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Innehållsförteckning:
Mylna Sport & Fitness
Sidan 04–07

Under 25 år har en betydande kompetens och ett litet styrkecentrum skapats vad gäller försäljning och marknadsföring av träningsutrustning på den lilla industriorten Mjøndalen. Sport Supply Int. och Nordic Fitness var två konkurrerande företag som praktiskt taget låg vägg i vägg. Hösten 2009 beslutade sig företagens ägare att slå sig samman.
Sammanslagningen formaliserades under första halvan av 2010 och verksamheten är nu samlad i företaget Mylna
Sport & Fitness.

L I V E

T H E

A D V E N T U R E

Sidan 08–11

Mylna Sport & Fitness är en märkesbutik för tränings-, hälso- och livsstilsprodukter. I vår märkesportfölj finner du
flera internationella märkesprodukter samt egna märkesprodukter. Under 2010 räknar vi med att uppnå en total
omsättning på ungefär 130 miljoner NOK. Undertecknad är övertygad om att sammanslagningen kommer att resultera i bättre produkter för de många hemmatränarna i Norden.
Sidan 12–17

I den här katalogen hittar du ett urval av våra produkter. Jag rekommenderar även att du tar en titt i våra båda
andra kataloger.
Lycka till med träningen!

Sidan 18–23
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Proteus - NordicTrack - Pro-Form - Weider - Nordic
Service

Sidan 43

www.mylnasport.se
På våra hemsidor hittar du information om alla märkesvarorna och produkterna i vårt sortiment.
Sidorna är levande och uppdateras kontinuerligt med nyheter inom träning och produktinformation!
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Sidan 40–42
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Proteus
Proteus är en serie eleganta träningsmaskiner som håller hög klass.Vi har klassat dem som Home +
vilket indikerar att det är produkter med en garanti på upp till 3 timmars användning om dagen. Det
innebär att de kan stå på mindre företag, skolor och andra inrättningar. Detta så länge de inte står i en
betalande miljö.
Proteus egna produkter har elegant utformning och tål en hel del. De är mycket mer robusta än de ser
ut! Lättanvändliga minidatorer med stor display är ett annat stort plus!
Detta är produkter som passar in i hem som präglas av snygg design.
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Våra PROTEUS-modeller är avsedda för hemmet, företag, skolor eller andra inrättningar. Vid användning på företag, skolor eller andra inrättningar har utrustningen en garanti
på 1 år. Detta gäller så länge utrustningen vare sig står i en betalande miljö eller används mer än 3 timmar om dagen.

Motionscykel-Crosstrainer-Roddmaskin

Alla Proteus
-modellerna har:
PROTEUS 5500 PRO,
semiprofessionell roddmaskin
Art.nr: 106900
Kraftig roddmaskin med kombinerat magnetoch luftmotstånd.
- Kombinerat magnet- och luftmotstånd
- Kraftig och robust repfri ram
- Minidator, visare, tid, hastighet, antal
årtag, distans, kalorier, watt, återhämtning,
tid per 500 m, temperatur, kalender, klocka,
- tävling - ro mot din minidator,
förste man i mål!
- 12 träningsprogram
- Handpulsindikatorer - pulsbälten 		
tillgängliga som tilläggsutrustning
- Justerbar vinkel på minidatorn
- Roddmaskinen kan fällas ihop när 		
den inte används
- Transporthjul
- Max användarvikt: 150 kg
- Mått: 49 x 80 x 260 cm (bxhxl)
- Mått, hopfällt: 49 x 175 x 100 cm 		
(bxhxl)
- Totalvikt: 46 kg
Rek. pris: 12.995,-

Behaglig luft strömmar ut
när motstånd genereras.

Vinkeln på minidatorn
kan justeras.
Minidator med stor
display.

Pulsbälte som tilläggsutrustning.

PROTEUS 5550 PRO,
semiprofessionell crosstrainer
Art.nr: 104800
Crosstrainer för den krävande hemmatränaren eller
mindre företag och inrättningar.
- Magnetiskt och motoriserat motståndssystem
- Minidator som visar tid, hastighet, RPM, kaloriförbrukning, watt, puls, temperatur, klocka och
motstånd.
- Handpulsindikator - pulsbälte tillgängligt
som tilläggsutrustning
- 12 träningsprogram
- Justering av lutning/höjning - 4 nivåer
- Transporthjul
- Max användarvikt: 125 kg
- Mått: 73 x 160 x 139 (bxhxl)
- Totalvikt: 55 kg
Rek. pris: 8.995,-

PROTEUS 4850 PRO,
semiprofessionell motionscykel
Art.nr: 101806
Rejäl motionscykel för aktiva motionärer hemma
eller på jobbet.
- Ergometercykel, wattmotstånd
- Magnetiskt och motoriserat motståndssystem
- Lågt insteg
- Vertikal och horisontell sadeljustering
- Minidator som visar tid, hastighet, RPM, avstånd, 		
kaloriförbrukning, watt, puls, temperatur, fuktighet
och klocka
- 12 träningsprogram varav ett är självprogrammerande och 4 är pulsprogram
- Handpulsindikator - pulsbälte tillgängligt
som tilläggsutrustning
- Minidator som visar tid, hastighet, RPM, avstånd, 		
kalorier, watt, puls, motstånd, temperatur
och klocka.
- Max användarvikt: 125 kg
- Mått: 81 x 136 x 115 cm (bxhxl)
- Totalvikt: 44 kg
Rek. pris: 8.995,-

Styre med handpulssensorer.
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Driftssäker infästning
av axel.

Sadel med horisontell
justering.

Patenterat, bekvämt pulshandtag för ökad komfort.

Höjdinställningar för
krävande träningspass.

För underlagsmattor, se sidan 38.
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Nordic Track
Nordic Track är ett världsledande varumärkesnamn inom träningsutrustning. I USA blev de nummer
10 i en kännedomsundersökning av samtliga varumärkesnamn - en undersökning som Coca Cola gick
segrande ur.
Den första produkten i Nordic Tracks historia var skidmaskinen Classic Pro som utvecklades i mitten
av nittiotalet. Skidmaskinen är fortfarande den mest sålda träningsprodukten genom tiderna, med över
5 miljoner sålda exemplar världen över.
Idag är Nordic Track först och främst känt för sina innovativa och kvalitetssäkra löpband.
De utvecklar ständigt nya teknologier och koncept som gör produkterna ännu mer spännande och
effektiva att träna på!
I år lanserar vi två världsnyheter från Nordic Track!

Nordic Track introducerar iFit Live, levererat av Google Maps!

Detta är den första produkten som slår ihop träningen med Google Maps-teknologin. Föreställ dig hur
du springer New York Marathon-banan hemma i din bostad. Eller följ med på promenad längs kinesiska
muren eller gå från Notre Dame till Eiffeltornet i Paris? Detta blir möjligt med det nya löpbandet från
Nordic Track!
Gå in på www.ifit.com för mer information. Här kan du bland annat hitta tips på kända träningsrutter
runt om i världen samtidigt som du har möjlighet att rita kartor över alla städer som Google Maps
presenterar, och springa efter dina egna specialdesignade treningsrutter.
Du hittar även egna träningsprogram för fettförbränning med den kände personlige tränaren Jillian
Michaels, uträkning av kaloribehov/-intag/-förbrukning samt en applikation för iPhone.
Sidan är väl värd ett besök för att bekanta sig med den ocean av tekniska möjligheter som Nordic Track
erbjuder genom sitt iFit-program.

Nordic Track introducerar Incline Trainer, världens första motlutsmaskin!

Att gå i uppförsbacke räknas som det bästa man kan göra för fettförbränning. Alla musklerna i underkroppen är i rörelse och speciellt framsida lår och sätesmuskulatur, vilket är den jämförelsevis största
muskelgruppen och den största enskilda muskeln vi har i kroppen. Detta gör att vi förbränner maximalt
när vi går i uppförsbackar! Det gör även att vi ökar vilometabolismen (den generella förbränningen) när
dessa muskler blir starkare.
Löpbanden har tidigare haft max. 15 % stigning, men motlutsmaskinen från Nordic Track har hela 40 %.
Detta är maskinen för dig som tycker om att känna att det tar!
Läs mer om våra nyheter på www.mylnasport.se
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Nordic Track tillhör Icon-koncernen och är ett världsledande varumärke för löpband. Löpbanden håller hög kvalitet och innehåller de senaste tekniska finesserna på marknaden.
Årets stora nyheter är iFit® Live och Incline trainer.

Löpband
L I V E
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Nordic Track X3 Incline Trainer

Nordic Track T 14.0 iFit® Live

Art.nr: 102260
Nyhet! Världens första klättringsmaskin.
- 1.75 CHP Motor
- 0-16 km/h
- 0-40 % höjning
- 51 cm x 129 cm löpband
- 11 förprogrammerade träningsprogram
- Handpulsindikator
- Optimerad för Polar pulsbälte
- iPod-kompatibelt ljudkort
- Intermix Acoustics 2.0-högtalare som ger mycket bra ljud
- Hopvikbar
- Max användarvikt: 115 kg
Rek. pris: 26.995,-

Art.nr: 102513
Nyhet! iFit® Live. Snygg konsol med TV, högtalare
och dockningsstation för MP3/MP4.
- 2.75 CHP DurX™ Commercial Plus Motor
- 0-20 km/h
- 0-12 % höjning
- 1-Touch™ Speed och Incline
- 51 cm x 152 cm löpband
- 22 förprogrammerade träningsprogram
- iFit® Live
- Handpulsindikator
- Dämpningssystem i löpbandet
- iPod-kompatibelt ljudkort
- Intermix Acoustics 3,0-högtalare som ger mycket bra ljud
- Max användarvikt: 160 kg
Rek. pris: 24.995,-

Nordic Track T 7.0
Art.nr: 102209
Nyhet! Löpbandet för dig som sätter
värde på design och god funktionalitet.
- 2.5 CHP DurX™ Motor
- 0-18 km/h
- 0-10 % höjning
- 1-Touch™ Speed och Incline
- 51 cm x 140 cm löpband
- 16 förprogrammerade träningsprogram
- Handpulsindikator
- Dämpningssystem i löpbandet
- iPod-kompatibelt ljudkort
- Intermix Acoustics 2.0-högtalare som ger mycket bra ljud
- Max användarvikt: 135 kg
Rek. pris: 17.995,-

A D V E N T U R E

För underlagsmattor, se sidan 38.
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ProForm
ProForm är amerikanskt och en del av Icon-koncernen. Icon står för över hälften av all såld motionsutrustning i världen och ProForm är världens mest säljande varumärke inom motionsutrustning.
ProForm har funnits i Sverige ett tag och har redan många fans runt om i vårt avlånga land som har fallit
för ProForms maskiner.
ProForm är känt för att stå för kvalitet till ett överkomligt pris. De väljer säkra och solida lösningar som
gör att du får en produkt du kan lita på, samtidigt som de lägger särskild vikt vid lättanvändlighet och
innovativ utformning.
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Pro-Form är världens största varumärke inom träningsutrustning och ingår i Icon-koncernen. Löpbanden från Pro-Form kännetecknas av hög kvalitet till bra pris.
Pro-Form lägger särskild vikt vid lättanvändlighet och innovativ utformning.

Löpband

Pro-Form 500 ZLT

Pro-Form 790 ZLT

Art.nr: 102411
Löpbandet för den ambitiösa motionären!
- 2.0 CHP Mach Z™ Motor
- 0-18 km/h Quickspeed™
- 0–12 % höjning Quick Incline ™
- 46 cm x 140 cm löpband
- 12 förprogrammerade träningsprogram
- Handpulsindikator
- Dämpningssystem i löpbandet
- iPod-kompatibelt ljudkort
- Intermix Acoustics™ 2.0-högtalare som ger mycket bra ljud
- Max användarvikt: 135 kg
Rek. pris: 11.995,-

Art.nr: 102320
Löpbandet för den aktiva motionären!
- 2.25 CHP-motor
- 0-20 km/h
- 0-10 % höjning
- 51 x 140 cm löpband
- 18 förprogrammerade träningsprogram
- Handpulsindikator
- Optimerad för Polar pulsbälte
- Dämpning i löpbandet (upp till 15 %)
- iPod-kompatibelt ljudkort
- Intermix Acoustics 2.0-högtalare som ger mycket bra ljud
- Hopvikbar
- Soft drop för säker nedlyftning av löpbandet
- Max användarvikt: 136 kg
Rek. pris: 16.995,-

Lättanvänd konsol.

Enkel och lättförståelig konsol.

För underlagsmattor, se sidan 38.
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Pro-Form är världens största varumärke inom träningsutrustning och ingår i Icon-koncernen. Maskinerna från Pro-Form kännetecknas av hög kvalitet till bra pris.
Pro-Form lägger särskild vikt vid lättanvändlighet och innovativ utformning.

Motionscykel-Crosstrainer-Vibrationsplatta

Pro-Form Wellness

PRO-FORM Game Bike

Art.nr: 107900
Extra stor och rejäl
vibrationstränare.
- Används för styrketräning, stretchning,
massage och avslappning
- 250 W DC-motor
- 20–50 Hz
- Vertikal vibration
- 7 hastighetsnivåer
- 4 program
- 40 x 50 cm vibrationsyta
- Mjuk dyna på vibrationsytan
- Remmar
- Max användarvikt: 130 kg
Rek. pris: 10.995,-

Art.nr: 101609
Motionscykel med underhållning i
form av spel.
- Motoriserat magnetiskt motståndssystem
- 8 kg svänghjul
- 16 motståndsnivåer
- Ergometercykel - wattmätning
- 10 träningsprogram
- 2 fitnesspel
• TETRIS
• SPACE INVADERS
- Tredelat vevparti
- Handpulsindikator
- Horisontell och vertikal sadeljustering
- Flaskhållare
- Lågt insteg
- Max användarvikt: 130 kg
Rek. pris: 5.995,-

Medpel!
s
retro

Konsol med LCDdisplay och spel
Joystick på styret.

Snygg konsol som är
lätt att använda

PRO-FORM ReflexStep
Art.nr: 14608
Kompakt crosstrainer som
kan fällas ihop.
- 6 förprogrammerade smartprogram som
varierar motstånd och hastighet
- Silent Magnetic Resistance™
- Ergonomisk utformning för att maximera
antalet förbrända kalorier samt tona
musklerna i överkroppen och benen.
- Stora och glidsäkra pedaler ger en bekväm
träningsökning
- Reflex Step™ låter dig träna längre,
hårdare och snabbare
- Vikt: 53 kg
- Max användarvikt: 115 kg
Rek. pris: 6.995,-

För underlagsmattor, se sidan 38.
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Weider
WEIDER har varit synonymt med styrketräning och "bodybuilding" ända sedan 17 år
gamla Joe Weider revolutionerade fitnessvärlden 1939.
Joe Weider räknas som grundaren av modern "bodybuilding". Icon Health & Fitness, världens största
leverantör av träningsutrustning, som nu står bakom WEIDER, har tagit fasta på Joe Weiders principer i
sin utveckling av träningsbänkar och multigym.
Träningsbänkarna och multigymmen från Weider håller god hemmaträningskvalitet och passar för både
nybörjaren och den som kommit en bit i sin viktträning. Lägg på fler vikter vartefter du gör framsteg i
din träningsrutin och känn berusningen som följer på att bli starkare.
Med Weider kan du bli hur stark du vill!
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Ett multigym består av flera träningsmaskiner samlade i en multifunktionsmaskin. Genom att skaffa dig ett multigym får du din egen träningsstudio hemma och kan utföra en rad olika
styrkeövningar på en och samma maskin. Antalet övningar varierar med storleken och konstruktionen hos multigymmet.

Multigym

WEIDER 8920

WEIDER Pro 5500

Art.nr: 103213
Enkelt multigym där man använder
viktskivor som belastning.
- Ca 25 övningar
- Separata viktskivor används
som motstånd, 25 mm
- Enkel montering
- 4 träningsstationer
- Max användarvikt: 125 kg
(Levereras utan viktskivor)
Rek. pris: 3.999,-

Art.nr: 103216
Rejält och kompakt multigym med
många möjligheter.
- 85 kg viktmagasin
- Justerbar sits för optimal anpassning
- 6 träningsstationer med 40 övningar
- Delvis täckt viktkammare för
ökad säkerhet
- Max användarvikt: 135 kg
Rek. pris: 8.795,-

Sittande bänkpress

WEIDER 8920 m/36 kg viktpaket

Horisontell sits- och
ryggjustering

Art.nr: 103221
Viktpaketet innehåller:
- 2 x 1 kg
- 2 x 2 kg
- 2 x 5 kg
- 2 x 10 kg
Rek. pris: 4.695,-

För viktskivor, se sidan 34.

WEIDER 4990 I
Art.nr: 103504
Enkelt och kompakt multigym
som tar liten plats.
- 4 träningsstationer
- Ca 25 övningar
- 65 kg viktmagasin
- Delvis täckt viktmagasin 		
för ökad säkerhet
- Max användarvikt: 136 kg
Rek. pris: 5.795,-

För underlagsmattor, se sidan 38.
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Träning med fria vikter och träningsbänk är den mest utbredda formen av styrketräning idag. En fördel med fria vikter är att du kan variera övningarna på många olika sätt.
Det är lätt att förändra vinklarna på lederna så att musklerna belastas på olika sätt.

Träningsbänkar

Weider 150 TC
Art.nr: 103126
Unik kombinationsbänk med en rad
övningsmöjligheter.
- Justerbar hantelbänk med inställningsmöjligheter från decline-läge till 90 grader
- Situpsbänk
Rek. pris: 1.499,Planbänk

WEIDER Crunch Trainer
Art.nr: 103300
Effektiv magtränare som hjälper
dig att göra riktiga situps.
- Magtränare med underlagsmatta
- 12 olika träningsövningar
- Skonar nacke och rygg vid situps
- Isolerar och låser situpsrörelsen
för optimal effekt
- Levereras med DVD
Rek. pris: 595,-

Snedbänk

Situpsbänk

WEIDER Inversion Flex
Art.nr: 103308
Redskap som sträcker ut ryggen
och förebygger ryggont.
- Stabil konstruktion
- Ger god avlastning åt ryggraden
- Justerbar längd
- Justerbart ankelstöd med bekväma skumkuddar
- Stort handtag ger bra stöd vid manövrering
av redskapet
- Redskapet är lätt att fälla ihop
- Max användarvikt: 110 kg
Rek. pris: 3.495,-

WEIDER 290 CW
Art.nr: 103127
Stadig multifunktionell
träningsbänk.
- Tvådelad bänk med en fristående
ställning som kan användas som
knäböjstativ. Den andra delen kan
då användas som hantelbänk
- Bänkens bredd är justerbar och
säkerhetsstopp följer med
- Bänken kan justeras i incline, 		
plan bänk och decline för att få ut
så mycket som möjligt av många
övningar
- Preacher Curl-kudden är avtagbar,
och bensparksenheten har steglöst handtag för preacher-övningar
- Du kan använda antingen en 25
eller 50 mm viktstång till bänken
- Bensparksenheten har 6 skumkuddar för god komfort
Rek. pris: 4.999,-

För underlagsmattor, se sidan 38.
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Nordic
Nordic är specialutvecklat för oss i Norden!
Nordic är vårt eget norskutvecklade varumärke. Detta är träningsprodukterna för dig som vill ha bra
kvalitet till ett rimligt pris och ett träningsredskap du kan träna lätt på. Nordic har existerat i sju år och
är välkänt på den skandinaviska marknaden.
I Nordic-serien hittar du både maskiner och tillbehör. Bland maskinerna innehåller årets kollektion ett
löpband, en spinningcykel, crosstrainers, motionscyklar och roddmaskiner. Tillbehören är indelade i en
Wellness-linje och en Strength-linje samt underlagsmattor som du kan ha under alla sorters träningsmaskiner.
Allt som ingår i årets Nordic-kollektion visas på följande sidor.
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NORDIC 235 Spinner
Art.nr: 101311, fast nav
Stabil och solid spinningcykel.
- Tredelat vevparti
- 19 kg svänghjul
- Kedjedrift – teflonbelagd kedja
- Vertikal och horisontell sadeljustering
- Mjuka transporthjul
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 3.995,-

I årets kollektion finns en spinningcykel från Nordic. Detta är spinningcykeln för dig som vill ha en cykel du kan träna lätt på.
Nordic är ett norskt varumärke utvecklat med de nordiska behoven i åtanke.

I årets kollektion finns ett löpband från Nordic. Detta är ett lågprislöpband för dig som vill ha ett löpband du kan gå och jogga lätt på.
Nordic är ett norskt varumärke utvecklat med de nordiska behoven i åtanke.

Art.nr: 102061
Enkelt löpband för dig som vill gå eller
jogga lätt.
- Maxeffekt 1,5 hk (kontinuerlig drift 1 hk)
- 12 km/h
- 8 träningsprogram
- Handpulsindikator
- 120 x 40 cm löpband
- 8 dämpkuddar
- Hopvikbar
- Transporthjul
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 7.995,-

Spinningcyklar

Löpband

NORDIC 900

För underlagsmattor, se sidan 38.
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NORDIC 245 elliptical
Art.nr: 104308
Enkel crosstrainer som tar liten plats.
- Manuellt magnetiskt motståndssystem
- 6 kg svänghjul
- 8 motståndsnivåer
- Handpulsindikator
- Justerbara fotplattor
- Minidator med 6 funktioner
- Transporthjul för enkel flyttning.
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 3.995,-

NORDIC 460 elliptical
Art.nr: 104309
Avancerad modell med många
träningsprogram.
- Motoriserat motstånd
- 7 kg svänghjul
- 12 träningsprogram
- Möjlighet till egna program
- 16 motståndsnivåer
- Handpulsindikator
- Adapter
- Transporthjul
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 4.995,-
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Art.nr: 101330
Enkel motionscykel med
manuellt motstånd.
- Manuellt motstånd
- 4 kg svänghjul
- 8 motståndsnivåer
- Vertikal sadeljustering
- Transporthjul
- Max användarvikt: 100 kg
Rek. pris: 1.895,-

Motionscyklarna från Nordic erbjuder bra kvalitet till ett rimligt pris. Detta är produkterna för dig som vill ha ett träningsredskap du kan träna lätt på.

Motionscyklar

Crosstrainermaskinerna från Nordic erbjuder bra kvalitet till ett rimligt pris. Detta är produkterna för dig som vill ha ett träningsredskap du kan träna lätt på.

Crosstrainers

Enkel minidator med 6
funktioner.

NORDIC 110 cycle

NORDIC 210 cycle
Art.nr: 101331
Något kraftigare motionscykel
med många träningsprogram.
- 5 kg svänghjul
- 8 motståndsnivåer
- Handpulsindikator
- Horisontell sadeljustering
- Vertikal sadeljustering
- Justerbart styre
- Transporthjul
- Max användarvikt: 110 kg
Rek. pris: 2.999,-

NORDIC 310 cycle
Art.nr: 101332
Motionscykel med
motoriserat motstånd.
- Motoriserat motstånd
- 7 kg svänghjul
- 12 träningsprogram
- Möjlighet till egna program
- 16 motståndsnivåer
- Handpulsindikator
- Horisontell sadeljustering
- Vertikal sadeljustering
- Justerbart styre
- Adapter
- Transporthjul
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 3.995,-
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För underlagsmattor, se sidan 38.

NORDIC 285 Rower
Art.nr: 106300
Klassisk och solid roddmaskin.
- Manuell magnetisk motståndsreglering
- 5 motståndsnivåer
- Minidator med 6 funktioner
- Kan fällas ihop
- Transporthjul
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 4.495,-
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Avancerad minidator med
många program

Vibrationsplattorna från Nordic erbjuder bra kvalitet till ett rimligt pris. Detta är produkterna för dig som vill ha ett träningsredskap du kan träna lätt på.

Art.nr: 106108
Enkel och kompakt roddmaskin
som tar liten plats.
- 12 nivåers hydrauliskt motstånd
- Kraftig hydraulisk cylinder
- Minidator med 5 funktioner
- Bekväm sadel
- Platsbesparande
- Max användarvikt 120 kg
Rek. pris: 2.499,-

Vibrationsplattor

Roddmaskinerna från Nordic erbjuder bra kvalitet till ett rimligt pris. Detta är produkterna för dig som vill ha ett träningsredskap du kan träna lätt på.

Roddmaskiner

NORDIC 195 II Rower

NORDIC Vibroplate II
Art.nr: 107148
Rejäl vibrationstränare
med remmar.
- Används för styrketräning, stretchning,
massage och avslappning
- 250 W DC-motor
- 20–50 Hz
- 16 vibrationshastigheter
- 30 x 50 vibrationsyta
- Justerbara remmar
- Minidator med 21 program
- 10 minuters nedräkningsfunktion
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 3.995,-
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NORDIC Vibroplate III
Art.nr: 107149
Rejäl vibrationstränare med
vertikal vibration.
- Används för styrketräning, stretchning,
massage och avslappning
- 250 W DC-motor
- 20–50 Hz
- 40 x 60 cm vibrationsyta
- Vertikal vibration
- 18 fördefinierade program
- 3 egendefinierade program
- Quick speed
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 4.495,-

Stor och lättöverskådlig konsol

NORDIC Vibroplate rem
Art.nr: 102058
Tilläggsutrustning till Nordic
Vibroplate III.
- 2 remmar med bekväma handtag
- Fästs i öglor på plattformen
- Effektiv träning av överkroppen
Rek. pris: 349,-
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För underlagsmattor, se sidan 38.

Träningsbänkarna från Nordic erbjuder bra kvalitet till ett rimligt pris. Detta är produkterna för dig som vill ha ett träningsredskap du kan träna lätt på.

Träningsbänkar

NORDIC 120 Bench

NORDIC 100 flatbench

Art.nr: 103220
Enkel pressbänk för lättare viktträning.
- Justerbar bänk med sned-, planoch decline-läge
- Bensparksenhet som ger möjlighet till övningarna
bensträckning/-curl
- Hopvikbar
- Maxvikt på viktstativet: 50 kg
- Max användarvikt: 115 kg
Rek. pris: 1.299,-

Art.nr: 103124
Enkel planbänk för hantelträning.
- Max användarvikt med hantlar: 160 kg
Rek. pris: 1.199,-

NORDIC 190 Powerbench

NORDIC Roman Chair

Art.nr: 103218
Kraftig och stabil träningsbänk.
- Extra bred ställning för ökad komfort
- Justerbar bänk med sned-, plan- och decline-läge
- Justerbar höjd på ställningen
- Bensparksenhet som ger möjlighet till
övningarna bensträckning/-curl
- Maxvikt på viktstativet: 140 kg
- Max användarvikt: 135 kg
- Rekommenderad vikststång: 180 cm eller 200 cm
Rek. pris: 2.795,-

Art.nr: 103219
Stadig 45-gradig ryggtränare.
- Reglerbara, stoppade höftkuddar
- Stödhandtag
- Benkuddar
- Fotplattor
Rek. pris: 1.995,-

NORDIC 290 Powerbench

NORDIC Power Tower

Art.nr: 103305
Rejäl träningsbänk med dragstång
och preacher curl.
- Extra bred ställning för ökad komfort
- Justerbar bänk med sned-, planoch decline-läge
- Justerbar höjd på ställningen
- Bensparksenhet som ger möjlighet till
övningarna bensträckning/-curl
- Avtagbar dragstång
- Avtagbar preacher curl-kudde
- Maxvikt på viktstativet: 140 kg
- Max användarvikt: 135 kg
- Rekommenderad vikststång: 180 cm
eller 200 cm
Rek. pris: 3.295,-

Art.nr: 103307
Universalträningsredskap där belastningen
utgörs av användarens egen kroppsvikt.
- Dip-station
- Chinup-station
- Armhävningsstation
- Knälyftstation
- Kraftig och stabil konstruktion
- Välstoppade kuddar för bekvämlighet
- Vikt 34 kg.
- Max användarvikt: 120 kg
Rek. pris: 2.995,-

För underlagsmattor, se sidan 38.
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Tillbehör
Tillbehören till Nordic-produkterna är inddelade i: Strength-serien och Wellness-serien.Träningsprodukter i bra kvalitet till ett överkomligt pris!

Viktstänger, 25 mm
A

Viktstång, 200 cm med gänglås
Väger 15 kg, tål 120 kg
Art.nr: 107308
Rek. pris: 595,-

B

Viktstång, 180 cm med gänglås
Väger 10 kg, tål 120 kg
Art.nr: 107300
Rek. pris: 550,-

C

Viktstång, 150 cm
Väger 7 kg, tål 120 kg
Levereras utan fjäderlås
Art.nr: 107301
Rek. pris: 495,-

D

Curlstång med gänglås
Väger 5 kg, tål 120 kg
Art.nr: 107302
Rek. pris: 550,-

E

Tricepsstång med gänglås
Väger 3 kg, tål 100 kg
Art.nr: 107304
Rek. pris: 550,-

A

NORDIC Medicine Ball
Medicinboll med studs och bra grepp.
Medicinbollen är effektiv vid styrke- och coreträning.
Art.nr: 107434, 2 kg, gul, omk: 63 cm
Rek. pris: 450,Art.nr: 107435, 3 kg, röd, omk: 70 cm
Rek. pris: 550,Art.nr: 107437, 4 kg, grön, omk: 72 cm Rek. pris: 595,Art.nr: 107436, 5 kg, blå, omk: 74 cm
Rek. pris: 650,-

B

C

D

E

Förkromade hantelstänger
med gänglås, 25 mm

Fjäderlås, 25 mm

Vristvikter

Träningshandskar

Styrkelyftbälte

Art.nr: 107305
Rek. pris: 350,- paret

Art.nr: 107303
Rek. pris: 95,- paret

Art.nr: 107424, 2 x 2,5 kg
Vrist- och handledsvikter i slitstarkt
material med kardborreknäppning och
metallspänne.
Rek. pris: 295,- paret

Art.nr: 107425, Small
Art.nr: 107426, Medium
Art.nr: 107427, Large
Art.nr: 107428, Extra large
Praktisk träningshandske som skonar händerna
och ger bättre grepp vid viktträning.
Rek. pris: 195,- paret

Art.nr: 107430, Medium, 105 cm
Art.nr: 107431, Large, 125 cm
Styrkelyftbälte i läder som ger bra stöd
och skydd för ryggen vid styrkelyft.
Bredden över ryggen är 10 cm.
Rek. pris: 295,-
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Viktskivor av järn, 25 mm

Handgrips

Armhävningshandtag

Art.nr: 107417, 0,5 kg
Art.nr: 107400, 1 kg
Art.nr: 107401, 2 kg
Art.nr: 107402, 5 kg
Art.nr: 107403, 10 kg
Art.nr: 107416, 15 kg

Art.nr: 107421, Tung
Effektiv för träning av underarm,
handled, hand och fingrar.
Rek. pris: 95,- paret

Art.nr: 107419
Ökar effekten vid armhävningar.
Rek. pris: 195,- paret

Rek. pris: 17,Rek. pris: 34,Rek. pris: 68,Rek. pris: 170,Rek. pris: 340,Rek. pris: 510,-
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Tillbehör

NORDIC Yoga Kit
Art.nr: 107718
Består av matta stl. 173 x 61 x 0,4 cm.
2 block och rem.
Rek. pris: 295,-

NORDIC fitnessboll
Art.nr: 107121, Medium, 65 cm
Art.nr: 107129, Small, 55 cm
Lådan innehåller pump och
färdigt träningsprogram med
förslag på hur man utför
övningar på olika nivåer.
Rek. pris: 230,Medium
Rek. pris: 195,Small

NORDIC
fitnessboll med DVD
Art.nr: 107128, Medium, 65 cm
Art.nr: 107115, Large, 75 cm
Lådan innehåller pump och DVD
som visar och förklarar valda
övningar. Dessutom följer det med
ett färdigt träningsprogram med
förslag på utförande av övningar på
olika nivåer.
Rek. pris: 295,-

NORDIC
instruktions-DVD
till fitnessboll
Art.nr: 107117
Norsk DVD som visar och förklarar
valda övningar. Övningarna är enkla
och väldigt effektiva för muskulaturen runt skuldror, bröst, mage, rygg,
rumpa och lår.
Rek. pris: 149,-

NORDIC powerband

NORDIC Exertube

AerobicStep

Art.nr: 107712, lätt/röd
Art.nr: 107713, medium/grön
Art.nr: 107714, tung/blå
Träningsband i gummi.
Längd 150 cm, bredd 15 cm.
Rek. pris: 95,-

Art.nr: 107717, tung/blå
Träningsband med handtag.
Längd 120 cm
Rek. pris: 195,-

Art.nr: 107144
Stepbräda för hemmabruk.
AerobicStep har en extra stor
träningsyta på 90 x 36 cm. Dessutom har den hela 3 höjdalternativ, 15, 20 och 25 cm. Det mjuka
gummilagret ovanpå stepbrädan
absorberar stötarna och ger bra
fotfäste.
Rek. pris: 1.195,-

Shakramatta och -kudde Shakra Pillow
Art.nr: 107172
Köp hela setet och få ut maximalt av
funktionerna hos både mattan och
kudden!
Rek. pris: 495,-

Art.nr: 107173
Här får du mattans hälsobringande
effekter i en kudde att lägga under
nacken. Det finns många energibanor i nacken och huvudet som löses
upp med hjälp av Shakra Pillow.
Rek. pris: 195,-

NORDIC fitnessmattor

Shakramatta
Art.nr: 107170
Med rötterna i en tusenårig
tradition från öst är spikmattan
ett välbeprövat hjälpmedel för
kroppen. Den aktiverar tusentals
energipunkter i kroppen och
löser upp spänningar, ger ökad
blodcirkulation och
syreupptagning. Perfekt när
man har låg energinivå, hög
stressnivå eller dålig nattsömn.
Rek. pris: 295,-

FRI FRÅN FTALATER!
Art.nr: 107708, liten/svart
185 x 60 x 1,0 cm.

Art.nr: 107709, medium/blå Rek. pris: 495,190 x 60 x 1,5 cm.
Art.nr: 107710, stor/röd
190 x 100 x 1,5 cm.
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Rek. pris: 395,-
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Rek. pris: 795,-

Tillbehör

NORDIC Balance Board

NORDIC Airpad

Fat Scan

Nordic pulsbälte

Art.nr: 107711
Optimal för träning av vader, knän och lår.
Ger mycket bra balansträning.
Rek. pris: 295,-

Art.nr: 107109
Perfekt för träning och balansträning.
Diameter: 34 cm
Rek. pris: 295,-

Art.nr: 560 280
Med den här lilla, händiga apparaten kan du mäta din fettprocent, BMI (Body Mass Index) och puls. Apparaten har även en
klocka. Sparar information för upp tilll 8 användare.
Vad är BMI?
Klassificeringssystem för att kategorisera kroppsvikt i förhållande till längd. Utvecklat av Världshälsoorganisationen.
Vad är fettprocent?
Kroppsfetetet i procent av den totala kroppsvikten.
Rek. pris: 250,-

Art.nr: 107126
Pulsbälte för exakt avläsning av puls.
5 Hz.
Rek. pris: 495,-

Ribbstol med ovala ribbor

NORDIC P12 pulsklocka

NORDIC PS61 stoppur

Art.nr: 107000
Olackerad furu
70 x 230 cm.
Bruttovikt 11 kg
Rek. pris: 1.395,-

Art.nr: 107125
Lättanvändlig pulsklocka för effektiv träning, med
följande funktioner: Stoppur, puls, träningszoner,
beräkning av zoner, nedräkning, effektivitetsfunktion, 12/24-timmarsklocka, alarm, strömsparfunktion och batteriindikator. Batterierna kan lätt
bytas i klocka och pulsbälte.
Rek. pris: 495,-

Art.nr: 107130
- 1/100 s stoppur med rondtider
- Datum och veckodag
- 12/24-timmars tidsformat
- Dagligt alarm
- Tidvisning
Rek. pris: 295,-

NORDIC Floor Mat

NORDIC Treadmill Mat
Underlagsmatta för löpband, kan även användas
under annan träningsutrustning. Stötdämpande.
Art.nr: 102053, Medium 100 x 200 x 0,6 cm
Rek. pris: 595,Art.nr: 102050, Large 120 x 220 x 0,6 cm
Rek. pris: 795,-

38

Art.nr: 102051
Funktionellt golvskydd
för dina träningsredskap.
Monteras enkelt på önskat
sätt. Täcker 0,7 m2. Innehåller
totalt 8 rutor på 30 x 30 x 0,3 cm.
Flera mattor kan sättas ihop.
Nordic Floor Mat är även stötdämpande.
Rek. pris: 295,-
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Tekniska specifikationer

Proteus - NordicTrack - Pro-Form - Weider - Nordic
Löpband

Motionscyklar och spinningcyklar

Specifikationer

Nordic Track
Incline Trainer X3

Nordic Track
T 14.0 iFit® Live

Nordic Track
T 7.0

Pro-Form
500 ZLT

Pro-Form
790 ZLT

Nordic
900

Säkerhetsnyckel

ü

ü

ü

ü

ü

ü

QuickSpeed

ü

ü

ü

ü

ü

Motoriserat magnetiskt motstånd

ü

ü		

ü

Quickincline

ü

ü

ü

ü

ü		

Antal kg på svänghjulen

10

10

4

5

7

19

40%

12%

10%

10%

10%		

3 delat vevparti - motsvarande vanliga trampcyklar

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Träningsprogram där belastningen justeras automatiskt

ü

ü		

ü

iFit Live		

ü

Pulsstyrda träningsprogram

ü

ü		

ü

Max stigning i %
Motoriserad stigning

ü

ü

			

Specifikationer

Proteus
4850 Pro

Pro-Form
Game Bike

Manuell magnetisk motståndsreglering			

Nordic
110 cycle

Nordic
210 cycle

Nordic
310 cycle

Nordic
235 spinner

ü				
ü

iFit SD-kortkompatibel

ü

ü

ü 				

Möjlighet till förprogrammering av tid och distans

ü

ü

ü

ü

ü

Träningsprogram

11

22

16

16

18

8

Antal motståndsnivåer

16

10

8

8

16		

Handpulsindikator

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pulsbälte

ü						

Justerbar dämpning		
Maxhastighet
Strömförbrukning (watt)
Mått i cm (lxbxh)

ü

ü				

16 km/h

20 km/h

18 km/h

16 km/h

18 km/h

12 km/h

1000

1000

1000

1000

1000

1000

176 x 94 x 152

202 x 96 x 182

178 x 86 x 151

175 x 83 x 145

180 x 85 x 155

160 x 70 x 136

Handpulsindikator

ü

ü		

Möjlighet för pulsbälte

ü

ü

Minidator - visar hastighet, tid, distans, kalorier och puls

ü

ü

ü

ü

ü

Horisontell sadeljustering

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Vertikal sadeljustering

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Justerbart styre

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

			

Vikt i kg

98

98

89

82

87		

Adapter

ü				

Max användarvikt i kg

115

160

135

135

136

120

Transporthjul i framänden

ü

ü

ü

ü

ü

ü

129 x 51

152 x 51

140 x 51

140 x 46

140 x 51

120 x 40

115 x 81 x 136

154 x 68 x 102

80 x 45 x 124

90 x 51 x 130

102 x 52 x 135

132 x 47 x 124

Löparbanans mått (lxb)

Mått i cm (längd x bredd x höjd)
Vikt i kg

44

54

19

22

30

50

Max användarvikt i kg

125

130

100

110

120

115

ü

ü

Wattmätning

Crosstrainer och stepmaskiner
Specifikationer
Magnetiskt motstånd

ü

Roddmaskiner

Proteus
5550 Pro

Pro-Form
ReflexStep

Nordic
460 elliptical

ü

ü

ü

Manuell magnetisk motståndsreg.				

Nordic
245 elliptical

Specifikationer
Manuellt invändigt magnetiskt motstånd

ü

Proteus
5500 Pro

Nordic
195 II Rower

ü		

Hydrauliskt motståndssystem		

Nordic
285 Rower
ü

ü

Motoriserat magnetiskt motstånd

ü

ü

ü

Svänghjul med luftmotstånd

Adapter

ü		

ü

Antal kg på svänghjulen

6		

Hydrauliskt motståndssystem					

Möjlighet till förprogrammering av tid och distans

ü			

6

ü			
6

Antal kg på svänghjulen

8

8

8

Antal motståndsnivåer

16		

Träningsprog. där belastningen just. aut.

ü

ü

ü

Möjlighet för pulsbälte

ü			

Pulsstyrda träningsprogram

ü

ü

ü

Minidator - visar hastighet, tid, distans, kalorier och puls

ü

ü

Möjlighet till förprog. av tid och dist.

ü

Antal motståndsnivåer

12

6

16

8

Mått i cm (längd x bredd x höjd)

260 x 49 x 89

131 x 81 x 41

231 x 46 x 56

Handpulsindikator

ü

ü

ü

ü

Mått hopvikt (längd x bredd x höjd)

70 x 49 x 190

160 x 65 x 44

85 x 46 x 162

Möjlighet för pulsbälte

ü

Justerbar steglängd

ü

		

ü (höjd)

ü

Dämpning i fotplattan (Reflex-step)		

ü

iFIT.com, interaktiv träning		

ü

Minidator

ü

Transporthjul i framänden
Mått i cm (lxbxh)

Platsbesparande, träningsmaskinen kan fällas ihop

5

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

139 x 73 x 160

130 x 70 x 160

110 x 56 x 156

108 x 60 x 152

Vikt i kg

55

53

40

35

Max användarvikt i kg

125

115

120

120

40

ü

ü

Vikt i kg		

23

36

Max användarvikt i kg		

110

120
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Tekniska specifikationer

Proteus - NordicTrack - Pro-Form - Weider - Nordic
Multigym

Mylna Service

Specifikationer

Weider
8920

Weider
4990 I

Weider
Pro 5500		

Maxbelastning i kg vid sittande bänkpress

112

98

120		

Maxbelastning i kg vid lågt block

86

85

105		

Maxbelastning i kg vid neddrag		

78

102		

Maxbelastning i kg vid Pec-dec per arm

54

51

40		

Maxbelastning i kg vid bencurl

86

102

110		

Maxbelastning i kg vid benpress

45				

Totalvikt på viktmagasinet		

65

Antal träningsstationer

4

4

Ca 25

Ca 25

Antal övningar

85		
6		
Ca 40		

Antal vikter		

11

11		

Vinylklädda vikter – låter mindre

ü

ü

ü

ü

ü

187 x 94 x 141

201 x 100 x 120

Möjlighet att justera sadelhöjden
Täckt viktmagasin för ökad säkerhet

ü

Mått (hxbxd)

Auktoriserat tekniskt servicecenter för träningsutrustning

ü
210 x 110 x 200		

Vikt i kg

49

100

150		

Max användarvikt

135

135

135		

- med lång erfarenhet
Vi är måna om att våra kunder ska få en problemfri upplevelse av våra produkter.
Samtidigt vet vi av erfarenhet att även de bästa produkter behöver service och underhåll.
Vårt servicecenter har utökade öppettider under delar av året så att våra kunder enkelt kan nå oss när problem uppstår.Vi
löser de flesta ärenden via telefon eller e-post. Typiska ärenden är frågor om montering och reservdelar.Vår kundsupport
upplevs som en extra trygghet av våra kunder.

Träningsbänkar
Specifikationer
Maxbelastning i kg vid liggande bänkpr.

Weider		Weider
150 TC		Inversion Flex

Nordic
Roman Chair

Nordic
Power Tower

Nordic		
100		

Nordic
190

Nordic
290

50							

95

95

Maxbelastning i kg vid bencurl								

59

59

Antal träningsstationer

2				

3

5

Viktstativet tål max.

50							

140

140

3			

Dragstången tål max.									
Mått (hxbxd)

113 x 110 x 173		98 x 46 x 120

125 x 30 x 80

213 x 109 x 93

Vikt i kg

22		 35

50

34

11		

30

38

Max användarvikt

115		 110

135

120

115		

135

135

42

46 x 45 x 123		 143 x 110 x 172

60
200 x 110 x 172

Mylna Service
Tel.:

036-452 53

E-post:

service@mylnasport.se

Öppettider:
Sep-apr:
Maj-aug:

måndag-torsdag kl. 10.00-19,00, fre kl. 10.00-14.00
måndag-torsdag kl. 10.00-16.00, fre kl. 10.00-14.00
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Se våra övriga kataloger:

Mylna AB
Box 181, 566 24 Habo, Sverige
Tel: 036-452 70 – Fax: 036-452 71 – info@mylnasport.se – www.mylnasport.se

Alla priser är rekommenderade och inkl moms. Frakt tillkommer. Vi förbehåller oss rätten för tryckfel och prisändringar baserade på valutasvängningar. Priserna gäller omonterade produkter.
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