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1845
Megalakul a Brunswick Corporation, 

a Life Fitness anyavállalata

1970
a Life Fitness bemutatja a világ ELSŐ 

elektronikus fitness berendezését

2012
Az LF OPEN bevezetése: a Life 

Fitness eszközei Apple és Android 

applikációkkal szabadon 

fejleszthetőek

2014
A Szocsiban megrendezett Téli 

Olimpia kizárólagos fitness 

beszállítója a Life Fitness

A Life Fitness gondosan tervezi meg az Ön 

eszközeit. Sokszoros tesztelésnek veti alá, hogy 

Ön hosszan számíthasson a biztos működésre. 

Fejlesztéseivel utat mutat a fitness iparág 

szereplőinek. Követi és felhasználja a legújabb 

technológiai vívmányokat. 

Ezért választják a világ vezető fitness termei, 

hotelei, vállalatai és a profi sportolók.

A Life fitness A viLág vezető 
fitness gép gyártójAtrADíció

iNNOváCió 
TEChNOLógiA

www.lifefitness.hu

http://www.lifefitness.hu


A Life fitness A viLág LegnAgyobb 
váLAsztékávAL renDeLkezikTERvEZÉS

Küldje meg nekünk alaprajzát!

Ossza meg velünk elképzelését 

vagy bízza rá magát szakértőinkre!

Mi elkészítjük a terveket és Ön 

kiválasztja az ideálisat.





bAsic
CSOMAg

Megkönnyítjük önnek A váLAsztást

R3 háttámlás kerékpár 

Track konzollal 

X3 Elliptikus Tréner 

Track konzollal
T3 Futópad 

TRACK konzollal

állítható pad g7 Kábeles 

Multifunkciós géphez

g7 Dupla állítható 

Multifunkciós gép 

Kifinomult, elegáns formatervezésű, 

gazdaságos helyigényű kardió és 

erősítő eszközökből összeállított 

kedvező árú csomag. 

A gépek nagy előnye, hogy 

biztonságosak és könnyen kezelhetők. 

A gondos formatervezésnek és a 

felhasznált minőségi anyagoknak 

köszönhetően a berendezések 

használat közben is csendesek, 

mozgásuk könnyed, egyenletes, 

kényelmes.

Az ábrán látható bAsic mintacsomag értéke 3 M ft + áfA*



Megkönnyítjük önnek A váLAsztástoptiMAL
CSOMAg

Biztonságos, egyszerűen kezelhető, professzionális 

felhasználásra gyártott fitness eszközök. A multi-

funkciós erősítő gép interaktív konzollal felszerelt. 

A konzol helyettesíti a szakmai személyzetet, mivel 

minden izomcsoportra videós gyakorlatok segítik 

a szálloda vendégeinek edzését.

Az ábrán látható optiMAL mintacsomag értéke 6 M ft + áfA*

Activate

Teremkerékpár

Optima kétfunkciós  

combközelítő/combtávolító 

Activate

Elliptikus 

Tréner

Activate Futópad 
Cable Motion Kábeles Dupla 

állítható Csigás torony

Fit 3 oldalú hétfunkciós

erősítő gép

interaktív 

Edző Konzol



MAXiMAL
CSOMAg

Megkönnyítjük önnek A váLAsztást

Páratlan minőség, innováció, 

továbbá kivételes szórakozási 

lehetőség – mindez néhány 

olyan gyönyörű fitness 

gépben egyesítve, amit akár 

a fogadócsarnokban is 

kiállíthatna.

Legyen az munka vagy 

szórakozás, vendégei 

netezhetnek, tévézhetnek 

edzés közben, vagy 

használhatják a fitness 

alkalmazásokat. 

(Apple és Android)

 

Az ábrán látható MAXiMAL mintacsomag értéke 12 M ft + áfA*

Discover háttámlás 

teremkerékpár

Cable Motion Dupla 

állítható Csigás torony

Optima Kombinált 

combközelítő / combtávolító 

Discover Ülő 

teremkerékpár

Discover Futópad 

Discover Elliptikus Tréner

Signature állítható Pad



OKTATáS
Dolgozóit, edzőit felkészítjük 

vendégei maximális kiszolgálására

gARANCiA
hosszan tartó biztonság

Teljeskörű garancia vállalás

A garancia körében és ideje alatt 0 Ft

szervizköltség!

SZERviZ ÉS 
KARBANTARTáS
20 éves szakértelem

gyors kiszállás

Folyamatos karbantartás

hOgy ÖNNEK NE LEgyEN gONDjA! 

FiNANSZÍROZáS
Pályázati támogatás

Tartósbérleti lehetőség

Részletfizetési lehetőség

A Life fitness 
A viLág vezető fitness gép gyártójA



westenD hiLton buDApest *****

MÉRET: 90 m2

NyiTáS: 2012

KONCEPCió

A Fitness terem elegáns és modern 

berendezése, mely tökéletesen 

illeszkedik a hotel láncolat által 

megszokott és képviselni kívánt 

magas színvonalú szolgáltatáshoz.

BERENDEZÉS

Erősítő gépek: Optima Series

Signature series

Cable Motion Dual Adjustabel Pulley

Kardió gépek: Discover (Elevation) 

Series

Az elegáns szálloda a főváros 

szívében található, nem messze 

a Parlamenttől és az Operaháztól. 

A Hilton modern hangulatú fitness 

terméből teljes panoráma nyílik 

Budapest belvárosára.



Airport hoteL stáció ****

A stílusos fitness terem az 

elegáns wellness részleg 

egyedülálló és különleges 

részét képezi. A wellness 

részleghez egy 18 méteres 

medence és élményfürdő is 

tartozik, jacuzzi, infraszauna, 

finn szauna, terápiás és 

relaxációs szobákkal is 

felszerelve.

MÉRET: 140 m2

NyiTáS: 2011

KONCEPCió

A megvalósítani kívánt cél az volt, hogy olyan 

wellness részleg szülessen, mely nem csak 

a szállóvendégek, hanem a kívülről érkező ven-

dégek számára is hívogató, ezáltal is növelve 

a látogatottságot. 

A hotel speciális mediterrán atmoszférával és 

stílusosan elegáns berendezéssel rendelkezik. 

A gépek színvilága a Midnight Metal vázzal 

és a Suede, világos bézs kárpittal tökéletesen 

illeszkedik a szálloda megjelenéséhez.

BERENDEZÉS

Erősítő gépek: Sinature Series

Signature Series Cable Motion

Signature Series Benches & Racks

Kardió gépek: integrity (Classic) Series



Akikkel a teljeskörű berendezést 
megvalósítjuk Önnek

Finn szauna, infraszauna és kombi 

szauna minőségi alapanyagokból

PARTNEREiNK

PROFESSZiONáLiS FiTNESS KiSESZKÖZÖK

Fitnesslabdák, kettlebellek, stepek, rudak, 

súlyzók a legmagasabb minőségben

novoteL buDApest city ****

SPORTPADLóK ÉS FÉNyTEChNiKAi 

MEgOLDáSOK

Speciazilált burkolatok fitnessgépek alá, 

aerobic terembe, vizesblokkokba, közlekedőkre

Az Accor csoport nagy múlttal rendelkező 

szállodája. Renovációja során a teljes wellness 

terület megújult. A fitness terem mellett érdekes 

technikai megoldású medence és szaunák is 

újranyitottak.

MÉRET: 60 m2

NyiTáS: 2007

KONCEPCió

Praktikus és gazdaságos berendezési megoldás, 

mellyel a vendégeknek a kisebb alapterületen is 

biztosítható a teljes test komplett edzése. 

BERENDEZÉS

Erősítő gépek: Fit és Optima Series két és 

többfunkciós gépek

Kardió gépek: integrity (Classic) Series



Life Fitness Magyarország — FitConcept Kft. 

A Life Fitness kizárólagos gyári képviselete   

cím: h-1183 Budapest, gyömrői út 89.  |  telefon: +36 1 297 1514  

mobil: +36 70  2703 703  |  e-mail: kapcsolat@fitconcept.hu 

*Az árváltoztatás jogát fent tartjuk.

Life fitness tAnúsítványokLiFE 
FiTNESS 
AwArDs

www.lifefitness.hu

http://www.lifefitness.hu

