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Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název:  „Dodávka fitness strojů“

Zadavatel:  Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice II – Polabiny

Specifikace

Č. položky Název položky Počet ks
1. Multifunkční kladkový stroj 1
2. Leg press stroj 1
3. Peck deck + delt deck 1
4. Zakopávání v leže 1
5. Nakládací kotouče – 20 kg 4
6. Nakládací kotouče – 25 kg 4

1. Multifunkční kladkový stroj

Profesionální kombinovaná kladková věž. Masivní rám z ocelové konstrukce. Všechny 
klouby osazeny ložisky. Všechny kladky uloženy na kuličkových ložiscích. Kalibrované 
závaží jezdící po leštěných nerezových tyčích. Tichý a pružný dosed závaží zajišťují gumové 
bloky. Převody zajištěny řetězy. Závaží váhově odstupňováno max. po 5 kg, umístěno a 
chráněno v konstrukci stroje. Nastavitelné sedáky a opěrky nohou a zad na tyčích z leštěné 
nerez oceli, kontaktní plochy polstrované a potažené koženkou. Nastavené polohy opěrky a 
sedáku zajišťují ocelové kolíky připevněné ke stroji pružinou. Madla a tyče z rádlované nerez 
oceli o průměru min. 10 až max. 13 mm. Protiskluzové hliníkové nášlapy.

Stroj musí obsahovat:
- tricepsové stahování kladky – závaží celkem min. 65 kg.
- zádová vrchní kladka – nastavitelný sedák a opěrky nohou, závaží celkem min. 80 kg.
- zádová spodní kladka – závaží celkem min. 80 kg.
- bradla na přednožování a tricepsové kliky.
- hrazda široký úchop - výška horní hrazdy min. 2200 mm.
- hrazda úzký úchop - výška horní hrazdy min. 2200 mm.
- shyby s dopomocí – závaží celkem min. 80 kg.
- předkopávání – nastavitelná sedák, opěrka zad a otočný spodní válec, závaží celkem        

min. 55 kg.
- protisměrné kladky – závaží celkem min. 85 kg.

Součástí stroje musí být madla a tyče s možností připojení karabinou ke konci řetězu.
Požadované typy madel a tyčí: široká tyč se zahnutými konci, tyč pro paralelní úchop, lomená 
(EZ) tyč, krátká rovná tyč (vybavená otočnými madly), triangl, 2x jednoruční madlo na 
přítahy ve tvaru D, lano (silný provaz s gumovými nebo dřevěnými konci a okem na spojení   
s karabinou), 2x kotníkový popruh (široká manžeta připínající se do karabiny, z kůže).
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2. Leg press stroj

Stroj pro profesionální použití. Těžký ocelový rám. Nastavitelná zádová opěrka z leštěné 
nerez oceli, polstrovaná a potažená koženkou. Sedák polstrovaný a potažený koženkou.
Ocelová deska s protiskluzovým hliníkovým nášlapem a nastavitelným sklonem opěru nohou.
Madla z rádlované nerez oceli pro zpevnění pozice při cvičení.
Trny na kotouče z oceli, průměr 50 mm. Součástí stroje jsou trny na odkládání nepoužitých 
kotoučů.
Max. zatížení stroje při posilování min. 300 kg.

3. Peck deck + delt deck

Profesionální posilovací stroj určený k procvičování prsních, ramenních a zádových svalů 
pomocí svislých madel na kloubu. Těžký ocelový rám. Všechny klouby osazeny ložisky. 
Všechny kladky uloženy na kuličkových ložiscích.
Nastavitelný sedák a zádová opěrka na leštěných nerez trubkách, polstrované a potažené 
koženkou. Nastavené polohy zajišťují ocelové kolíky připevněné ke stroji pružinou. Madla 
přizpůsobena k pohodlnému držení pro procvičení prsních i ramenních svalů. Nožní dopomoc 
umožňující  provádět cvik s větší zátěží a díky tlumiči je plynule vracena zpět. Nášlapná 
plocha z leštěné nerez oceli. Tichý a pružný dosed závaží zajišťují gumové bloky.
Převod zajištěn řetězem. Závaží je váhově odstupňované max. po 5 kg a je umístěno a 
chráněno v konstrukci stroje. Závaží celkem min. 85 kg.

4. Zakopávání v leže

Těžký ocelový rám. Všechny klouby osazeny ložisky. Všechny kladky uloženy na 
kuličkových ložiscích. Lavice je zalomená, na leštěných nerez trubkách, polstrovaná a
potažená koženkou. Možnost nastavení vzdálenosti válce. Kalibrované závaží jezdící po 
leštěných nerezových tyčích. Tichý a pružný dosed závaží zajišťují gumové bloky. Závaží je 
váhově odstupňované max. po 5 kg. Závaží celkem min. 55 kg. Převod zajištěn řetězem. 
Madla z rádlované nerez oceli pro úchop rukou ve dvou vzdálenostech.

5. Nakládací kotouče – 20 kg

Kotouč s otvory pro lepší manipulaci, pogumovaný nebo pogumovaný pouze po obvodu. 
Otvor pro osu o průměru 50 mm.

6. Nakládací kotouče – 25 kg

Kotouč s otvory pro lepší manipulaci, pogumovaný nebo pogumovaný pouze po obvodu. 
Otvor pro osu o průměru 50 mm.




