vysoce zátěžový trénink bez omezení.

7639-200 23.990,- CZK 
  

*pouze pro KETTLER WORLD TOURS 2.0
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#iron #power #gym@home 

MULTIGYM 
I na malém prostoru domácího fitness procvičíte 
všechny důležité svalové partie. Posilovací věž 
MULTIGYM nabízí celou řadu tréninkových stanovišť: 
stahování kladky, butterfly nebo tlaky na lavičce. 
Centrální kryté závaží o hmotnosti 80 kg umožňuje 
bezpečné nastavování zátěže v 5 kg blocích.

7752-850    bez obrázku 21.990,- CZK

POSILOVACÍ VĚŽE

POSILOVNA - MÍSTO 
PRO ODPOČINEK

MULTIGYM PLUS 
Vyzkoušejte silový trénink na nejvyšší úrovni s 
multifunkční věží MULTIGYM PLUS. Systém 3D 
Flexmotion rozšiřuje základní možnosti posilování 
o další řadu efektivních cviků.

7752-870 25.990,- CZK

Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.
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KINETICKINETICKINETIC

POSILOVACÍ VĚŽE

MODUL 1: DVOJITÁ BOČNÍ KLADKA 
Boční stanoviště pro cviky tahem je určeno pro 
každého, kdo má zájem o komplexní a bezpečný 
silový trénink. Stanoviště nabízí: cviky na biceps 
a triceps, addukci a abdukci nohou. Kvalitní 
provedení zajistí vysoce tichý běh lan a jejich 
dlouhou životnost i při intenzivním tréninku.

7714-610 6.990,- CZK

MODUL 2: PŘEDKOPÁVÁNÍ / ZAKOPÁVÁNÍ
Připraveni na tvrdý trénink? Modul 2 je vhodný 
pro efektivní posilování a tvarování nohou pomocí 
předkopávání a zakopávání. Zádovou opěrku lze 
individuálně nastavit podle výšky postavy, což 
zajišťuje správné provedení cviků.

7714-630 13.990,- CZK

MODUL 3: LEG PRESS 
Trénujte efektivně – zapracujte na svých hýžďových 
svalech a vytvarujte nohy podle představ. Speciální 
systém kladek umožňuje posilovat s maximální 
zátěží až 160 kg.

7714-620 10.990,- CZK

MODUL 4: SHYBY / KLIKY / BŘICHO
Univerzální stanoviště umožňuje posílit a tvarovat 
celé tělo vlastní hmotností. Efektivně procvičíte 
biceps, triceps, ale také zádové nebo břišní svalstvo.

7714-640 11.990,- CZK

KINETIC SYSTÉM ZÁKLADNÍ STANOVIŠTĚ
Posilovací věž pro domácí silový trénink s řadou tréninkových 
možností: stahování horní kladky, bench press, butterfly nebo 
stanoviště pro tahové cviky. Věž je vybavena 100 kg závaží po 5 kg 
blocích a umožňuje tak nastavení požadované zátěže pro každou 
výkonnostní úroveň. Podle individuálních cílů a velikosti prostoru 
lze stanoviště rozšířit o přídavné moduly pro posílení dalších 
svalových partií.

7714-600 34.990,- CZK
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TIP!
Činkové tyče 
a závaží
k dispozici jako příslušenství! 

PRIMUS
Máte rádi variabilní trénink? Vsaďte na 
multifunkční posilovací lavici PRIMUS. 
Tréninková stanoviště: lavice pro cviky s 
dlouhou činkou i jednoručkami, předkopávání 
vsedě, zakopávání vleže. Jednotlivá stanoviště 
jsou vysoce variabilní, lze je různě upravovat, 
případně doplnit dalším příslušenstvím. 
Po skončení tréninku lze navíc lavičku 
jednoduše sklopit.

7403-900 7.990,- CZK

HERK
Silná kombinace – trénink s dlouhou činkou i 
s hmotností vlastního těla. Vyberte si z široké 
škály cviků: shyby, bench press, dřepy s dlouhou 
činkou, kliky s adaptérem, cviky na bradlech. 
S robustní posilovací věží HERK posílíte, i na 
malém prostoru domácí posilovny, všechny 
hlavní svalové partie.

7707-760 14.990,- CZK

ZÁVĚSNÁ LAVICE NA ŽEBŘINY 
7708-230 3.990,- CZK

ZÁVĚSNÁ HRAZDA NA ŽEBŘINY 
7708-210    bez obrázku  2.990,- CZK     

BRADLA NA ŽEBŘINY 
7708-220 4.490,- CZK

ŽEBŘINY – RIBSTOLE
Zlepšete fyzičku a zpevněte svaly celého 
těla pomocí žebřin. Základní cviky: „vis na 
žebřinách“ pro vyrýsování břišních svalů, kliky 
pro posílení prsních svalů, výpony pro vypra-
covaná lýtka, klasické shyby pro procvičení 
zádových svalů. Žebřiny lze rozšířit o další 
příslušenství: hrazdu, bradla a lavici. 

7708-200   8.990,- CZK

Tabulku kompletních technických parametrů naleznete na str. 26-27.POSILOVACÍ VĚŽE



21

#iron #power #gym@home 

DELTA XL 
VČ. OPĚRKY NA BICEPS 
Posilovací věž DELTA XL vás dostane zpět do 
formy. Vysoká variabilita stanovišť: Butterfly, 
stahování kladky, cviky na principu negativního 
opakování, excentrické nastavení sklonu 
zádově opěrky. Lavici lze sklopit pro úsporu 
místa. 

7707-755 25.990,- CZK

ALPHA PRO 
MULTIFUNKČNÍ LAVICE 
Nechte svaly růst! Multifunkční posilovací 
lavice ALPHA PRO s vysoce kvalitní ocelovou 
konstrukcí je připravena na extrémní silový 
trénink. Trénovat můžete s jednoručkami i 
dlouhou činkou. Lavici je navíc možné rozšířit 
o opěrku na biceps, předkopávání nebo o 
stojan na dlouhou činku Vector.

7708-110    bez obrázku 8.990,- CZK

VECTOR 
STOJAN NA DLOUHOU ČINKU
7708-100    bez obrázku 6.990,- CZK

POSILOVACÍ VĚŽE

OCHABLÉ SVALY?
SILOVÝ TRÉNINK 

PRO IDEÁLNÍ POSTAVU.
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#fitness2go #accessories #gym@home 

MALÉ,

SLING TRAINER PRO 
7371-580 2.490,- CZK

ALE ÚČINNÉ CVIČENÍ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

PUSH-UP BALL 
7372-350 790,- CZK

KLIKOVACÍ ADAPTÉR
7371-540 490,- CZK

MALÉ FITNESS PRO VÁŠ DOMACÍ TRÉNINK: 
Můžete je mít vždy a všude po ruce. Díky jejich malým rozměrům s nimi můžete cvičit v malém 
bytě i na cestách. Fitness doplňky KETTLER jsou optimálním příslušenstvím nejen k tréninku na 
trenažérech, józe nebo pilates, ale jsou vhodné i pro regeneraci a rehabilitaci. Doplňky KETTLER 
se vyznačují exkluzivním designem, vysoce kvalitními materiály a nejvyšší kvalitou. 
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ZÁTĚŽOVÁ VESTA 
7371-400  1.390,- CZK

ČINKOVÝ SET MALÝ 
7371-150 1.090,- CZK

TRÉNINKOVÉ RUKAVICE
7372-160 velikost  M      490,- CZK
7372-170 velikost  L 490,- CZK
7372-180 velikost  XL 490,- CZK

ŠVIHADLO HIGH SPEED 
7361-540   390,- CZK

PODLOŽKA SKLÁDACÍ  
7351-120 1.190,- CZK  

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KETTROLL
7372-900   MĚKKÝ 

černá/bílá  790,- CZK
7372-800   STŘEDNÍ  

černá/šedá  790,- CZK
7372-700  TVRDÝ  

černá 790,- CZK
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#madebyKettler #tabletennis #everyweather

GERMAN OPEN

OUTDOOR TENISOVÉ STOLY
MADE IN GERMANY

TIP!
Více o tenisových stolech KETTLER: 
www.kettler.cz

OUTDOOR 10 
Připravte se na další tenisový zápas. Očekávejte 
maximální herní komfort: snadné a bezpečné 
sklopení hracích desek i pro jednu osobu, 
odnímatelné kryty na rohy stolu pro maximální 
bezpečnost hráčů při hře, mechanismus 
vyrovnávající nerovnosti povrchu pro dokonalou 
stabilitu stolu.

7178-900  (šedá/modrá) 19.990,- CZK
7178-950   (šedá/

tmavě zelená) 19.990,- CZK

STOLNÍ TENIS



25STOLNÍ TENIS

KRYT NA TENISOVÝ STŮL 
Ochranný kryt z kvalitního syntetického 
vlákna ochrání složený pingpongový stůl před 
vlhkostí, prachem a dalšími nečistotami.

7032-600  890,- CZK

OUTDOOR 4 
Čas na rodinu! Venkovní stůl se skvělými herními 
vlastnostmi 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. 
Sklopení hracích desek do přepravní polohy je díky 
systému s dvojitým jištěním bezpečné a nenáročné 
i pro jednu osobu.

7172-700  (šedá/modrá) 13.990,- CZK
7172-720  (modrá/bílá) 13.990,- CZK

SKETCHPONG 
Vezměte do ruky křídu a zapisujte skóre přímo 
na hrací plochu, kreslete smajlíky nebo posílejte 
vzkazy. Venkovní tenisový stůl SKETCHPONG je 
pro kreativní hráče jako stvořený. Povrch hrací 
desky je pokryt speciálním lakem, na který lze 
psát nebo kreslit křídou a poté jednoduše setřít. 
Herní vlastnosti na nejvyšší úrovni zůstávají 
samozřejmostí: extra silná hrací deska ALU-TEC, 
stabilní podvozek, kvalitní síťka, elastický držák 
na pálky, zásobník na míčky.

7172-750 13.990,- CZK

ALU TEC, ochranná známka pro 
vynikající kvalitu venkovních 

pingpongových stolů je viditelná 
na spodní straně hracích desek.
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VESLOVACÍ STROJE COACH H2O 
7975-500

COACH 10 
7975-450

COACH 6 
7975-400

COACH 2  
7975-300

TR
ÉN

IN
KO

VÝ
 PO

ČÍT
AČ

Výkon ve wattech / tréninkový 
čas • / • • / • • / • – / •

Vzdálenost / rychlost • / – • / – • / – • / –

Frekvence šlapání / spotřeba 
energie  – / – – / • – / • – / •

Počet záběrů při veslování • • • •

Snímání pulsu BLE* hrudní pás 
(volitelně)

BLE* hrudní pás 
(volitelně)

BLE* hrudní pás 
(volitelně)

BLE* hrudní pás 
(volitelně)

Stupně zátěže • • •

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

–
Rozpoznání 

kardiozón, optický 
varovný signál

Rozpoznání 
kardiozón, optický 

varovný signál
–

Celkový počet tréninkových 
programů 1 13 12 1

Frekvence záběrů
S akustickým 

signálem, může být 
zapnut nebo vypnut

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

Manuální nastavení • • • •

PC rozhraní BLE 4.2 Standart BLE 4.2 Standart BLE 4.2 Standart BLE 4.2 Standart

Displej LCD Negativní LCD Negativní LCD LCD

APP mod Automatická 
změna

Nastavitelný nebo 
automatická 

změna

Nastavitelný nebo 
automatická 

změna
Automatická 

změna

Brzdný systém /  
regulace výkonu

Vodní brzda / 
zátěž v závislosti 

na výkonu

Indukce / manuál-
ní mód až do 600 

W (10 stupňů 
zátěže)

Indukce / manuál-
ní mód až do 400 

W (10 stupňů 
zátěže)

Magnet / 10 
stupňů zátěže

TE
CH

NI
CK

É P
AR

AM
ET

RY

Hmotnost setrvačníku 13 - 15 litres 6 kg 6 kg 6 kg

Sedlo Sedlo Basic Foam Sedlo 3D Gel Sedlo Basic Foam Sedlo Basic Foam

Madlo Veslařské madlo Ergo + madlo Multi Veslařské madlo Ergo

Transportní kolečka • • • •

Sklápěcí mechanismus • • • •
Rozměry po sestavení d/š/v 
(v cm) 217/57/84 217/57/84 217/57/84 217/57/84
Pro maximální tělesnou 
hmotnost 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg

Cena 29.990,- CZK 37.990,- CZK 29.990,- CZK 19.990,- CZK

POSILOVACÍ VĚŽE
KINETIC 

Basic 
7714- 
600

KINETIC 
Modul 1 
7714- 
610

KINETIC 
Modul 2 
7714- 
630

KINETIC 
Modul 3 
7714- 
620

KINETIC 
Modul 4 
7714-
640

MULTIGYM 
PLUS 
7752-
870

MULTIGYM 
 

7752- 
850

DELTA XL 
 

7707-
755

HERK 
 

7707- 
760

PRIMUS 
 

7403- 
900

TR
ÉN

IN
KO

VÁ
 ST

AN
OV

IŠŤ
Ě

Butterfly 3D Flex 
Motion

3D Flex 
Motion • •

Bench press • • • • Rovná lavice •
Zkracovačky v sedě • • •
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

TE
CH

NI
CK

É P
AR

AM
ET

RY

Závaží 5-100 kg  
(20 x 5 kg)

5-80 kg
(16 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

3D Flex 
Motion:  
2 x 40 kg

80 kg

Stojan na 
dlouhou 

činku 
150 kg; 

latissimis / 
butterfly 80 
kg; před-
kopávání 

60 kg

Stojan na 
dlouhou 

činku 
100 kg

Stojan na 
dlouhou 

činku  
100 kg; 
před-

kopávání 
40 kg

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

Rozměry po sestavení 
d/š/v (v cm)

166 /170 / 
215

166 /194 / 
215 (vč. 

zákl. sta-
noviště)

187 /262 / 
215 (vč. 

zákl. sta-
noviště)

176 /246 / 
215 (vč. 

zákl. sta-
noviště)

250 /170 / 
215 (vč. 

zákl. sta-
noviště)

181 / 156 
/ 200

170 / 109 
/ 200

250/125/
200

190/106/
204

203/101/ 
96-111

Rozměry po sklopení 
d/š/v (v cm)

142/125/
200

138/106/
204

203/101/
163

Cena 34.990,- 
CZK

6.990,- 
CZK

13.990,- 
CZK

10.990,- 
CZK

11.990,- 
CZK

25.990,- 
CZK

21.990,- 
CZK

25.990,- 
CZK

14.990,- 
CZK

7.990,- 
CZK

PŘEHLED TRENAŽÉRŮ
ELIPTICKÉ TRENAŽÉRY RIVO 2 

7692-100
UNIX 2  

7692-200
RIVO 4 

7692-160
UNIX 4 

7692-400
UNIX 10 

7692-500
UNIX 10 EXT  
7696-600

SKYLON 2 
7691-210

SKYLON 3.1 
7691-300

SKYLON 4 
7691-400

SKYLON 6 
7691-600 

SKYLON 10 
7691-800 

TR
ÉN

IN
KO

VÝ
 PO

ČÍT
AČ

Tréninkový čas • • • • • • • • • • •

Rychlost / vzdálenost • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Frekvence šlapání za minutu • • • • • • • • • • •

Tepová frekvence / spotřeba energie • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Snímání pulsu
Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ BLE* hrudní 
pás (součástí)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ BLE* hrudní 
pás (součástí)

Dlaňové senzory 
/ BLE* hrudní 
pás (součástí)

Dlaňové senzory 
/ BLE* hrudní 
pás (součástí)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ BLE* hrudní 
pás (součástí)

Menu dostupné v jazycích DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

Uložení uživatelských dat do paměti
Osobní data, 

různá tréninková 
data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Manuální trénink (MANU) – v závislo-
sti na otáčkách. Uživatel si volí stupeň 
zátěže.

• • • • • • • • • • •

Automatický trénink (AUTO) – nezávisle 
na otáčkách. Uživatel si volí cílovou zátěž 
ve wattech.

• • • •

Ukazatel zátěže na displeji Ne Ne Ano Ano Ano, ve wattech Ano Ano Ano Ano Ano, ve wattech Ano, ve wattech

Zobrazení průměrných tréninkových 
hodnot

Ano (po skončení 
tréninku)

Ano (po skončení 
tréninku) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ukládání osob do paměti 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host
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Brzdný systém / regulace zátěže

Magnetický 
brzdný systém 

/ 8 stupňů 
zátěže, ovládáno 

manuálně

Magnetický 
brzdný systém 

/ 8 stupňů 
zátěže, ovládáno 

manuálně

Magnetický 
brzdný systém 

(řízeno motorem) 
/ 15 stupňů 

zátěže, ovládáno 
na displeji

Magnetický 
brzdný systém 

(řízeno motorem) 
/ 15 stupňů 

zátěže, ovládáno 
na displeji

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 
MANU mód: 20 
stupňů zátěže

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 
MANU mód: 20 
stupňů zátěže

Magnetický 
brzdný systém 

(řízeno motorem) 
/ 15 stupňů 

zátěže, ovládáno 
na displeji

Magnetický 
brzdný systém 

(řízeno motorem) 
/ 15 stupňů 

zátěže, ovládáno 
na displeji

Magnetický 
brzdný systém 

(řízeno motorem) 
/ 15 stupňů 

zátěže, ovládáno 
na displeji

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 
MANU mód: 20 
stupňů zátěže

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 
MANU mód: 20 
stupňů zátěže

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

Praktický sklápěcí systém • • • •

Bezpečnostní zámek • • • • • • •

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

Rozměry po sestavení d/š/v (v cm) 115 / 62 / 160 144 / 56 / 152 132 / 62 / 169 144 / 56 / 152 144 / 56 / 152 144 / 56 / 152 185 / 68 / 164 166 / 54 / 168 214 / 68 / 170 214 / 68 / 170 214 / 68 / 170

Cena 13.990,- CZK 19.990,- CZK 17.990,- CZK 25.990,- CZK 29.990,- CZK 39.990,- CZK 21.990,- CZK 25.990,- CZK 35.990,- CZK 39.990,- CZK 49.990,- CZK

*BLE  - technologie Bluetooth Low Energy 
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BĚŽECKÉ PÁSY TRACK S10 
7886-900

TRACK S8 
7886-800

TRACK S6 
7886-600

TRACK S4 
7886-400

TRACK S2 
7886-200
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Klávesnice a displej
• LCD displej 190 x 110 mm
•  plastový kryt displeje, chráněn před potem  

vrstvou akrylátového skla
• černý text na oranžovém pozadí

• LC displej 132 x 85 mm
•  plastový kryt displeje, chráněn před potem 

vrstvou akrylátového skla
• černý text na oranžovém pozadí

Hodnoty zobrazené 
během tréninku

Každý uživatel si může nastavit tréninkovou obrazovku (na přání uživatele)
K dispozici jsou:
• aktuální sklon v %; vzdálenost v km nebo mi;
• aktuální rychlost v km/h nebo mph;
• aktuální tempo v min/km nebo min/mi, lze zobrazit tempo nebo rychlost
• aktuální srdeční frekvence v bpm; • aktuální délka tréninku v min:sec nebo h:min;
• spotřeba energie v kcal nebo kJoule;
• aktuální kardiozóna (lze zobrazit spotřebu energie nebo kardiozónu)
• tréninkový profil (matrix) nebo animaci

Snímání pulsu
• Dlaňové senzory / BLE* hrudní pás (volitelně)
•  Pomocí BLE* je navíc možné připojit mnoho sportovních hodinek, hrudních pásů a fitness 

náramků (volitelně)

Ukládání osob do 
paměti

• Paměť pro osobní data 4 osob a 1 hosta
• Každý uživatel má svůj osobní profil s možností vlastního nastavení dat 

Uložení uživatelských 
dat do paměti

•  Vlastní nastavení tréninkové zátěže, zobrazení preferovaných dat během tréninku, vlastní 
kardiozóny a osobní data

Menu dostupné v 
jazycích Podporováno více jak 20 jazyků.

Integrované 
tréninkové programy

• Free workout (quick start)
• Trail running
• Uphill runs
• Interval training
• Routine breaker
• Specials - (3 programs)
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PC rozhraní / možnosti 
pro aplikace

BLUETOOTH / k dispozici interaktivní tréninkové aplikace jako KETTMaps. Běžecké pásy 
podporují technologii BLUETOOTH pro přenos dat do sportovních aplikací.

Výkon motoru AC motor 4.0 PS DC motor 3.0 PS DC motor 3.0 PS DC motor 2.5 PS DC motor 2.0 PS

Systém odpružení
Revoluční odpružení KETTLER Energy Deck. 
Běžecká plocha s unikátním odrazovým efektem 
minimalizuje zátěž kloubů. Systém Energy Elements 
pro maximální komfort při běhu.

Systém Energy Elements pro maximální 
komfort při běhu.

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

0.5 - 22 km/h
0.1 km/h

1 - 20 km/h
0.1 km/h

1 - 20 km/h
0.1 km/h

1 - 18 km/h
0.1 km/h

1 - 16 km/h
0.1 km/h

Rozměry po sestavení 
(d/š/v)

208 x 93.5 x 
145.5 cm

208 x 93.5 x 
145.5 cm

189.5 x 87 x 
143.5 cm

182 x 85.5 x 
143.5 cm 175.5 x 77 x 140 cm

Pro maximální  
tělesnou hmotnost 175 kg 150 kg 140 kg 130 kg 120 kg

ROTOPEDY / ERGOMETRY GIRO C1 CLASSIC 
7689-110

GOLF C2  
7689-200 

GIRO C3 /S3             
7689-310/-360

GOLF C4 /S4     
7689-400/-450      

ERGO C6 / S6               
7689-600/-650      

ERGO C8              
7689-800

ERGO C10              
7689-880       

ERGO C12              
7689-900                   

ERGOMETER AXIOM              
7690-660      

ERGOMETER R10              
7688-200      

GIRO R3              
7689-370
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Tréninkový čas • • • • • • • • • • •

Rychlost / vzdálenost • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Frekvence šlapání za minutu • • • • • • • • • • •

Tepová frekvence / spotřeba energie • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Snímání pulsu
Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory / 
BLE* hrudní pás 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory 
/ hrudní pás T34 

(volitelně)

Dlaňové senzory / 
BLE* hrudní pás 

(volitelně)

Dlaňové senzory / 
BLE* hrudní pás 

(součástí)

Ušní upínka 
(součástí) / hrudní 
pás T34 (volitelně)

Dlaňové senzory / 
hrudní pás  
(volitelně)

Dlaňové senzory / 
BLE* hrudní pás 

(volitelně)

Menu dostupné v jazycích DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

Uložení uživatelských dat do 
paměti

Osobní data, 
různá tréninková 

data
Osobní data, různá 

tréninková data
Osobní data, různá 

tréninková data
Osobní data, různá 

tréninková data
Osobní data, 

různá tréninková 
data

Osobní data, různá 
tréninková data

Osobní data, různá 
tréninková data

Osobní data, různá 
tréninková data

Osobní data, 
různá tréninková 

data

Manuální trénink (MANU) – v 
závislosti na otáčkách. Uživatel si 
volí stupeň zátěže.

• • • • • • • • • • •

Automatický trénink (AUTO) – 
nezávisle na otáčkách. Uživatel si 
volí cílovou zátěž ve wattech.

• • • • • •

Ukazatel zátěže na displeji Ne Ne Ano Ano Ano, ve wattech Ano, ve wattech Ano, ve wattech Ano, ve wattech Ano, ve wattech Ano, ve wattech Ano
Zobrazení průměrných 
tréninkových hodnot

Ano (po skončení 
tréninku)

Ano (po skončení 
tréninku) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano (po skončení 

tréninku) Ano Ano

Ukládání osob do paměti 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host 4 + host + USB 4 + host 4 + host
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Magnetický 
brzdný systém 

/ 8 stupňů 
zátěže, ovládáno 

manuálně

Magnetický 
brzdný systém 

/ 8 stupňů 
zátěže, ovládáno 

manuálně

Magnetický brzd-
ný systém (řízeno 

motorem)/ 15 
stupňů zátěže, 

ovládáno na 
displeji

Magnetický brzdný 
systém (řízeno mo-
torem)/ 16 stupňů 
zátěže, ovládáno  

na displeji

Indukce / AUTO 
mód: 25-250 W / 

MANU mód:  
20 stupňů zátěže

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 

MANU mód:  
20 stupňů zátěže

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 

MANU mód:  
20 stupňů zátěže

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 

MANU mód:  
20 stupňů zátěže

Nezávisle na 
otáčkách/ 25-600 W 

(po 5 W krocích)

Indukce / AUTO 
mód: 25-400 W / 

MANU mód:  
20 stupňů zátěže

Magnetický brzd-
ný systém (řízený 

motorem)/  
16 stupňů zátěže, 

ovládáno na 
displeji

Hmotnost setrvačníku 6 kg 6 kg 8 kg 6 kg 6 kg 8 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 8 kg

Index kvality šlapání** 5.8 7.9 6.2 7.9 7.9 8.8 9.0 9.0 9.2 9.0 6.2

Inovativní koncept nastavení sedla • • • • • •

Pro maximální tělesnou hmotnost 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 180 kg 150 kg 130 kg

Rozměry po sestavení d/š/v (v cm) 90 / 54 / 136 119 / 55 / 137 105 / 60 / 136 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 54 / 120 171 / 56 / 123 163 / 63 / 119

Cena 9.990,- CZK 11.990,- CZK 12.990,- CZK/ 
13.990,- CZK

13.990,- CZK/ 
12.990,- CZK

17.990,- CZK/ 
16.990,- CZK 22.990,- CZK 25.990,- CZK 27.990,- CZK 35.990,- CZK 39.990,- CZK 19.990,- CZK

CYKLISTICKÉ TRENAŽÉRY RACER S 
7988-728

RACER 9 
7988-726

RACER 3 
7639-600

RACER 1 
7639-700

SPEED 5 
7639-200
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Tréninkový čas, vzdálenost, 
rychlost, spotřeba energie • • • •

Snímání pulsu BLE* hrudní pás 
(součástí)

Hrudní pás T34 
(součástí)

Dlaňové senzory 
součástí / ušní 

upínka a 
Cardio Puls Set 

volitelně

Dlaňové 
senzory součástí 
/ ušní upínka a 
Cardio Puls Set 

volitelně

Horní hranice pulsu

Přesně nastavitelné 
kardiozóny BPM. 

Barevná signalizace 
dle 5 kardiozón 

funguje podobně 
jako semafor.

údaj v %, optický 
a zvukový 

varovný signál

údaj v %, optický 
a zvukový 

varovný signál

Průměrné hodnoty na konci 
tréninku • •

Celkový počet tréninkových 
programů

10 přednas-
tavených 

tréninkových 
profilů. Program-
ový konfigurátor 
s individuálními 

zátěžovými profily.

4 12

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

Pulsem řízené tréninkové 
programy • • 1

Manuální nastavení zátěže • • • •
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Brzdný systém / regulace zátěže
Indukce / závisle na 

otáčkách – nezávisle 
na otáčkách

Indukce / závisle na 
otáčkách (standard) 

– nezávisle na 
otáčkách

Magnet / závisle 
na otáčkách

Čelisťové brzdy /  
závisle na 
otáčkách

Čelisťové brzdy s 
bezpečnostním 
systémem / bez 

zátěže

Hmotnost setrvačníku 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg

Zátěžová škála
25-1000 W 

(nezávisle na 
otáčkách až do 

600 W)

25-1000 W 
(nezávisle na 

otáčkách až do 
600 W)

1-32 (řízeno 
elektronicky)

Plynulé  
nastavení

Horizontální nastavení sedla • • • •

Rozměry po sestavení d/š/v 
(v cm) 131 / 53 / 126 131 / 53 / 126 102 / 53 / 113 102 / 53 / 113 105 / 60 / 110

Napájení Ze sítě (230 V) Ze sítě (230 V) Generátor Baterie

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

Cena 64.990,- CZK 49.990,- CZK 22.990,- CZK 17.990,- CZK 23.990,- CZK

** Index kvality šlapání KETTLER, vytvořený společností KETTLER při testování jednotlivých trenažérů.



LIFEsport, s.r.o.
Na Hůrce 1091/8
Praha 6 – Ruzyně
+420 605 226 688 // 235 007 007 
info@kettler.cz
www.kettler.cz 
www.facebook.com/kettler.cz

Technické změny, tiskové chyby a barevné odchylky v tisku vyhrazeny. 
Uvedené ceny v Kč vč. DPH, změna cen vyhrazena.

Více informací o společnosti KETTLER naleznete zde:

EVE/50/08/18     Art.-Nr.: 07597-337CZ


