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Svět je úžasné místo plné dobrodružství, překvapení a příleži-
tostí. Když jsem v roce 1999 poprvé odlétal do USA pracovat 
jako osobní trenér, netušil jsem, že tímto rozhodnutím definuji 
moje životní poslání – inspirovat klienty ke zdravému pohybu  
a vytvářet k tomuto účelu úžasná fitness centra a sportoviště.

Věřím, že v této prezentaci naleznete inspiraci a motivaci pro 
realizaci vašich snů. Vždy nám bude potěšením vytvořit vám 
krásné fitness centrum, firemní či hotelové fitko nebo domácí 
gym. Náš tým se s Vámi podělí o naše zkušenosti a připraví-
me Vám fitness, které budete milovat stejně jako Vaši klienti,  
rodina či spolupracovníci.

Pro realizaci snů „stačí chtít.“
Miroslav Jirčík

MIROSLAV JIRČÍK
JEDNATEL SPOLEČNOSTIMILUJEME ZDRAVÝ POHYB  

A CHCEME K NĚMU PŘIVÉST  
CO NEJVÍCE LIDÍ. 
Proto pomáháme budovat úspěšná fitness centra, která 
široké veřejnosti otevírají dveře k aktivnímu životnímu 
stylu. Nabízíme kompletní realizaci komerčních, firemních, 
klubových i domácích fitness center. Od výběru lokality  
přes stavební úpravy až po vyškolení personálu.
S námi si můžete splnit sen o vlastním sportovišti.

PROMĚNÍME VAŠE PŘEDSTAVY 
V PLNĚ FUNKČNÍ FITNESS

ZAJISTÍME FINANCOVÁNÍ

SESTAVÍME NÁVRH

POSTARÁME SE O REALIZACI

DODÁME KOMPLETNÍ VYBAVENÍ

PŘIPRAVÍME ŠKOLENÍ TRENÉRŮ

STAČÍ CHTÍT.



DISTRIBUCE  
A SERVIS
Od kvalitního základu po prémiové 
značky. Pomůžeme vám sestavit 
vyváženou kombinaci fitness vybavení. 

Jsme výhradním distributorem zavedených  
značek fitness vybavení.

Vybavíme vaši kardio, posilovací i funkční zónu,  
dodáme činky, kotouče i fyzioterapeutické vybavení 
pro funkční trénink.

Samozřejmou součástí je záruční i pozáruční servis, 
který zajišťujeme pro všechny zastoupené značky. 
Díky tomu dokážeme většinu případů vyřídit do 24 
hodin.

Stroje a vybavení, které nabízíme vám rádi  
předvedeme v našem active showroomu.

STOJÍME PŘI VÁS. OD NÁVRHU PO FUNGUJÍCÍ FITNESS.

E-SHOP

Potěšení z pohybu začíná volbou  
správného vybavení. 

Ať už potřebujete kompletně vybavit funkční zónu,  
nebo jen přišel čas na těžší kettlebell, u nás najdete 
široký výběr prověřeného vybavení světových značek 
pro začátečníky i zkušené sportovce.

V e-shopu 3D FITNESS prodáváme zboží, které sami  
používáme. A své zkušenosti vám rádi předáme.  
Stačí se zeptat.

VZDĚLÁVÁNÍ 
Kvalitní personál je základem úspěchu. 
Měníme nadšence ve vyhledávané  
fitness trenéry.

Výukový program 3DF ACADEMY uzpůsobíme na míru 
službám, které chcete ve svém fitness centru poskytovat. 
Fitness školení, management, zákaznický servis 
– pod vedením uznávaných kapacit v oboru.

Naučíme vás poskytovat služby,  
za kterými se klienti rádi vrací.

REALIZACE 
Vy vidíte prázdné místnosti, my úspěšné 
fitness centrum.

Provedeme vás procesem přípravy, realizace  
i rozjezdu vašeho fitness centra. 

Komerční, firemní, hotelové, domácí – ať už máte  
jakýkoliv záměr, postaráme se, aby vyšel na jedničku.

Potřebujete financování?  
Nabídneme vám řešení.

Jsme výhradním distributorem těchto 
značek pro Českou republiku.



7 KROKŮ K VLASTNÍMU FITNESS

1 2 3 4
Řekněte nám, 
o čem sníte.

  Seznámení s projektem

  Specifikace spolupráce

  Požadavky na vybavení

  Sumarizace podkladů

  Zaměření prostoru

My najdeme cestu,  
jak vám to splnit.

  Cenová nabídka realizace

  3D vizualizace prostoru

  Cena: 10 000 Kč bez DPH

  V případě společné  
 realizace  ZDARMA

Našemu společnému 
projektu věříme,  
proto ho dokážeme 
profinancovat. 

  Potvrzení nabídky

  Zajištění financování

  Stanovení termínů realizace

  Podpis smlouvy

Vaše sny dostávají 
reálné obrysy.

  Zajištění legislativy

  Architektonická a projekční   
 příprava

  Tvorba provozních dokumentů

  Tvorba značky a marketingové  
 strategie

  Stavební úpravy

  Sumarizace podkladů

  Zaměření prostoru

PŘEDSTAVA REALIZACENÁVRH ŘEŠENÍ FINANCOVÁNÍ
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5 6 7
VYBAVENÍ DEN „D“ JEDEME V TOM  

S VÁMI
Z místností se stává 
fitness centrum.

  Pokládka podlah

  Instalace grafiky a zrcadel

  Nastavení rezervačního  
 systému

  Instalace strojů a vybavení

Je čas otevřít. 
Zákaznícijsou netrpěliví! 

  Spuštění marketingové  
 kampaně

  Slavnostní otevření  
 s 3D Fitness  Academy show

Úspěšným otevřením 
začíná nová společná 
etapa. 

  VIP program s partnerskými  
 slevami a  výhodami

  Servisní a technická podpora

  Marketingová podpora

  Školení trenérů a personálu



PLÁNOVÁNÍ FITNESS

ANALÝZA VAŠICH POTŘEB
Dispozice prostoru, finanční rozpočet, plánované využití, cílová skupina 
zákazníků – faktory, které ovlivňují návrh vašeho sportoviště.

DISPOZIČNÍ NÁVRH
Na základě analýzy navrhneme dispozice prostoru a vytyčíme funkční 
zóny tak, aby odpovídaly vašim představám, potřebám zákazníků  
i požadavkům úřadů.

VIZUALIZACE PROSTORU
Stavba či rekonstrukce fitness je velký krok. Díky 3D vizualizacím ale 
nešlapete do prázdna – přesně víte, na co se vaši klienti mohou těšit.

Zhodnotíme vaše potřeby i možnosti a navrhneme  
to nejlepší dostupné řešení. Díky 3D vizualizacím  
se můžete po vlastním fitku porozhlédnout dříve,  
než přijde první řemeslník.

DÁME VAŠIM  
PŘEDSTAVÁM REÁLNÉ 
OBRYSY
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FINANCOVÁNÍ

REALIZUJEME 
ÚSPĚŠNÁ FITNESS 
CENTRA. A POCTIVÁ 
PŘÍPRAVA JE TÍM 
HLAVNÍM KLÍČEM.

POMŮŽEME VÁM 
DOSÁHNOUT SNŮ
Rádi vám pomůžeme s financováním vašeho 
projektu. Díky našim dlouhodobým kontaktům 
dokážeme zajistit prostředky i pro nově vzniklé 
společnosti za výhodných podmínek.

Představíme vám možnosti. Volba je na vás
Financování projektů zajišťujeme z vlastních zdrojů, nebo s pomocí 
spřátelených finančních institucí. Naše dříve realizované úspěšné 
projekty vám pomohou dosáhnout na výhodné financování. 
Vyjednáme pro vás ty nejlepší podmínky, jaké dovedeme –  
rorzhodnutí je na vás.

Finanční leasing
Tradiční forma financování s nízkou akontací a variabilními splátka-
mi. Po splacení cílové částky přejde vybavení do vašeho vlastnictví.

Úvěrové financování
S úvěrem získáte stroje ihned do svého vlastnictví. My vám 
pomůžeme se získáním financí s jednodušší formou zajištění 
a individuální výší splátek. Úvěr je vhodný také v případě, že plánujete 
spolufinancovat projekt z dotačních titulů.



MĚNÍME 
NADŠENCE VE 
VYHLEDÁVANÉ  
FITNESS TRENÉRY

1

2

3

VZDĚLÁVÁME
Nadšence, kteří se chtějí stát 
 osobními  trenéry a instruktory.

ROZVÍJÍME
Znalosti osobních trenérů ve  
specifických disciplínách, učíme  
je lépe porozumět pohybu člověka.

PROFESIONALIZUJEME
Úrověň osobních trenérů semináři 
a workshopy napříč disciplínami fy-
ziologie, psychologie a komunikace.

V 3D FITNESS ACADEMY věříme,  
že neustálé učení se novým věcem 
a perfektní porozumění principům 
pohybu je základním předpokladem 
k naplnění vize úspěšného trenéra. 

TRENÉRSKÁ  
CERTIFIKACE

Vzdělání a zkušenosti jsou základem  
práce osobního trenéra.

Kurz Instruktor kondičního posilování. Kurz Trenér 
dětí a mládeže. Kurzy jsou unikátní vzdělávací pro-
gramy přirozených svalových souher akreditované 
MŠMT a opravňují absolventy k získání živnosten-
ského oprávnění. Vedle aplikace principů vývojové 
kineziologie ve sportovní přípravě klienta se kurzy 
zaměřují také na základy koučinku a psychologické-
ho rozvoje osobnosti.

Úroveň služeb je nejlepší reklama každého fitness 
centra. O své know-how se rádi podělíme s vaším 
trenérským týmem – přímo ve vašem provozu.  
Skupinová školení pro instruktory komerčních spor-
tovišť a klubů sestavujeme vždy na míru vašemu 
zaměření a úrovni zkušeností vašich instruktorů.

SPECIALIZOVANÁ  
ŠKOLENÍ

KURZY PRO KLUBY  
A FITNESS CENTRA

VZDĚLÁVÁNÍ A SDÍLENÍ 
ZKUŠENOSTÍ JE NAŠE 
CESTA KE ZLEPŠENÍ 
ÚROVNĚ SLUŽEB 
V OBLASTI FITNESS.

Pomůžeme vám stát se špičkovým 
trenérem, na kterého se stojí fronty.

Proměníme vaše instruktory v tým, 
o kterém se mluví po celém regionu.

Široká paleta vzdělávacích seminářů, poskytujících 
detailní vhled do problematiky konkrétních oblastí 
sportovní přípravy. Kurzy jsou zaměřeny na porozu-
mění práci s vlastním tělem, využití funkčních pomů-
cek a specifické metody pro práci s dětmi, seniory, 
aktivními sportovci nebo profesionálními atlety.



WWW.3DFITNESS.CZ

STAČÍ  CHTÍT.



KOMERČNÍ FITNESS

Za více než 20 let v oboru víme,  
že k úspěchu je potřeba více než dobrá  
lokalita a kvalitní vybavení.  

 Navrhneme, zrekonstruujeme a vybavíme 
 vaše nové fitness centrum tak, aby odpovídalo   
 potřebám zákazníků.

 Postaráme se, aby o se o něm lidé dozvěděli.
 Vyškolíme vaše instruktory a personál, 
 aby se klienti neustále vraceli.

Ukážeme vám nejkratší cestu k černým číslům.
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MĚNÍME PLÁNY 
VE FUNGUJÍCÍ 
BYZNYS.

NAŠE REALIZACE

Praha Brno Sokolov Brno



HOTELOVÉ FITNESS
Za dobré služby si lidé rádi připlatí.

 Mít veškerý komfort pod jednou střechou patří   
 mezi standardy současných hotelů i penzionů. 

 Ať už máte nevyužitý konfrerenční sál, nebo  
 jen bývalou kotelnu ve sklepě, pomůžeme  
 vám ji proměnit v konkurenční výhodu. 

 Navrhneme vám řešení na míru 

Vlastní fitness může být cestou, jak zvýšit hodnotu 
vašich služeb i zájem o ně.
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POMŮŽEME 
VÁM ZVÝŠIT 
HODNOTU 
SLUŽEB.

NAŠE REALIZACE

Praha RozvadovBeniceŠpindlerův mlýn
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DÁME LIDEM 
DŮVOD, ABY 
CHTĚLI PRACOVAT 
PRÁVĚ PRO VÁS.

FIREMNÍ FITNESS
Jak udržet spokojené zaměstnance? Dopřejte jim
benefit, který jiní nemají.

 Podpora zdravého životního stylu je vizitkou   
 kvalitního zaměstnavatele. 

 Pravidelné cvičení navíc zlepšuje soustředění 
 i výkonnost zaměstnance.

 Skupinové lekce posilují tým.

Přidejte se k tomuto stylu života i vy a vytvořte pro 
vaše zaměstnance skvělé sportovní prostředí. Vrátí se 
vám to...

NAŠE REALIZACE

Praha Praha Praha Praha Brno



PÁR METRŮ 
PROSTORU,  
PÁR MINUT 
DENNĚ.

DOMÁCÍ FITNESS
S domácím fitness můžete cvičit,  
když se vám to nejvíce hodí.

 Ušetřete čas na cestách a cvičte v soukromí.   
 Na dosah své rodiny, doslova pár kroků od   
 obýváku. Domácí fitness je ideální řešení pro   
 ty, kdo si cení svého času. 

 Navrhneme vám ideální sestavu na míru  
 vaší kondici a osobním cílům. Splnit už je    
 musíte sami. Dopřejte si pár minut zdravého   
 pohybu denně.  

Vaše tělo si je zaslouží. 
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NAŠI VIP KLIENTI

Karolína Plíšková
Tenistka

Patrik Eliáš
Hokejový útočník

Štěpán Ašer
J&T Banka

Marcel Klaus
Klaus Timber

Leon Tsoukernik
Vestar Group

Zuzana Hejnová
Atletka



15+
LET POSOUVÁME 
HRANICE SVĚTA 
FITNESS

REALIZOVANÝCH 
PROJEKTŮ

250+
VYŠKOLENÝCH  
PROFESIONÁLŮ

2 000+

WWW.3DFITNESS.CZ



OD ŠVIHADLA  
PO CELÉ FITKO.
Jsme výhradním zástupcem špičkových světových 
značek. Zodpovídáme za distribuci, záruční 
i pozáruční servis a zákaznickou podporu a prodej 
náhradních dílů.
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Life Fitness
Výrobce luxusních  
a inovativních fitness strojů. 

Escape
Prvotřídní fitness nářadí  
pro funkční a silový trénink.

TRX
Známé a osvědčené závěsné 
systémy pro profesionální  
i hobby funkční trénink.

PRÉMIOVÝ SEGMENT ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA OVĚŘENÁ KVALITA

Cybex 
Americký výrobce prémiových 
strojů pro profesionály.

Hammer Strenght
Superprémiová řada strojů  
a náčiní pro silový trénink.

Total Gym
Multifunkční stroje pro komerční  
i domácí fyzioterapeutický 
trénink.

Gunnex
Pružná lana pro posílení  
a dynamiku celého těla.

MyZone
Inovativní systém pro měření 
srdečního tepu a monitoring 
fyzické aktivity.

Pavigym
Osvědčené a kvalitní podlahy  
pro funkční fitness zóny.

Chcete vybavení vyzkoušet?
Domluvte si schůzku v našem  
Active Showroom

Praha

Žamberk

+420 605 941 667
miroslav.jircik@3dfitness.cz

+420 730 515 885
ludek.sroler@3dfitness.cz



VLASTNÍ FITNESS  
MÁTE NA DOSAH RUKY.  
STAČÍ CHTÍT.

REALIZACE

E-SHOP

VZDĚLÁVÁNÍ

SERVIS

3D FITNESS s.r.o.
Orlická kasárna 1491 
564 01 Žamberk

+420 730 515 885 
ludek.sroler@3dfitness.cz 
www.3dfitness.cz

+420 733 191 772 
info@3dfitness.cz 
eshop.3dfitness.cz

3D FITNESS ACADEMY
Veletržní 61 
170 00 Praha 7

+420 734 604 128
akademie@3dfa.cz
www.3dfa.cz

+420 731 258 018 
servis@3dfitness.cz
www.3dfitness.cz

SEHRANÝ TÝM  
ZKUŠENÝCH PROFESIONÁLŮ. 
JEDEN ZA VŠECHNY,  
VŠICHNI ZA VÁŠ PROJEKT.
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