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PROFESSIONELE
FITNESSAPPARATUUR
FITNESSINRICHTINGEN MET PERSOONLIJK ADVIES VOOR
BEDRIJFSFITNESS, MEDISCH- OF COMMERCIEEL GEBRUIK

PROFESSIONELE FITNESSRUIMTES
VOOR IEDEREEN

WAT W I J B I E DE N

De toenemende interesse rond het thema fitness en

Fitshop heeft een uitgebreid serviceorgaan die u graag ondersteunt

gezondheid groeit en de ontwikkelingen gaan maar door.

bij het opbouwen of uitbreiden van uw fitnessruimtes. Daarbij is het

Niet alleen het aantal fitnessruimtes groeit, maar ook

voordeel dat wij u één totaaloplossing kunnen bieden vanuit hetzelfde

ondernemers, instanties en verenigingen erkennen dat een

bedrijf. Op die manier helpen wij u vanaf de conceptfase en financiering,

fitnessruimte bijdraagt aan hun succes. Dit succes uit zich in

tot en met de opbouw en inrichting van uw fitnessruimte. Elke stap

minder ziekteverzuim, actiever personeel, maar ook betere

nemen we samen en wordt afgestemd op uw wensen.

wedstrijdresultaten.
Het is belangrijk dat een professionele fitnessruimte is
voorzien van apparatuur passend bij de doelgroep en hun
doelstellingen. Alleen dan is de training leuk, uitdagend
én succesvol. Dit zorgt voor betere capaciteiten, meer
klantenbinding en een verbeterde gezondheid.
Fitshop helpt hierbij om jouw fitnessruimte te optimaliseren
voor jouw doelen.

• ZEER GROOT EN MERK-ONAFHANKELIJK
ASSORTIMENT
VAN FITNESSAPPARATUUR
• FITNESSRUIMTES, INRICHTINGEN EN IDEEËN
MAATWERK OPLOSSINGEN
• LEVERING, MONTAGE EN GARANTIE
DOOR HEEL NEDERLAND
• PERSOONLIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
FLEXIBEL EN EENVOUDIG
Profiteer van ons servicenetwerk met dekking door heel Nederland.
Eigen bezorgers én servicemonteurs die snel op locatie kunnen zijn.
We bieden een uitgebreid assortiment met diverse klassen aan
apparatuur van alle A-merken. Dankzij onze grote eigen voorraden
bieden we het grootste aanbod apparatuur direct uit eigen voorraad
leverbaar. Dus snelle levering en korte wachttijden.

HOTELS
HOTELS | SPA’S | WELLNESS

Gasten die zich comfortabel
voelen komen weer terug

Meerwaarde voor
uw gasten
Het maakt niet uit wat voor bedrijf u heeft,
wij vinden de juiste inrichting voor u!

BODYCRAFT
Krachtstation
Elite Graphite

Wilt u een elegante inrichting met
houten accenten, een yogaruimte met
trainingsmatten of juist een loopband
om de conditie van uw klanten te

Hotelgasten vinden gezondheid, fitness en wellness

verbeteren? Wij richten elke ruimte,

steeds belangrijker worden. Zowel tijdens vakanties als

groot of klein, met passende cardio- en

zakelijk reizen is het prettig om te kunnen sporten. Wij

krachtapparatuur in.

ondersteunen hotels, wellness centra en spa’s om een
professionele fitnessinrichting bij hun gasten aan de te
kunnen bieden. Een goede fitnessruimte is een belangrijke
reden voor gasten om vaker terug te komen. Vele hotels
gingen u al voor.
Eén van onze tevreden klanten over ons:

“Bilderberg Hotel De Keizerskroon werkt al jaren samen
met Fitshop naar volle tevredenheid. Onze gasten zijn
heel blij met de apparaten en hun service is super,
altijd bereikbaar en snel. Daarnaast hebben ze goed
meegedacht op het moment dat wij overschakelden
van huur- naar koopapparatuur.”

WaterRower
Roeitrainer
Notenhout

Carla Maessen, general manager
Bilderberg Hotel De Keizerskroon

TAURUS
Loopband
T9.9 Black Edition

VOORBEELDPRODUCTEN
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Een ﬁtnessruimte
voor uw onderneming
Vanaf het eerste concept tot en met de
levering én montage: Wij bieden het

CARDIOSTRONG
Crosstrainer
EX90 PLUS

complete pakket rond om de inrichting

B E DR I JV E N
BEDRIJFSFITNESS
GEZONDHEIDSMANAGEMENT

van uw fitnessruimte.
We adviseren u graag over
alle mogelijkheden van
gezondheidsmanagement, creëren
een op maat gemaakt persoonlijk
fitnessconcept en helpen u bij het
selecteren van de juiste apparatuur.

Voor een beter humeur en
gezondheid, minder rugklachten
en meer kracht
Het positieve effect van sporten is voor iedereen bekend:
Gezonde, sterke en gemotiveerde werknemers zijn
de sleutel tot succes. Bied uw werknemers gezonde
meerwaarde en help hen bewust met hun gezondheid bezig
te zijn, zowel thuis als op het werk.

BODYCRAFT
HFT dubbele pulley
incl. F603 halterbank

Op die manier profiteert u weer van effectievere en meer
productieve werknemers die sterker en gezonder zijn.
Bovendien brengt dat u ook een concurrerend voordeel als
u gezonde werknemers heeft. Wilt u meer weten? Neem
direct contact op!
Tevreden klanten over ons:

TAURUS
Hometrainer
UB10.5 Smart

“De set-up die Fitshop ons heeft geadviseerd is ideaal.
Helemaal door de cable cross over, squat rack,
fatsoenlijke bankjes en dumbles t/m 40kg kunnen
we eigenlijk alles trainen in een beperkte ruimte. In
vergelijking met 99% van de hotels waar ik met regelmaat
kom is deze kwaliteit 10x beter, hier kunnen we echt
trainen.”
Marthijn over de Linden, piloot bij Heliservice

“Zeer tevreden over prettige samenwerking en het
geweldige eindresultaat.”
Jeschurun Bolt, eigenaar MplusKASSA
VOORBEELDPRODUCTEN
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Eén totaaloplossing

PR O F ES S IO NEL E
S PORTIN R ICHT ING EN
SPORTSTUDIO’S | FITNESSBOUTIQUE’S

Eersteklas apparatuur voor alle
doelgroepen
Fitshop biedt fitnessapparatuur van alle A-merken en ook

Fitshop is uw totaalleverancier voor
fitnessapparatuur en we bieden alle
merken, passend bij elk budget. Ons
aanbod omvat levering en installatie,
zodat u volledig ontzorgd wordt met
één totaaloplossing. Daarnaast kunt
u ook gebruik maken van diverse
financieringsopties. En profiteer van
onze grote voorraad, zodat we alles snel

TAURUS
Lat Pulldown
Vertical Row
IT95

kunnen leveren.

diverse hoogwaardige eigen merken met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding. Dankzij ons uitgebreide
assortiment zijn we altijd ﬂexibel in ons aanbod en leveren
traditionele fitnessruimtes, franchise locaties, low budget
fitnessclubs of boutique studio’s.
Uw eisen vormen de basis voor uw inrichting en
apparatenkeuze. Bijvoorbeeld door het bepalen van
merkkeuze, productcategorieën, budget, grootte van de
trainingsruimte en gebruiksdoelen. Profiteer van onze
jarenlange ervaring.

TAURUS
Indoor Bike
IC90 Pro

Eén van onze tevreden klanten over ons:

“Na al enige tijd het idee van een sportruimte te starten
bij mijn fysiotherapie praktijk, kwam ik in aanraking
met Fitshop. Tijdens een persoonlijk gesprek werd goed
geluisterd naar mijn wensen en is samen nagedacht over
de juiste invulling van de sportruimte. Ook na levering
van de producten wordt er persoonlijk contact gehouden
om te kijken of alles naar wens is. Ook de naservice is
snel en vakkundig. Ik kan Fitshop aan elke professional
aanraden.”

TAURUS
Pro loopband
T10.5 Pro

Bob Middelkoop, Eigenaar van Praktijk FysioCesar Bussum

VOORBEELDPRODUCTEN
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Moderne
ﬁtnessruimtes
Of je nu cardiotraining, krachttraining
of andere oefeningen wilt doen. Fitshop

BODYCRAFT
Krachtstation
CFT

V E R E NI GI NG E N
SPORTVERENIGINGEN | SPORTCLUBS

biedt alles voor een complete vereniging.
We adviseren u bij de apparatenkeuze en
richten uw complete ruimte in.
Bij ons krijgt u één totaaloplossing: Van

Professionaliteit dankzij
professionele apparatuur

de levering en montage tot en met service

Voor krachtsport en breedtesport, individuele sport of

en onderhoud. Wij ondersteunen u bij

teamsport: Een inrichting met hoogwaardige apparatuur

de ontwikkeling van uw sportschool of

garandeert duurzaam trainingsplezier. Goede apparaten

vereniging.

zorgen voor continue ontwikkeling van uw sportclub
en verbindt sporters aan uw vereniging. Of het nu gaat
om een warming up voor de wedstrijd, of gewoon een
trainingsuurtje, met de juiste uitrusting kan iedere sporter
uit de voeten.

TAURUS
Ergo-X

TAURUS
Roeitrainer
Row-X

VOORBEELDPRODUCTEN
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PERS O N A L TRA INER
FITSHOP PARTNERPROGRAMMA

Apparatuur voor
iedere doelgroep

TAURUS
Halterbank B950
Verstelbare Selectabell dumbbelset

Afvallen, spiergroei of voorbereiden voor
een triathlon. Ons assortiment is net zo
veelzijdig als de trainingsdoelen.

Krijg meer klanten en
verbeter de klantloyaliteit

Met Fitshop als partner heb je toegang
tot 7000 fitnessproducten, waaronder
hoogwaardige thuisfitness producten

Uw klanten en cliënten hebben vaak duidelijke

zoals halters, gymballen en foamrollers.

trainingsdoelen en hoge eisen. Focus op de klanten en

Op die manier kan iedereen effectief

vertrouw op ons als partner voor uw apparatuur. U kent

thuis aan de slag.

onze kwaliteit, service, prijzen en toewijding. Met ons als
partner focus je op je eigen doelen. Ook informeren we je
graag over de voor jou lucratieve voorwaarden.

Het Fitshop partnerprogramma – Uw voordelen
•

Breid je expertise uit met onze kennis en producten

•

Korting voor u én voor uw klanten

•

Verhoogt klantloyaliteit met uw klanten

TAURUS
Roeitrainer
RX7

Eén van onze tevreden klanten over ons:

“Goed geholpen, enthousiaste accountmanager en
artikelen zien er top uit!”
Flores Waalewijn, eigenaar Mobile Gym

TRX
Slingtrainer
Pro

VOORBEELDPRODUCTEN
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TAURUS
Loopband T9.9
met handrails

Fitnessapparatuur voor
een comfortabele
gezondheidstraining

GE ZO NDH E I D SZORG
FYSIOTHERAPIE | REVALIDATIE
KLINIEKEN

Met onze fitnessapparatuur, die specifiek
is ontwikkeld voor fysiotherapie en
revalidatie, biedt u uw patiënten de
basis voor een goede training. Dit

De beste ﬁtnessapparatuur
voor uw patiënten

kan bijvoorbeeld een ondersteunde
recumbent bike zijn, maar ook een

Regelmatige en goed gedoseerde sportieve activiteiten

loopband met lage beginsnelheid en

dragen bij aan het herstel en de gezondheid van

handrails.

uw patiënten. Wij ondersteunen medische en
therapeutische instellingen bij de implementatie van

Ontdek bovendien onze grote keuze aan

professionele bewegingstherapie, zodat patiënten na

balance boards, fysiobanden, gymballen,

hun ziekenhuisontslag optimaal kunnen revalideren. We

etc.

moedigen mensen aan om in beweging te blijven voor een
goede gezondheid en een sterke fysieke gesteldheid.

CARDIOSTRONG
Hometrainer
BX70i

Eén van onze tevreden klanten over ons:

“Onze wensen en mogelijkheden zijn door de betrokken
accountmanager uitstekend vertaald naar een mooie
inrichting met topproducten.”
Wytse Brongers, Manager fysiotherapie en fysiotherapeut
Leidsche Rijn Julius Gezondheidcentra

TAURUS
Ligfiets
RB10.5 Pro

VOORBEELDPRODUCTEN
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OVER HEID S IN STA NT IES
BRANDWEER | POLITIE | SCHOLEN | MILITAIREN

Voor gezond en
gemotiveerd
personeel

TAURUS
Iso Incline Chest Press Sterling

Met ons uitgebreide fitnessassortiment
van kracht- en duursport blijven uw

Voor de beste prestaties en een
verbeterde gezondheid
Voor instanties zoals politie en brandweer, is fysieke topvorm
van groot belang. Dit kan voor hun beroep nodig zijn, maar

medewerkers fit en gezond, zowel
thuis als op werk. Een loopband met
bureaublad, zitbal en balance board
toveren de ruimte snel om tot een
sportief kantoor.

ook voor algemeen belang zijn. Fit personeel in bijvoorbeeld

Of wil je het schoolplein uitbreiden met

scholen kan goed tegenwicht voor studenten bieden. En als

een tafeltennistafel? Zelfs dan kunt u bij

je de hele dag op kantoor heb gezeten is het goed om dit met

ons terecht.

fitness te compenseren.
Eén van onze tevreden klanten over ons:

“Fitshop heeft voor diverse bedrijfsbrandweerlocaties
van Falck in Nederland diverse sporttoestellen geleverd.
November 2018 hebben wij vanuit Falck Fire Services
wederom contact gehad met de firma Fitshop. Dit om
sporttoestellen te leveren voor een bedrijfsbrandweer
locatie in Zoeterwoude.

TAURUS
Loopband
Run-X

Onze ervaring is dat Fitshop meedenkt met de klant.
Snel en accuraat reageert bij vragen. Daarnaast levert
Fitshop goede sporttoestellen in diverse segmenten en
prijsklassen. Service is top.”
Dirk van de Moosdijk, Locatiemanager
Falck Fire services NL

BODYCRAFT
HFT dubbele pulley
incl. F603 halterbank

VOORBEELDPRODUCTEN
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ONZE MERKEN

OVER ONS

Veel keuze

WIJ ZIJN FITNESS

Het Fitshop assortiment omvat alle

Fitshop heeft al 35 jaar ervaring op

A-merken voor professioneel- en voor

het gebied van fitness en biedt een

thuis gebruik.

breed assortiment aan professionele
fitnessapparatuur van alle A-merken.

Dankzij onze jarenlange samenwerking

Zowel voor thuis gebruik, als professioneel

met deze merken kunnen wij garanties en

gebruik richten we complete ruimtes in

speciale wensen eenvoudig aanbieden.

met cardio-, krachtapparatuur, klein fitness

Fitshop biedt zowel Professionele
cardio-apparatuur als ook hoogwaardige
krachtapparatuur.

en accessoires. Producten van diverse
merken creëren de perfecte combinatie
voor elk trainingsdoel.

Met 81 winkels in Europa en onze
eigen servicemonteurs biedt Fitshop
totaaloplossingen voor haar klanten.
Onze business to business afdeling is
gespecialiseerd in het inrichten van
professionele fitnessruimtes en denkt met
u mee vanaf het allereerste concept. We
schenken extra aandacht aan de ideale
combinatie van cardio- en krachttraining,
passend bij de doelgroep en trainingsdoelen.
Dankzij onze contacten en samenwerkingen
met diverse merken en leveranciers wereldwijd,

Profiteer bovendien van onze

kunnen wij ook speciale wensen oplossen.

hoogwaardige eigen merken met een

En aangezien vrijwel alles direct uit voorraad

uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding:

leverbaar is garanderen wij bovendien een

De Fitnessapparatuur van Cardiostrong

snelle levering.

en Taurus Fitness bieden professionele
kwaliteit voor elke doelgroep in
combinatie met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding.
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Professionele fitnessapparatuur

Fitshop B.V.
Klipperaak 2a
2411 ND Bodegraven
+31 (0) 172 61 99 61
premium@fitshop.nl
Amsterdam | Bodegraven | Den Haag | Eindhoven | Roosendaal | Rotterdam

