
believe
in the
person
you want 
to become
We believe that we are young at heart, 
Regardless of our age. Forever young! Forever fit! 
That’s why we embrace fitness. 
We exercise, we train, we push our limits; 
To get in shape, to stay in shape.
Healthier. Stronger. Fitter. With a smile. 
That’s our goal; That’s our lifestyle!

FIT & VITAL GENERATION

BELGISCH 
FAMILlIEBEDRIJF

SINDS 1999
Gespecialiseerd in de inrichting 
van professionele en particuliere 
fitnessruimtes 



Serotonine, ook wel het gelukshormoon, 
geeft u een happy gevoel en reguleert 
onder andere gemoed, eetlust en slaap. 
Al na twintig minuten sporten komen deze 
“feel good” stoffen vrij. 
Zo is SEROTO9 ontstaan. 

SEROTO9 importeert fitnesstoestellen uit de hele wereld en kiest voor merken met de beste 
kwaliteit aan de beste prijs met spitsvondige accessoires en eigen service.

SEROTO9 biedt een breed gamma aan solide en betaalbare apparatuur voor thuis, op kantoor, 
voor gyms en voor ondersteuning van paramedici. 

De jarenlange ervaring van SEROTO9 in deze branche vormt de basis van ons huidige concept 
waarbij gezondheid en de wensen van onze klanten voorop staan. 

BECAUSE 
this  

GENERATION 
WANTS

TO FITNESS 
THE WAY

THAT SUITS  
THEM BEST



Sinds 1999 specialist in Cardio- & krachtapparatuur

A-merken met de beste 
prijs-kwaliteitALWAYS

VALUE
FOR

MONEY
Het advies dat u als klant krijgt is gebaseerd 
op ervaring en passie voor de fitnessbranche 
en zelfstandig ondernemen.  Bij ons vindt u een 
gesprekspartner met kennis en inzicht, iet alleen 
voor toestellen en technische fiches, maar ook over 
de praktische haalbaarheid voor een gezond leven.  
SEROTO9 praat, denkt en handelt in termen van:

• Klantbeleving
• Rendement
• Efficiëntie
• ROI 
• Lange termijn aanpak

BE
ST

 PRICE-QUALITY * BEST PRICE-QUALIT
Y 

*
we have
the equipment
that fits 
your needs

Gespecialiseerde medewerkers

3 showrooms
Inspirerende showcases



  Gymfaciliteiten
  Hotels
  Sportcomplexen
  Studio’s
  Crossfituitrusting
  Teams
 

EEN ADVIES OP MAAT!

SEROTO9 LEVERT MEER DAN ALLEEN FITNESSTOESTELLEN

De Business Consultants van SEROTO9 hebben hun roots als professioneel 
trainer, gymeigenaar of bedrijfsleider.  Het advies dat u als klant krijgt, is 

gebaseerd op ervaring in en passie voor de fitnessbranche en zelfstandig ondernemen.  

PUSH
YOUR

LIMITS
AT THE

GYM



ONE-STOP-SHOP

SEROTO9 is een “one-stop-shop”. We zorgen voor het ontwerp van uw trainingsruimte, tot 
het leveren en professioneel installeren van uw toestellen; van inrichting tot begeleiding.

Voor advies en het opleiden van de coaches in de fitnessruimtes en zelfs bij het 
uitstippelen van een marketingstrategie om tevreden sporters aan te trekken en tevreden 

deelnemers te behouden.

Onze klanten zijn tevreden klanten; hun gebruikers, gelukkige sporters.



Door onze 35-jarige ervaring in de medische 
branche, begrijpen wij de noden van onze 
klanten en hun patienten. Wij zijn in de 
BENELUX een gekende en betrouwbare 
firma voor de inrichting van fysiopraktijken, 
sport-en revalidatiecentra in ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen.

UW PARTNER VOOR OPLOSSINGEN IN 
DE MEDISCHE FITNESSOMGEVING.

Don't
stay
the 

same
be 

better
  Fysiopraktijken
  Woonzorgcentra
  Revalidatiecentra
  Ziekenhuizen

 



SEROTO9 geeft u meerdere opties voor uw 
praktijk. U kan hiervoor rekenen op een gedegen 

expertise van ons ervaren SEROTO9-team.

SEROTO9 biedt vele mogelijkheden

100% belgisch

PROfessionele
cardio apparatuur
voor kinesitherapeuten
aan betaalbare prijzen



be 
the 

best 
version 

of 
you 

at 
work

  Bedrijven
  Overheidsinstellingen
  Hotels & Resorts
  Scheepvaart
  Scholen
  Hulpverleningsdiensten

FITNESS EQUIPMENT 
FOR 
A HEALTHY BUSINESS



FITNESS EQUIPMENT 
FOR 
A HEALTHY BUSINESS

Actief zijn op het werk is binnen handbereik 

Meer en meer werkgevers stimuleren hun medewerkers om gezonder te leven. Iedereen heeft 
baat bij gezonde werknemers; ze zijn gelukkiger, verzuim daalt en productiviteit stijgt. Bewegen 

is hierin onontbeerlijk. Daarom bieden bedrijven sportmogelijkheden aan op het werk. 
SEROTO9 is hierbij een perfecte partner.

FIT
@
WORK

Informeer naar ons affiliate programma voor personeel



YOU ARE NOT 

AlWAYS 

MOTIVATED

SO LEARN 

TO BE 

DISCIPLINED

THE BEST IN HOME FITNESS

Hebt u altijd al gedroomd van een eigen gym? 

Breng nieuw leven in die lege kamer, tover uw 
poolhouse om tot een oase van sport, maak van uw garage uw eigen sportcave of til uw 

zolder naar een hoger niveau. 

SEROTO9 zorgt voor individueel maatwerk na een persoonlijk intakegesprek.



BRING
IT

HOME



Self
confidence
is the best
outfit

Kledij voor allen, voor elke 
sportdiscipline, veelzijdig en 
vooral zalig om in te sporten.

Wielersport
Rennen



VAL OP 
met kledij 
in uw eigen 
huisstijl !
Samen met onze partner Jartazi, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om uw eigen 
logo en huisstijl te integreren op uw sportkledij. Dankzij onze eigen high level 
productie-unit zijn we flexibel en veelzijdig. Het is mogelijk om zelf ontworpen of 
bestaande items te personaliseren. Dit alles in alle kleuren en diverse 
materialen, van kleine tot grote hoeveelheden. 

Met de Premium Cotton Collection van Jartazi gaan stijl en duurzaamheid hand in hand. Alle 
stukken zijn immers duurzaam geproduceerd en tot in de puntjes afgewerkt. Deze collectie is 
voor iedereen beschikbaar!

De stoffen van dit assortiment zijn van 100% organisch katoen en worden op een 
duurzame manier vervaardigd. Het katoen wordt met de grootste zorg geteeld en gemaakt 
zodat ze voor mens, dier en natuur geen schade aanrichten. Door deze grote 
inspanningen beschikken we over meerdere certificaten van onafhankelijke organisaties. 
Elk certificaat toont aan dat we naar gezonde milieupraktijken en meer respect voor de planeet 
toewerken in ons volledig productieproces.



CASH IS KEY

Professionele klant

• Kopen
• Huren en renting
• Leasing

particuliere Klant

• Kopen 
• Huren en renting 
• Koop op afbetaling

Heel het assortiment van Seroto9
is bereikbaar voor iedereen dankzij
onze unieke samenwerkingscondities

WE
DELIVER

AN
EXPERIENCE

affiliate partner worden?
info@seroto9.com

Eigen service team

Levering



SHOP ONLINE 

Online shoppen is een onderdeel van onze moderne maatschappij. SEROTO9 biedt zijn klanten 
ook de mogelijkheid om 24/7 zijn ideale fitnessmateriaal te kiezen.

Via onze webshop vindt u een uitgebreide selectie van fitnesstoestellen

In de showrooms 
kan u het aanbod testen. 

Onze deskundige medewerkers geven 
persoonlijk advies en staan u bij in de 

realisatie van uw project

EEN 
FITNESSTOESTEL 

Kiezen 
IS 

ZOALS
 SCHOENEN 

PASSEN

bezoek onze shops

affiliate partner worden?
info@seroto9.com

op afspraak
 Onze consultant komt op bezoek bij u thuis of op het bedrijf.

info@seroto9.com                tel: 03/325 94 01



Kiezen voor DKN Technology is kiezen voor toptechnologie tegen 
een wel zeer aantrekkelijk prijskaartje. 

De DKN-toestellen zijn eenvoudig in gebruik, multifunctioneel en 
vergen weinig plaats. Ideaal voor thuis en/of op kantoor. 

Een ruim gamma aan fitnesstoestellen helpt je fit te blijven, waar en 
wanneer je ook maar wil. 

Kies je voor DKN dan kies je resoluut voor kwaliteit en 
duurzaamheid aan de laagste prijs.

Unieke designs
laag-impact oefeningen
compacte afmetingen: het wellness programma.



Laat je motiveren!
Kinomap

Verfijnde snufjes en apps vormen de ideale aanvulling en zorgen ervoor dat je meer uit je 
toestellen haalt. Zo is er de Kinomap app, waarmee je op de smartphone bestaande routes 
kunt volgen, terwijl je toch in je woonkamer traint. Zelfs een online competitie in realtime is 
mogelijk!

Console+

Met deze app verken je de wereld. Bepaal je eigen route, volg online met streetview en bed-
wing hellingen en bossen. Alles voor een fijne training met of zonder vrienden.

Zwift

Zwift bestaat inmiddels alweer een aantal jaar en is mateloos populair onder veel wielrenners en mountainbikers. 
Het trainen op een stilstaande fietstrainer wordt met Zwift namelijk een heel stuk leuker.
Die populariteit is mede te danken aan dat Zwift een realistische fietservaring geeft. Gaat het steil omhoog op je 
beeldscherm? Dan voel je de weerstand ook daadwerkelijk toenemen als je gebruik maakt van een slimme of smart 
fietstrainer. Heb je een hele geavanceerde fietstrainer? Dan trilt die zelfs mee als het wegdek slecht wordt!

Esthetiek, innovatief,  industrieel



stretch machine 
sku: 20564

roman chair 
sku: 20561

cable crossover 
SKU: 20565

45° Hacksquat
sku: 20559

cable crossover 
SKU:20557

Leg press hack squat
sku: 20562

smith machine
SKU: 20558

May the 
force 
be with 
you



cable crossover 
SKU:20557

bench
sku: 20563

flat bench
sku: 20560

smith machine
SKU: 20558

bench
SKU: 20566

May the 
force 
be with 
you



Platinum Club Series 
Treadmill

power mill 
climber 

Motiverende digitale 

coaching 
elite trainers

FLEXDECK-SCHOKDEMPINGSSYSTEEM



HX ROEIER

LIFE FITNESS ICG 8

Life Fitness heeft de passie, ervaring en apparatuur 
om uw eigen home gym waar te maken,
wat voor ruimte u ook tot je beschikking hebt.
Wij helpen u met het realiseren van je fitnessruimte
van uw dromen, zodat u het allerbeste uit jezelf kan halen.

Life Fitness levert al ruim 50 
jaar fitnessapparatuur



MATRIX
bring it home

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 133 kg
Afmetingen (LxWxH): 148 x 75 x 101 cm
30  weerstandniveaus
Max gebruiker limiet: 147 kg
13 trainingsprogramma’s

Matrix T50

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 120 kg
Afmetingen (LxWxH): 206 x 90 x 158 cm

Motor: 3.25 PK 
Snelheid: 0,8 tot 20 km/u

Max gebruiker limiet: 181 kg
13 trainingsprogramma’s

Loopvlak: 51 x 152 cm
Inclinatie: 15%

Progressive Shock Absorbtion

MAtrix E50

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 55 kg
Afmetingen (LxWxH): 222 x 55 x 58cm
Magnetische weerstand
10 weerstandniveaus
Transmissie: Spiraalveer Poly-V-riem
Max gebruiker limit: 160 kg

Stilste roeier op de markt! 

matrix roeier

SsssT... geruisloos

Ultimate Deck loopvlak

Suspension Technologie



TECHNICAL SPECS

Gewicht: 55 kg
Afmetingen (LxWxH): 109 x 64 x 120 cm

Exact Force inductierem
30 weerstandniveaus

Max gebruiker limiet: 158 kg
22” HD Touchscreen

13 programma’s

matrix R50 

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 78 kg
Afmetingen (LxWxH): 163 x 64 x 136 cm

Exact Force inductierem
30 weerstandniveaus

Max gebruiker limiet: 159 kg
22” HD Touchscreen

13 programma’s

Matrix A50 
TECHNICAL SPECS

Gewicht: 146 kg
Afmetingen (LxWxH): 190 x 75 x 165 cm
Max gebruiker limiet: 159 kg
13 trainingsprogramma’s
30 weerstandniveaus
Hellingshoek van 24% tot 54 %!
Paslengte 51 - 61 cm
Inductiesysteem

MATRIX U50 

MAtrix E50

xur xir xer xr
22” HD touchscreen biedt ons helderste 
scherm en gemakkelijke toegang tot 
entertainment-apps

16” touchscreen biedt ons 
helderste scherm en gemakkelijke 
toegang tot entertainment-apps

10” touchscreen heeft een 
duidelijk display en gemakkelijke 
toegang tot entertainment-apps

8,5” LCD maakt het gemakkelijk 
om trainingsgegevens in één 
oogopslag te controleren

matrix roeier

SsssT... geruisloos

unieke Ascent trainer

Design met lage instap!

comfortabel gelzadel verstelbaar!



DKN am-3i

nautilus u627

horizon COMFORT 8.1

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 41 kg
Afmetingen (LxWxH): 105 x 33 x 59 cm
Magnetische weerstand (EMS)
32 weerstand levels
Watt Control: 25 tot 400 watts
Max gebruiker limiet: 150 kg
16 programma’s

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 38 kg
Afmetingen (LxWxH): 103 x 56 x 134cm
Vliegwiel: 11 kg
32 weerstandniveaus
Watt Control: 10 tot 350 watts
Max gebruiker limiet: 150 kg
Pulsegrips
12 programma’s

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 40 kg
Afmetingen (LxWxH): 120 x 55 x 134 cm
ECB magnetisch rem systeem
30 weerstandniveaus
Watt Control: 25 tot 350 watts
Max gebruiker limiet: 136 kg
16 programma’s

HOMETRAINER
SKU: 100928

SKU: 20181

SKU: H100984

ergonomische stuurhendels

electro-magnetische ergometer

Stabielste ergonomische hometrainer!



DKN EMB-600

life fitness upright bike

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 72,3 kg
Afmetingen (LxWxH): 120x 58x 153cm
Electromagnetisch weerstand Systeem (EMS)
32 weerstandniveaus
Watt Control: 10 tot 500 watts
Max gebruiker limiet: 180 kg
Pulsegrips

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 79,8 kg
Afmetingen (LxWxH): 110 x 53 x 151 cm

Deluxe Back Support
26 weerstandniveaus

Max gebruiker limiet: 181 kg
Deluxe Racing Handlebars

bluetooth 4.0 , Kinomaps , Iconsole

SKU: 20487

bluetooth , Wifi, HDMI aansluiting 

accesoire tip

SKU: PCSU

2-traps EMS-drive!

ultieme club-kwaliteit



TECHNICAL SPECS

Gewicht: 60 kg
Afmetingen (LxWxH): 140 x 67 x 140 cm
Vliegwiel: 11 kg
Weerstand: top brake friction
Transmissie: Poly-V snaar
Max gebruiker limit: 150 kg
Watt control: 10 tot 400 watt
24 weerstandniveaus
Bluetooth

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 70 kg
Afmetingen (LxWxH): 164 x 69  x 131 cm
Zelf stroom voorzienend 
Zelf balancerende pedalen
Max gebruiker limit: 182 kg
20 weerstandniveaus
Bluetooth, Apple en Android connectie

DKN RB5

RS3 life fitness 
Recumbent
met verstelbare rugleuning

SKU: 20540

SKU: LF-RS3-GO

dress up like an olympic athlete and perform better!

ergonomische instap!

ontworpen voor comfort!



TECHNICAL SPECS

Gewicht: 50 kg
Afmetingen (LxWxH): 165 x 64 x 135 cm
Inductieremsysteem
Lage instap
30 weerstandniveaus
Max user limit: 136 kg
Remsysteem: magnetisch met elektronische 
16 trainingsprogramma’s
Hartslagmeting door middel van contactsensoren

horizon comfort R8.0

LIFE fitness platinum 
recumbent bike

SKU: PCSRE-DOMXX-06

SKU: K1516

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 78  kg
Afmetingen (LxWxH): 69 x 78 x 135 cm

Dual assists handlebars
26 weerstandniveaus

Max gebruiker limiet: 181 kg
16 “ Discover SE Console

2-Speed Interval, Starter Interval

TIP ! Kom een recumbent bike zeker testen in 1 van onze showrooms.  Mensen met 
knieproblemen of verminderde souplesse komen dikwijls beter uit bij een gewone 
upright bike.  Dit komt doordat de positie van de knie hoger is gesteld dan het 
bekken, waardoor sommige mensen er niet in slagen het toestel rond te trappen. 

TIP ! Mensen met een buikje kijken best uit naar een recumbent bike met 
verstelbare rugleuning. 

Recumbent’ betekent ‘achterover leunend’ . Door zittend te trainen ontlast je het 
bovenlichaam. Een workout op een recumbent bike versterkt vooral de beenspieren, maar 

heeft een positieve invloed op het hele lichaam.  Door de steun die een recumbent bike 
geeft, is dit het fitnesstoestel bij uitstek voor revalidatie en mensen met rugklachten. Ook 
heeft het trainen een minder grote impact op de gewrichten dan bijvoorbeeld hardlopen, 

door de steun die het lichaam heeft.

Comfort Curve Plus-zitting!

Ergonomische stoel met lendensteun



TECHNICAL SPECS

Gewicht: 56 kg
Afmetingen (LxWxH): 125x 53x 124cm

Vliegwiel: 22 kg
Weerstand: top brake friction

Transmissie: Poly-V snaar
Max user limit: 150 kg

TECHNICAL SPECS

Gewichten: 54 kg
Afmetingen (LxWxH): 148 x 56 x 120 cm
Vliegwiel: 23 kg
32 weerstandniveaus
Transmissie: Poly-V Snaar
Max gebruiker limiet: 150kg
bluetooth 4.0 , Kinomaps , Zwift

bluetooth 4.0 , Kinomaps , Zwift

SKU: 20534

SKU: 20226

DKN pro-1

dkn X-motion

frictie vrije weerstandssysteem!

professionele kwaliteit in huis



dkn X-motion
IC2 INDOOR CYCLE

Een geweldige fietservaring voor een 
geweldige prijs . De IC2 biedt een poly-v- 
riemaandrijving en dubbelzijdige pedalen.

Computer:  ANT+ computer (optioneel)
Compatibel met Myride®:  Nee
Weerstandssysteem:    Wrijving
Tandwielverhouding:    1:3
Stangen en schuiven:   Aluminum, vergren-
delingspal
Afmetingen (LxBxH): 120 x 53 x 110 cm
Gewicht toestel: 48 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 130 kg
Garantie    Frame: 5 jaar, Onderdelen: 3 jr, 
Op arbeidsloon: 1 jr

IC8 POWER TRAINER

De IC8 is gebaseerd op fietsbewegingen 
op de weg, triatlons en prestatietraining. 
Gemaakt voor atletische krachttraining.

Computer:  WattRate® TFT-computer met 
gepolariseerde weergave
Compatibel met Myride®:  Ja
Weerstandssysteem: 0-3800 W magnetisch
Tandwielverhouding:  1:13.75
Stangen en schuiven:   Zwart geanodiseerd 
aluminium
Afmetingen (LxBxH): 144 x 52 x 103 cm
Gewicht toestel: 54 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 150 kg
Garantie    Frame: 5 jaar, Onderdelen: 3 jr, 
Op arbeidsloon: 1 jr

IC6 INDOOR CYCLE

De IC6 biedt een hoogwaardige techniek, 
een zelf aangedreven computer met 
kleurendisplay en Coach by Color®- train-
ingsprogramma’s.

Computer:  TFT-computer van WattRate®
Compatibel met Myride®:  Ja
Weerstandssysteem:    Magnetisch
Tandwielverhouding:    1:10
Stangen en schuiven:   Aluminum, vergren-
delingspal
Afmetingen (LxBxH): 132 x 52 x 120 cm
Gewicht toestel: 51 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 150 kg
Garantie    Frame: 5 jaar, Onderdelen: 3 jr, 
Op arbeidsloon: 1 jr

IC1 INDOOR CYCLE

De IC1 biedt een vereenvoudigde reeks 
functies zonder concessies te doen aan de 
hoogwaardige materialen, de beproefde 
techniek en de styling.

Computer: Ingebouwde computer

Compatibel met Myride®: Nee
Weerstandssysteem: Wrijving
Tandwielverhouding: 1:3
Stangen en schuiven: Verchroomd, vergren-
delingspal
Afmetingen (LxBxH): 115 x 55 x 110 cm
Gewicht toestel: 51 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 130 kg
Garantie: Frame: 5 jaar, Onderdelen: 3 jr, 
Op arbeidsloon: 1 jr

IC7 INDOOR CYCLE

De IC7 biedt een hybride poly-V- en 
tandriem met twee fasen met een zelf 
aangedreven kleurencomputerdisplay met 
Coach by Color®.

Computer: TFT-computer van WattRate®
Compatibel met Myride®: Ja
Weerstandssysteem: Magnetisch
Tandwielverhouding: 1:11
Stangen en schuiven: Aluminium, traploze 
aanpassing
Afmetingen (LxBxH): 132 x 52 x 102 cm
Gewicht toestel: 54 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 150 kg
Garantie: Frame: 5 jaar, Onderdelen: 3 jr, 
Op arbeidsloon: 1 jr

IC5 INDOOR CYCLE

De IC5 biedt hoogwaardige techniek en 
een door batterijen aangedreven zwartwit 
computerdisplay met Coach by Color®- 
trainingsprogramma’s.

Computer: LCD-computer van WattRate®
Compatibel met Myride®: Ja
Weerstandssysteem: Magnetisch
Tandwielverhouding: 1:10
Stangen en schuiven: Verchroomd, vergren-
delingspal
Afmetingen (LxBxH): 132 x 52 x 120 cm
Gewicht toestel: 51 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 150 kg
Garantie: Frame: 5 jaar, Onderdelen: 3 jr, 
Op arbeidsloon: 1 jr



TECHNICAL SPECS

Gewicht: 63 kg
Afmetingen (LxWxH): 227 x 47 x 87 cm
Vliegwiel: 11 kg
Magnetisch remsysteem met luchtweerstand
Max gebruiker limit: 140 kg
Air-magnetic resistance in 16 levels
12 programma’s

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 52 kg
Afmetingen (LxWxH): 249 x 51 x 98 cm
Watt control: 30 tot 300 watt
Weerstand: RPM onafhankelijk
Inklapbaar
Max gebruiker limit: 150 kg
12 trainingsprogramma’s

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 62 kg
Afmetingen (LxWxH): 195 x 81 x 86 cm
10 weerstandniveaus
Transportwielen
Max gebruiker limit: 150 kg
Waterweerstand
Monitor: FDF Bluetooth / Heart Rate-compatibel

DKN Roeitrainer R-400

finNlo aquon pro plus

first degree E550

SKU: 20200

SKU: F3704

Uitgebreide trainingscomputer!

Comfortabel en zeer exclusief

slijtvast en stil in gebruik!



first degree E550

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 49 kg
Afmetingen (LxWxH): 212 x 51 x 93 cm
Variabele water weerstand
Max gebruiker limit: 150 kg

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 56 kg
Afmetingen (LxWxH): 56 cm x 53 cm x 210 cm
Water weerstand
Max gebruiker limit: 150 kg

LCD-weergave van: trainingsafstand, watt, 
slagfrequentie, totale afstand, hartslag 
(in combinatie met een Polar-ontvanger)

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 55 kg
Afmetingen (LxWxH): 195 x 80 x 100 cm
Waterweerstand (instelbaar)
16 weerstandniveaus
Geruisloze trekkoord
Max gebruiker limit: 200 kg

DKN H2o AR

waterrower eiken

Life fitness gx

SKU: 20538

SKU: FDE3162015

SKU: OFWRNATOAK

aangepaste variabele weerstand 

Fluid Resistance-technologie

ergonomisch luxe design



DKN XC-190

Horizon ANDES 5.0

Life fitness e1 go

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 54 kg
Afmetingen (LxWxH): 156 x 61 x 177 cm
Vliegwiel: 10 kg
32 weerstand levels
Max gebruiker limiet: 130 kg
Transportwielen
12 trainingsprogramma’s

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 78 kg
Afmetingen (LxWxH): 174 x 68 x 171 cm
ECB-magneetrem
Vliegwiel: 8 kg
20 weerstand levels
Max gebruiker limiet: 136 kg
Watt control: 25 tot 400 watt
16 trainingsprogramma’s

Opklapbaar toestel!

SKU: 20502

SKU: JHT-HEP0388-03GB

SKU: LCT-E1-GO

TECHNICAL SPECS

Afmetingen (LxWxH): 208 x 76 x 150 cm
Gewicht: 96 kg
Max gebruiker limiet: 181 kg
Stap: 51 cm
Weerstandssysteem: wervelstroom
Console: 14 programma’s 
20 weerstandniveaus
2 gebruikersprofielen

High calorie burner!

verticale inklapsysteem!

lage instap / meest natuurlijke beweging



DKN XC-190

Life fitness e1 go

DKN XC-210

life fitness E5 TRACK

accesoire tip

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 113 kg
Afmetingen (LxWxH): 211 x 66 x 160 cm

20  weerstand levels
Max gebruiker limiet: 180 kg

15 trainingsprogramma’s

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 86 kg
Afmetingen (LxWxH): 170 x 73 x 169 cm

Vliegwiel: 16 kg
24 weerstand levels

Max gebruiker limiet: 150 kg
Ventilator

12 trainingsprogramma’s
4 gebruikersprofielen

bluetooth , Wifi, HDMI aansluiting 

SKU: LFCTE5TRACKCONNECT

Instelbare paslengte

fluisterstil aandrijfsysteem!
en verstelbare hellingshoek



dkn endurun

dkn roadrun

horizon omega z

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 120 kg
Afmetingen (LxWxH): 206 x 89 x 157 cm
Motor: 2,5 PK continu, 4PK piek
Snelheid: 0,5 tot 22 km/u
Max gebruiker limiet: 150 kg
Inclinatie: 15% 
18 trainingsprogramma’s
Loopvlak: 54 x 151 cm
Inklapbaar

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 95 kg
Afmetingen (LxWxH): 183 x 89 x 144 cm
Snelheid: 0,8 tot 20 km/u
Inklapbaar
Motor: 3 PK constant vermogen 
Max gebruiker limiet: 148 kg 
12 trainingsprogramma’s
Loopvlak: 140 x 53 cm

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 108 kg
Afmetingen (LxWxH): 187 x 90 x 141 cm
Snelheid: 0,8 tot 20 km/u
Inklapbaar
Motor: 2,8 PK continu,  4,5 PK piek
Max gebruiker limiet: 148 kg 
24 trainingsprogramma’s
Loopvlak: 140 x 53 cm
Inclinatie: 18 niveau’s

SKU: 20309

SKU: HF-100945

SKU: 20494

stilste en soepelste loopband!

zeer compact!

Professioneel toestel lage prijs



DKN PRORUN

life fitness t5 GO

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 120 kg
Afmetingen (LxWxH):  204 x 81 x 150 cm

Motor: 3 PK 
Snelheid: 0,8 tot 19,3 km/u

Max gebruiker limiet: 180 kg
13 trainingsprogramma’s

Loopvlak: 153 x 56 cm
Inclinatie: 15%

FlexDeck schokabsorptie systeem

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 217,5 kg
Afmetingen (LxWxH): 208 x 95 x 164 cm

Motor: 4 PK continu, 7 PK piek
Snelheid: 0,8 tot 20 km/u

Max gebruiker limiet: 180 kg
12 trainingsprogramma’s

Loopvlak: 99 x 155 cm
Progressieve schokabsorptie

SKU: 20541

SKU: LFT5GOGEBRUIKT-NLF

professionele loopband / 21% inclinatie

extra breed loopoppervlak
met verstelbare vering



KRACHT

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 358 kg
Afmetingen (LxWxH): 155 x 147 x 223 cm
Precisie stalen kogellagersysteem
Maximale belasting: 250 kg
Glasvezel versterkte nylon katrollen 
34 verstelbare pulleys 
Twee gewichtsstapels van 68 kg
Geïntegreerde chinning bar van 210 cm tot 223 cm

TECHNICAL SPECS

Afmetingen (LxWxH): 158 x 199 x 209 cm
Maximale belasting: 365 kg
Linear Bearing Smiths System
Multi-positie rek voor halters
2 safety spotters (42 cm)
Gunrak met 12 posities

220 cm professionele olympische
halterstang

TECHNICAL SPECS

Afmetingen (LxWxH): 81 x 168 x 212 cm
Maximale belasting: 280 kg 
Twee gewichtsstapels van 72 kg
Max chin-Up 120 kg
Katrollen met meerdere posities
Optrekstang met meerdere handgrepen

2 x enkele handgrepen, 1 x enkelband, 1 x lange 
staaf

High-Tensile stalen kabels, nylon gecoat, met hoge 
treksterkte, getest tot 900 kg

DKN F1

dkn Smith machine

inspire ft 2

SKU: 20537

SKU: F3638

SKU: 20689

Katrollen met meerdere posities

onafhankelijke pulleys

2 massief stalen catchers 
voor optimale bescherming!



KRACHT
DKN F1

dkn Smith machine

inspire ft 2

TECHNICAL SPECS

Afmetingen (LxWxH): 121 x 193 x 215 cm
Maximale belasting: 280 kg
Max Chin Up: 120 kg
Soliede bar met roterende huls

Lineaire lagers geven deze Smith een heel soepele 
beweging

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 106 kg
Afmetingen (LxWxH): 104 x 158 x 160 cm
Maximale belasting: 280 kg
Voor Olympische gewichtschijven 50 mm
Voorzien van 2 houders voor opslag van gewichten

TECHNICAL SPECS

Afmetingen (LxWxH): 130 x 160 x 215 cm
Maximale belasting: 350 kg

verstelbare steunen en houders voor Olympische 
schijven van 5 tot 25 kg

Geschikt voor Crossfit, Circuits, Functional Training, 
Halters en Power Bands

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 287 kg
Afmetingen (LxWxH): 204 x 135 x 214 cm
Stevig voetplatform 
30 totale oefeningen
Ergonomisch
Maximale belasting: 120 kg

linear bearing smith 
machine

Abdominal Crunch

life fitness g4

DKN Half Rack

SKU: 20536

SKU: S29MFU015 SKU: 20686

SKU: PH-G4-001

veel training op weinig ruimte! superieure ergonomie

Versterkte bekleding Multifunctioneel!



HIIT
HIGH 
INTENSITY
TRAINING

BOWFLEX MAX TRAINER M10I

life fitness heat performance row

SCHWINN AIRDYNE AD8I

SKU: 100916

SKU: PRF-ROW-TFT-01

SKU: 100475

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 51 kg
Afmetingen (LxWxH): 135 x 67 x 135 cm
Max gebruiker limiet: 160 kg
Eentraps direct drive-systeem
Telemetrische hartslagtechnologie 
Handgrepen met meerdere standen
Geoptimaliseerde ventilator

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 61 kg
Afmetingen (LxWxH): 216 x 71 x 120cm
Max gebruiker limiet: 150 kg
Aandrijfsysteem: Poly-V riemsnaar
Weerstand: 100 niveaus!!!
8 programma’s
Luchtweerstand
Hoge instap
WattRate® TFT scherm
Coach by color 

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 67 kg
Afmetingen (LxWxH): 124 x 77 x 166 cm
Max gebruiker limiet: 136 kg
Vliegwiel: 4 kg
Voorwielaandrijving
Weerstand: lucht & magnetisch
20 weerstandniveaus
8 programma’s
Te koppelen met smartphone en tablet

Bluetooth, Netflix, Radio

soepele, low-impact bewegingen!

total body workout!

hightech digitale feedback



HIGH 
INTENSITY
TRAINING

life fitness SPARC

OCTANE RO ADX

Life fitness arc trainer

SKU: 111950-500

SKU: 100877

SKU: 100662

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 58 kg
Afmetingen (LxWxH): 239 x 61 x 119 cm
Max gebruiker limiet: 160 kg
6 programma’s
10 weerstand levels
Ventilator en magnetische rem
MultiGrip stuur
Zelfaangedreven
14 intervaltrainingen

TECHNICAL SPECS

Gewicht: 186 kg
Afmetingen (LxW): 194 x 93 x 159 cm
Max gebruiker limiet: 181 kg
Hellingshoek: 21 niveaus
Weerstandsniveaus: 100 niveaus
Alleen Integrity C- en X-consoles met eigen voeding
Maximaal vermogen tot 1200 watt

TECHNICAL SPECS

Afmetingen (LxW): 180 x 88 x 154 cm
Max gebruiker limiet: 182 kg

Twee D-Cell 1,5 v Alkaline batterijen
Ventilator 0-1000 Watt. 

Weerstandshendel voegt extra 0-400 Watt toe
Hellingsniveaus: 0%, 6% en 12%
1-10 niveaus van remweerstand

Bluetooth 

ANT+, Bluetooth

roei en kajak beweging

ultieme vet verbrander!

3-in-1 cardiotoestel!



Bedankt voor uw interesse 

en uw vertrouwen!

Gunt u ons

trustpilot fitnessmegashop
Deurne

Showroom deurne
Bischoppenhoflaan 420

2100 Deurne
03/325 94 01

Showroom gent
Kortrijksesteenweg 202

9830 Sint-Martens-Latem
09/222 34 22

Showroom assent
Langerode 17-B01
3460 Bekkevoort

03/325 94 01

Jouw positieve feedback betekent ontzettend veel voor ons
de qr code scannen duurt slechts 5 push-ups

fitnessmegashop
gent


