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VISION
Vi vil gøre en forskel ved at øge mulighederne for bedret sundhed og 
velvære i samfundet
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DET VI TROR PÅ

Motiverende træningsprodukter og redskaber 
skaber fundamentet for, at den enkelte får lyst 
til at træne og dermed forbedre sin livskvalitet.

Der er et vækstpotentiale indenfor 
kvalitetssikret træning, hvor de rigtige rammer 
kombineres med det rigtige vidensniveau. 

Fremtidens fokus bliver også på Medical 
Fitness – sammensmeltningen af træning og 
terapi. Træningen vil flytte sig i en mere 
saglig og faglig retning, terapien vil flytte sig 
i en mere aktiv retning. Det giver et øget 
behov for kvalitetsprodukter med ergonomi 
og funktion i højsædet. 



VÆRDIER
Kompetence
Rådgivning
Fleksibilitet
Troværdighed

DET VI GØR

Vi interesserer os oprigtigt for træning og 
sundhed. Vi følger med i fitnessindustrien, 
i behandlernes verden og holder øje med 
slutbrugerne. 

Baseret på vores viden om brugernes adfærd 
leverer vi totalløsninger til indretning af 
træningsfaciliteter fra de bedste producenter i 
verden.  Fremtidssikrede løsninger der kan 
tilpasses og udbygges 
efter behov.

Vallensbækvej 63    I 2625 Vallensbæk    I Telefon  70 204 234   I info@fitpartner.dk   I www.fitpartner.dk

Via samarbejdspartnere kan vi hjælpe med 
undervisning, holdtræning, 
implementeringsplaner, markedsføring, 
informationsmateriale, audiovisuelle 
løsninger og meget mere. 

Vores kunder fokuserer på sund og aktiv 
livsstil – og går ikke på kompromis med 
kvaliteten.
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Klub Danmark 2014
Vi ønsker at være en decideret partner for vores kunder. Vi sørger for grundig undervisning af 
personale, og vi hjælper gerne til med markedsføringsmateriale. Vi udarbejder 3D 
indretningsforslag og visualiseringer i forbindelse med f.eks. etablering af et træningsafsnit.

Vi har defineret en attraktiv rabatstruktur overfor Klub Danmarks centre. Aftalen tager 
udgangspunkt i differentierede rabatter baseret på vores altid gældende listepriser. Kontakt os 
gerne med spørgsmål samt for yderligere informationer:

Hovedkontor mail info@fitpartner.dk telefon +45 70 204 234

Partner konsulent ØST
Ole Okke mail oo@fitpartner.dk mobil +45 4022 8330

Partner konsulent VEST
Thomas Olsen mail to@fitpartner.dk mobil +45 2631 3553

Adm. Direktør
Peter Frislund Ipsen      mail pfi@fitpartner.dk mobil  +45 4031 9131

mailto:info@fitpartner.dk
mailto:oo@fitpartner.dk
mailto:to@fitpartner.dk
mailto:pfi@fitpartner.dk
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Funktionelt kvalitetsudstyr
Vi ønsker udelukkende at levere funktionelt kvalitetsudstyr, og har derfor også valgt 
professionelt kvalitetsudstyr fra kendte leverandører. 

Det kredsløbs- og styrketrænings udstyr, vi som udgangspunkt har valgt til Klub Danmark 
er nævnt her nedenfor. Der er defineret en attraktiv prisstruktur for alle produkter:

 Precor Cardio P80 / P30 / P10
 Precor Styrketræning Discovery Selectorised
 Precor Styrketræning Vitality Line
 Precor Styrketræning Icarian Line

 Gym80 Styrketræning, Sygnum linie – samtlige grupperinger

 KEISER M-serie samt performance produkter

– andre relevante produkter

Udover ovennævnte kredsløbs-/styrketræningsudstyr vil vi gerne fremhæve følgende:

 ELEIKO performance produkter

 iQniter Suunto Fitness Solution

 DIVERSE – mindre udstyr tilbudt via dedikeret webshop 
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FOKUS PÅ FUNKTIONALITET

Precor er blandt branchens absolut største aktører – en af verdens mest anerkendte og 
respekterede producenter af fitness udstyr. Precor’s innovative udviklingsteam har gentagne 
gange skabt små revolutioner – crosstraineren EFX® i 1995, Adaptive
Motion Trainer AMT® i 2007, og senest i 2011 netværksbaseret træning med introduktionen 
af den banebrydende 880 touchscreen kredsløbslinie.
Styrketrænings serierne fra Precor er skabt med fokus på ergonomi, biomekanik, nytænkning 
og design. Precor er kendt for topkvalitet, kompromisløs holdning til bevægebaner og led 
skånsomhed, intuitiv tilgang til display betjening, som formodentlig er branchens mest 
brugervenlige.

AMER SPORTS

Amer Sports ’familien’ inkluderer (udover Precor) brands som fx Salomon, Atomic, Wilson, 
Mavic og Suunto. Et AmerSports tilhørsforhold åbner således op for relevante crossover 
aktiviteter, fx i forbindelse med medlemspræmiering, personaleindkøb og annoncering.
AmerSports gruppen har et indgående kendskab til konsumentgruppen fra fitness miljøet, og 
denne viden integreres selvsagt også i Precor’s produktudvikling.

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=precor amt preva&source=images&cd=&cad=rja&docid=VjswBcKMiaosGM&tbnid=zdLYAM1rZme_3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.precor.com/en-us/commercial/products/cardio/precor-products/amt/amt-885-with-open-stride-adaptive-motion-trainer&ei=HJMaUszmEtDTsgaOyIDQBQ&psig=AFQjCNGycHkUDmFRWnY8zG1o4-t_d8SKfw&ust=1377559696929316
http://www.amersports.com/
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Link til Precor interaktivt katalog

http://content.yudu.com/A1otpo/CompFitnessSolutions/resources/index.htm

http://content.yudu.com/A1otpo/CompFitnessSolutions/resources/index.htm
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Source:  2009 IHRSA Benchmarking Survey of 400 U.S. facilities, ranking top 8 manufacturers.

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=precor+discovery+selectorized&source=images&cd=&cad=rja&docid=7_9aXVJZAF3mpM&tbnid=BFcNwx_gzTfaQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.precor.com/en-us/commercial/products/strength/discovery-strength/selectorized&ei=xJMaUofvHoWStAbOtoHQCA&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNG42ZPodxJCPJxz-o2zlraFZHGgsg&ust=1377559872809862
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=precor p80 line&source=images&cd=&cad=rja&docid=bKmGKpeCWVYlVM&tbnid=Eo_1nTpcvK1g4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://gonyuathletics.com/sports/2012/2/28/Palladium_0228124707.aspx?path=palladium&ei=C5QaUv3lOIaZtAaxoIGwDg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNHxq_wRvy5sUakliqakYbDo0MZAiw&ust=1377559941949765
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FOKUS PÅ DETALJER

gym80 International er blandt verdens største aktører på styrketræning. 
Virksomheden har siden etableringen i 1980 med rette holdt fast i at producere i 
Tyskland (Gelsenkirchen), og ”Made in Germany” kan tydeligt ses, mærkes og føles. 
Den sublime kvalitet er bl.a. opnået ved brug markedets kraftigste stålprofil (4 mm), 
stålarmerede brede trækbånd og gedigne kuglelejer.
’Full package’ producenter har (synes vi) i nogen grad nedprioriteret udviklingen af 
styrketræningsudstyr, det er IKKE tilfældet hos gym80. Det samlede sortiment tæller 
mere end 150 forskellige maskiner – fra alt det basale til en række højteknologiske 
produkter.

bodyLIFE AWARD

Den tyske organisation ”BodyLife” gennemfører hvert år en kæmpe 
spørgeundersøgelse, hvor mere end 500 fitnesscentre indgår i besvarelsen. Gym80 
har i 8 af de seneste 10 år modtaget prisen for ’Best Strength Training Product’.

INDIVIDUALITET

Giv centret et unikt udtryk. Med en stor palet af såvel stelfarver som betrækfarver 
samt mulighed for logobroderinger kan der skabes et helt unikt udtryk på 
maskinerne og derfor tilføre centret øget signalværdi.

www.gym80.de

http://www.gym80.de/
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DESIGN & FARVE

Det rigtige design er en væsentlig faktor for et harmonisk image

Gym80’s styrketræningsmaskiner kan leveres med et bredt udvalg af betræk, stel farver 
samt vægtafskærmninger. Vi vil også gerne imødekomme individuelle ønsker  - fra 
specialfarver til brodering af jeres logo og hermed skabe jeres individuelle image. Herudover 
kan vi tilpasse / skræddersy Gym80 maskiner efter jeres særlige behov.



KEISER er gennemført funktionalitet

Det er mere end 35 år siden brødrene Dennis og Randy Keiser satte sig for at ændre unge 
og gamles måde at motionere på. For Keiser handler motion om øget livskvalitet, uanset 
om udøveren er elitesportsmand, motionist eller under genoptræning.
Siden første færd har Keiser stået for banebrydende teknologi og højeste kvalitet. Keiser er 
udviklet med størst indsigt i markedets behov og er unik i forhold materialevalg og 
rengøringsvenlighed

 Design, ergonomi og kvalitet er helt i top

 Unik i forhold materialevalg og rengøringsvenlighed

 Udviklet med størst knowhow til markedets behov 

 Blandt de 2 bedste cykler på markedet

 Oplagt til performance træning   
 Link til www2.keiser.com
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http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=eleiko+udstyr&source=images&cd=&cad=rja&docid=vRbE8odRRv25SM&tbnid=9pbbZ_XLp2l-UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://seierfitness.dk/traening/&ei=-OMmUq2PPOrB0QWL7ICgAQ&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNEwmJ3bI9SQxpDtHh4obBlXP7JK2Q&ust=1378366817928330
http://www2.keiser.com/en/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=keiser+performance+training&source=images&cd=&cad=rja&docid=7faj3emjZiLAqM&tbnid=Wvad9nRDyON6oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coreperformance.com/daily/movement/how-to-adapt-your-workout-if-you-dont-have-access-to-a-cable-machine.html&ei=vNYmUqb_FsqH0AXFzIDYCA&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNFXZjmBn8zPyXbL9WtnN2vobecvyg&ust=1378363395167424
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=keiser+performance+training&source=images&cd=&cad=rja&docid=A0upAx_SYq_WNM&tbnid=I45yVOHGpLoVpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coreperformance.com/rss/?path=/strength&ei=B9cmUpWKNaWd0QXW34CABg&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNFXZjmBn8zPyXbL9WtnN2vobecvyg&ust=1378363395167424
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=keiser+performance+training&source=images&cd=&cad=rja&docid=MikOQ6YlexvgVM&tbnid=vLcRADGUCZWUtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.keiser.com/en/accessory_options/power_acc&ei=3NcmUrflFOmp0QXZx4GIDQ&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNFXZjmBn8zPyXbL9WtnN2vobecvyg&ust=1378363395167424


Vi har sammensat et stærkt sortiment af vægtstænger, håndvægte, 
kettlebells, bænke, stativer og meget mere - træningsudstyr der klarer 
mange års styrketræning i crossfitcentre, kommercielle træningscentre, 
sportsklubber, skoler, helsestudier m.v.

Eleiko er synonym med førsteklasses frie vægte, fremstillet til at opfylde dine 
høje forventninger til funktion, kvalitet og design. Fra et salgssynspunkt er 
det faktisk vores største problem, at de holder for længe! 

Eleiko er det klare valg når kvaliteten sættes i højsædet.

Link til www.eleikosport.se 
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http://www.eleikosport.se/da/0/welcome2.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=eleiko logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=82fZqG0BEotURM&tbnid=o6p0tv7oFPA8BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panamwf.org/&ei=4s4lUoOXA8G00QXCroCYAg&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNFXCARm-xmqUx_ssea6p1f_0J7QlA&ust=1378295899574868
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=eleiko+performance&source=images&cd=&cad=rja&docid=nqoVOtjbE6hB4M&tbnid=VczeT-idpSTHOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eleikosport.se/en/46/about.aspx?pageId=24&ei=_uUmUp_GGoWq0QXinoHgCA&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNGKx8SNYZsUpNi7YQhYdMtoZybsPQ&ust=1378367234584059
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- ET BOOST TIL HOLDTRÆNINGEN

iQniter pulsmonitorering benyttes til registrering af patienternes træning på klinikken. 
Med iQniter er det muligt at lave:

DIREKTE PULSMÅLING
 Instruktøren har mulighed for at se deltagerens intensitet.

FEEDBACK
 Deltageren modtager en træningsrapport på mail
 Instruktøren modtager en rapport om egen træning samt deltagernes træning

Deltagerens feedback-rapport kan udover resultaterne indeholde tips til forbedring af 
træning, og den indeholder desuden en oversigt over kcal-forbrug samt effektiv 
træningstid. Softwaren kan benyttes med almindelig PC og kræver ikke anskaffelse af nyt 
IT-udstyr.

 Seriøs, saglig/faglig, motiverende og underholdende
 Aktivt værktøj til såvel rekruttering og fastholdelse
 Mulighed for mersalg af bælter og ure
 Systemet giver maksimalt udbytte for minimal investering!

Link til www.iqniter.com

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=iqniter+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=LNVyZRIXznWD0M&tbnid=JZf1y7BB1MC13M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3d-empire.dk/Gallery/?Case=106&ei=D5JBUdrTIsGutAbc9oGQCg&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNFsX_tjz9L-7pgoazt0RPvnTGSe0w&ust=1363338111463858
http://www.iqniter.com/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=iqniter+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=w6Wm34oNnh9waM&tbnid=g1uc4utAD3_6hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fitpartner.dk/Produkter/?nav=1&mc=1&com=1&sc=41&pro=230&ei=ZpJBUa_BIsXxsgaOsoCABg&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNFsX_tjz9L-7pgoazt0RPvnTGSe0w&ust=1363338111463858


Klub Danmark webshop

 en webshop for alle gængse træningsprodukter
 bygger på vores egen shop platform 
 gør det meget nemt for det enkelte center at bestille
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http://www.proa.dk/productlisting.aspx


Service med fokus på detaljer

 Komplet database på alt leveret udstyr

 24 måneders fuld garanti på alt – betinget af servicekontrakt

 Profylaktiske servicekontrakter – for at minimere driftsstop og 

maksimere levetid. Halvårlig cardio check, helårlig strength check

 Gennemskueligt unit system - ”fixed pricing”

 24/7 rapporterings service via vores website

 5 dages udbedringsgaranti

 INGEN debitering af rejseomkostninger

 Unik styring af reservedelslager

 Konstant fokus på forbedring
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Reference centre
FITPartner har siden etablereingen i 2005 leveret til mange forskelligartet 
træningscentre. Vi leverer og har leveret til kommerciel fitness, foreningsbaseret 
fitnesscentre, fysioterapier, genoptræningscentre, hospitaler, hoteller/resorts, skoler, 
virksomheder m.v. 

Blandt andre væsentlige referencer kan nævnes eksklusiv aftale med Fitnessdk og 
Fysiq/Fysiodanmark. Nedenfor er ligeledes nævnt en række referencer: 

KOMMERCIELLE

 fitnessdk

 Skodsborg

 FYSIQ

 LIDO Fitness

 SEIER Fitness

KLINIKKER

 Hillerød Fysioterapi & Træning

 Arkadens Fysioterapi (Ålborg)

 Horsens Sundhedscenter

FORENINGER

 SGI Esbjerg

 Højbjerg-Lyseng (Århus)

 Gadstrup 

HOSPITALITY

 Hotel Hilton

 Lübcker Golf Resort

VIRKSOMHEDER

 Ernst & Young

 KPMG

 Rambøll

PRIVATE

 Mikkel Kessler

….og mange flere

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=seier+fitness&source=images&cd=&cad=rja&docid=uvl15_zv73_djM&tbnid=p43TCvnxb9PjpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://seierfitness.dk/category/slider/&ei=FX0aUumqKM6l0wX75YGoCg&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNE6RZcN1QIoVGeprjJHKJXg3UfL6g&ust=1377554051784446
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=fitness dk city2&source=images&cd=&cad=rja&docid=O-Z1cYUBLAvmnM&tbnid=vwhWGNmYH_AueM:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/102505862021492801448/about&ei=aX0aUpidIcTX0QXEuoDQCQ&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNH1Rhhc7Qrdp9kszgNjcvjeAMbjhQ&ust=1377554148489721
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=fitness dk city2&source=images&cd=&cad=rja&docid=O-Z1cYUBLAvmnM&tbnid=vwhWGNmYH_AueM:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/102505862021492801448/about&ei=aX0aUpidIcTX0QXEuoDQCQ&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNH1Rhhc7Qrdp9kszgNjcvjeAMbjhQ&ust=1377554148489721
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=fitnessdk herlev&source=images&cd=&cad=rja&docid=LDf8LzUHdV-RQM&tbnid=AljH058MTyIUpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fitnessdk.dk/centre/herlev/billeder&ei=CH4aUrfRBsrasga8hYHIBQ&v6u=http://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=178.249.49.154&ts=1377467909330311&auth=snvhhwc5tjbz7py7imfw7pkkmqlib6ma&rndm=0.43718979961300913&v6s=2&v6t=4197&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNEGL5yKKh3_B4Cmlfx32fxbe2XQDg&ust=1377554309363781
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