
Prodej fitness vybavení – kvalitní stroje Matrix 
Z důvodu rekonstrukce prodává spolek Sportovní klub Hala Lužiny z.s. kardio zónu své 
posilovny. Stroje jsou v perfektním stavu a využívané minimálně. V případě odběru všech 
kusů je cena 500.000,- 
 

MATRIX STEPPER – SX 7E 

Prodáváme 2 kusy. Cena 1 kusu 80.000,-  
Plně profesionální stepper Matrix S7xe, je určen pro komerční posilovny s vysokou frekvencí 
zatížení. Robusní rámová konstrukce i ostatní mechanické části zařízení za použití výhradně 
průmyslových komponentů, zaručují dlouholetou životnost a bezúdržbový provoz. Matrix 
S7xe, je vybaven patentovaným brzdovým systémem JID brushless generator, u tohoto 
modelu je napájen externím zdrojem. Rozsah zátěže je rozdělen do 25 stupňů. Vyspělá 
pohybová ergonomie nabízí zdih kroku 310mm, světlost mezi nášlapnými plochami je 83mm. 
Pevná madla jsou tvarovaná pro různé výšky cvičenců. 

 

NEKONEČNÉ SCHODY MATRIX – CX 7E 

Prodáváme 1 ks. Cena 120.000,- 
Nekonečné schody MATRIX C7xe patří vrcholným modelům značky MATRIX a jeho cílem je 
maximální zpevnění svalů se zaměřením na hýždě/stehna a pálení tuku. Vyniká především 
svoji masivní konstrukcí s nosností do 182 kg, stabilní základnou, antikoroznímu designu atd. 
Krok má hloubku 25.4 cm a výšku 20,3 cm. Řídítka mají optimalizovaná madla s Ergo Form 
Gripy, držák na láhve s vodou a přehledný pc s řadou programů. 
Součástí jsou transportní kolečka a vyrovnávače nerovnosti podlahy. Magnetický odpor 
nabízí 25  stupňů. 
Zabudován 3rychlostní ventilátor pro osvěžení při tréninku. 
Pohon: 100v-240v 50/60Hz AC 

 

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MATRIX – EX 7E 

Prodáváme 3 ks. Cena 1 kusu 80.000,- 
Plně profesionální trenažér se setrvačníkem umístěným vpředu, je určen pro komerční 
posilovny s vysokou frekvencí zatížení. Robustní rámová konstrukce spolu s řešením 
kloubních spojů, pojezdové části, atd.. a za použití výhradně průmyslových komponentů, 
zaručují dlouholetou životnost a bezúdržbový provoz. Vyspělá ergonomie poskytuje 
cvičícímu komfort v podobě kroku o délce 53,3cm s minimálním rozchodem nášlapných 
ploch (světlost 6,4 cm). Eliptický ergometr Matrix E7xe, je vybaven patentovaným brzdovým 
systémem JID brushless generator, u tohoto modelu je napájen externím zdrojem. Ovládací 
konzole trenažeru je přehledně zpracovaná, samotné ovládání v devití jazycích je dotykové 
(FitTouch) na plně grafickém 15" LCD displeji. 
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