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HVEM ER VI? 

Proterapi A/S blev etableret i 1995, og i dag er vi Danmarks førende 

leverandør af trænings- og rehabiliteringsudstyr – både inden for det 

offentlige og det private.
 

Vores produktkonsulenter er uddannede fysioterapeuter med erfaring fra den 

primære og sekundære sundhedssektor. De kan rådgive og vejlede på et højt fagligt 

niveau, uanset om det drejer sig om produkter, indretning af en træningssal eller 

udstyr til behandlerrum. 

 

I slutningen af 2015 blev Proterapi en del af Fitness & Healthcare Group, som også 

består af firmaerne MedicSport og LivingSport. MedicSport leverer fitnessløsninger i 

Danmark til kommercielle og foreningsbaserede fitnesscentre, genoptræningscentre, 

virksomheder m.v. LivingSport udbyder træningsudstyr i hele Norden og henvender 

sig til detail- og sportsbutikker, webshops og specialforretninger samt nordiske

partnere inden for professionelt udstyr. 

 

Som en del af Fitness & Healthcare Group får du derfor nogle unikke fordele, når 

du samarbejder med os: 

• Et bredt og unikt varesortiment til både rehabilitering, fitness, styrketræning,

 kredsløbstræning og funktionel træning  

• Specialistviden på tværs af selskaberne 

• En kompetent og landsdækkende serviceafdeling 

Vi ser frem til også at hjælpe jer! 3



muligheder for din forretning. Vi har stor erfaring med finansiering af udstyr

 og har et særdeles godt samarbejde med et af verdens største finansierings-

 selskaber .

• En seriøs partner: Vi er stolte af at være Danmarks førende leverandør af

trænings- og rehabiliteringsudstyr. Vi sørger selvfølgelig for at hjælpe jer hele

vejen, både med stort og småt, og altid med et smil.

HVORFOR VÆLGE PROTERAPI
SOM SAMARBEJDSPARTNER? 

Dine klienter sikres den bedste ydelse, når klinikken har de rigtige 

rammer - og her er der mange overvejelser, der skal gøres. Det gælder 

uanset, om du starter fra bunden med en helt ny klinik eller supplerer i 

eksisterende lokaler.

Proterapi ønsker at være mere end blot en udstyrsleverandør – med os får du en 

samarbejdspartner og en samlet løsning!  

Du kan se frem til at nyde fordel af: 

• Vores uddannede produktkonsulenter: Med mere end 20 års erfaring i branchen,

herunder klinik, sygehus og kommunal genoptræning, yder vores fysioterapeut-

 uddannede konsulenter kompetent rådgivning og tilbyder sparring og input, så du

får den mest optimale løsning fra starten.  

• Vores omfattende varesortiment: Da vi er en del af Fitness & Healthcare Group, har

vi mulighed for at tilbyde et kæmpe udvalg af udstyr til rehabilitering, fitness,

styrketræning, kredsløbstræning og funktionel træning.  Vi kan også hjælpe

med forskellige gulvløsninger, udsmykning af vægge, indretning af rum etc.

Kort sagt: Du kan få hjælp til alt.

• Landsdækkende service: Vores mange teknikere kører i hele landet, og vi tilbyder

fasttilknyttet serviceteam og gratis telefonsupport. Vi kan også tilbyde service-

 aftaler, hvor vi kommer på forebyggende besøg et aftalt antal gange om året.

• Unikke finansieringsløsninger: Vi tilbyder attraktive leje- og leasingløsninger,

herunder et All Inclusive Lejekoncept, som giver større fleksibilitet og

Da vi fik mulighed for at få egne faciliteter, havde vi brug for en 

leverandør, som kunne håndtere hele processen. Vores kol-

leger talte varmt for Proterapi, og deres produkter dækkede 

også vores grundlæggende behov. Vi kontaktede konsulenten i 

vores område, Steffan, for at arrangere et møde. Gennem solid 

sparring nåede vi frem til et resultat, der både imødekom vores 

behov og passede ind i vores stramme budget. Steffan hjalp os 

med at prioritere og fandt også gode brugte alternativer, hvilket 

sikrede os et velfungerende center, som passer til målgruppen. 

Både levering, opsætning og eftersyn af maskinerne er forløbet 

hurtigt og effektivt. Vi er ovenud tilfredse, og vi vil til hver en tid 

anbefale Proterapi som sparringspartner.

CENTER FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, ODENSE



5



HUSETS MANGE BRANDS 

Sammen med resten af Fitness & Healthcare Group repræsenterer 

Proterapi en række anerkendte brands såsom:

I mere end 45 år har amerikanske Life 

Fitness leveret fitnessløsninger, hvor 

kvalitet, driftssikkerhed og brugerven-

lighed er i særklasse. Der er dermed 

altid garanti for en professionel 

løsning. Life Fitness er i dag verdens 

største fitnessbrand og er kendt for 

at tilbyde markedets største udvalg af 

fitnessudstyr med over 200 produkter 

i sortimentet.  

Med mere end 100 års erfaring i 

produktion af cykler ved svenske 

Monark Exercise, hvad de taler om. 

Kvaliteten af deres produkter er så 
høj, at man i dag ikke spørger efter en 

testcykel – man spørger efter en 
Monark. Cyklens unikke kalibrerings-

metode giver en uforlignelig kontrol 

og nøjagtighed. 

6

HUR er en finsk virksomhed, der 

producerer styrketræningsmaskiner 

med lufttryk, som er yderst velegnede 

til fitness og rehabilitering på alle 

funktionsniveauer. Lufttryksmodstand-

en på maskinerne betyder, at man 

bl.a. kan lave meget fine justeringer i 

belastningen. HUR SmartTouch soft-

waren hjælper brugeren med indstil-

ling af maskinerne og kan automatisk 

justere belastningen, så der trænes 

mest hensigtsmæssigt. Terapeuten 

får vha. softwaren et overblik over, 

hvordan styrkeudviklingen forløber 

samt dokumentation for hvornår og 

hvor meget, der trænes.  

Den skandinaviske serie TITAN LIFE 

er vores egen linje af fitness og 

funktionelt udstyr, som består af bl.a. 

håndvægte, måtter, bumper plates, 

kettlebells, stativer, vægtstænger, 

vægtskiver, elastikker m.v. Vi designer 

og udvikler selv udstyret og sørger 

for, at kvaliteten altid er i fokus – og 

naturligvis lavet i miljøbevidste mate-

rialer. Alle vores TITAN LIFE produkter 

har miljøgodkendte certifikater. 



SportsArt er en af verdens største 

leverandører af fitnessudstyr, og de 

tilbyder et stort sortiment af både 

styrketrænings- og kredsløbsudstyr. 

Ud fra en bæredygtig og miljøbe-

vidst strategi har de udviklet den 

revolutionerende og til dato unikke 

SportsArt ECO-POWR linje, der via 

træningen omsætter menneskeskabt 

energi til anvendelig elektricitet. Det 

skåner derfor miljøet, og samtidig 

spares der på energiregnskabet.  

Airex har gennem flere årtier leveret 

højkvalitets træningsmåtter og andre 

mindre balanceredskaber fremstillet i 

patenteret ”closed cell” cellestruktur. 

Airex produkterne er bløde og nemme 

at rengøre, og de er blevet en del af 

standardudstyret i mange klinikker og 

træningsrum. 

Efter mere end 40 års erfaring på 

markedet er Kinetec kendt for at 

producere maskiner i særdeles høj 

kvalitet og med lige så høj funktiona-

litet. Kinetecs produkter er designet til 

at mobilisere og behandle patienter, 

som har behov for rehabilitering og 

genoptræning af led. De er specialis-

ter indenfor aktiv/passiv træning, 

eksempelvis cykler med spasme-

kontrol og udstyr til genoptræning 

efter knæoperation. 

NuStep er oprindeligt udviklet til 

lungepatienter. Maskinen, som er en 

siddende crosstrainer, bliver i dag 

brugt af flere rehabiliteringsgrupper 

med stor succes, da man her får både 

krydskoordinering samt puls- og 

styrketræning i én og samme ma-

skine. NuStep bruges indenfor mange 

områder, heriblandt apopleksi, ryg-

marvslæsioner, multipel sclerose, par-

kinsons, KOL patienter og neurologi. 

SEERS Medical er et engelsk firma, 

der siden 2008 har produceret ergo-

nomiske og komfortable stole samt 

behandlings- og undersøgelseslejer. 

SEERS Medical er i dag den ledende 

engelske producent af behandlings-

og undersøgelseslejer til fysioterapi 

og praktiserende læger samt spe-

ciallejer til hospitaler. 

Octane Fitness har fokus på at skabe 

skånsomme maskiner, som belaster 

leddene mindst muligt, og på den 

måde gøre træning tilgængelig 

for langt flere mennesker. De har 

valgt kun at fokusere på ét produkt: 

crosstrainers. Inspireret af de bedste 

elementer fra andre crosstrainers på 

markedet, har Octane Fitness

sammensat den ultimative maskine.  

Reck MOTOmed er verdens største 

producent af aktiv/passiv trænere. 

Produkterne er udviklet ud fra en lang 

række brugerkrav, som systematisk 

er indsamlet gennem mange år, og 

resultatet er enestående. Maskinerne 

giver en optimal genoptræning af 

motorik, fx ved at isolere arme eller 

ben. Med en Reck MOTOmed er det 

derfor lettere at træne mobiliteten og 

bevægeligheden for patienter, som er 

hæmmede af fx alder eller kroniske 

lidelser. 

Skab et sikkert miljø for patienten, og 

skån samtidig terapeuten for mange 

tunge løft. Med LiteGait, som er en

maskine med seletøj, kan patienten 

bevæge sig frit i den ergonomisk pa-

tenteret sele, som hjælper patienten til 

at lave øvelser, der ellers ikke ville være 

mulige. LiteGait kan enten bruges over 

gulvet eller over løbebåndet, og den kan 

skræddersyes og tilpasses ønsket brug, 

hvilket giver et utal af muligheder. 

Gymna er en af de førende producen-

ter af udstyr indenfor fysioterapi og 

rehabilitering. De producerer bl.a. be-

handlingslejer og chokbølgeapparater 

i højeste kvalitet og lækkert design 

samt gel og massagecreme. Gymna 

har produktion i Belgien, og Proterapi 

har en lang historik med forhandling 

af produkter herfra.  

Amerikanske Cybex er den førende 

producent af fitnessudstyr, som er 

gennemført ned til mindste detalje. 

De har altid været på forkant med 

udviklingen og er nyskabende, når 

det gælder design og lang levetid på 

produktet. Cybex tager udgangspunkt 

i kroppens naturlige bevægelser, 

og derfor har udstyret altid korrekt 

biomekanik, så den enkelte bruger 

opnår optimal træning hver gang.  



EN GENNEMTÆNKT PROCES 
 

– Vi hjælper jer hele vejen

BEHOVSAFDÆKNING
I fællesskab finder vi frem til, hvad netop I har brug for. 

PRAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Vi gennemgår jeres muligheder samt hvilke faktorer, der skal 
tænkes med i planlægningen. 

BUDGET OG FINANSIERING
Vi finder den rigtige og mest rentable løsning for jer. 

LØSNINGER, INDRETNING OG UDSTYR
Via 3D-tegninger visualiserer vi, hvordan rummet bedst kan
udnyttes og indrettes.

VEDLIGEHOLDELSESAFTALE OG SERVICE
Vi sikrer jer længst mulig levetid på udstyret.

1
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Proterapi har været den ideelle sparringspartner for os i 

udviklingen af vores klinik. Vores konsulent Jeppe har stor 

viden om produkterne, og hvad der rører sig i markedet. 

Han forstod også hurtigt vores behov og udfordrede os på 

forskellige parametre. Vi har derfor fået en faglig og kom-

petent produktvejledning samt fået relevant input til, hvor-

dan vores investeringer i udstyret kan forrentes. Således er 

vi sikret, at investeringen er til bedst mulig gavn for både 

forretningen og klienterne. Vi kan kun give Proterapi vores 

bedste anbefalinger!

HEDENSTED FYSIOTERAPI OG TRÆNING
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BEHOVSAFDÆKNING

- I fællesskab finder vi frem til, hvad netop I har brug for

 
En klinik er ikke bare en klinik – der er mange parametre at tage højde for, når man 

gerne vil give klienterne en god oplevelse og samtidig drive en succesfuld forretning. 

 

Vi foretager en grundig behovsafdækning, som sikrer den bedst mulige rådgivning fra 

vores side.  Resultatet er løsninger, der er skræddersyet til jer.

Vi afdækker bl.a. følgende: 

• Hvad er formålet med klinikken

• Hvem er jeres primære klienter

• Hvordan er klientsammensætningen 

• Hvordan indfries klienternes forventninger bedst muligt

PRAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

– Vi gennemgår jeres muligheder samt hvilke faktorer, der skal tænkes 

med i planlægningen 
 

Ved etablering af en ny klinik, et nyt behandlerrum eller et nyt område i klinikken, er 

der mange praktiske forhold, som er væsentlige at overveje. Selv små elementer kan 

gøre en forskel for klienterne.  

 

Husk at overveje følgende: 

• Rummets størrelse – findes der en tegning over rummet 

• Placering – kræver rummet fx lyddæmpende isolering 

• Indretning – udstyr, gulve, udsmykning af vægge, persienner, grønne planter etc.

• Musik, stemning, belysning 

• Omklædning og badeforhold 

• Receptionsområde 

• Andre faktorer, der er vigtige for jer

VI KAN HJÆLPE MED INSPIRATION TIL

RUMMET, HERUNDER INDRETNING, VALG AF 

GULV OG UDSMYKNING AF VÆGGE



BUDGET OG FINANSIERING 

– Vi finder den rigtige og mest rentable løsning til jer 
 

Det finansielle aspekt er naturligvis væsentligt ved en investering i nyt udstyr, og 

vi står klar med forskellige løsninger, hvad enter du overvejer: 

• Kontantkøb 

• All Inclusive Lejekoncept 

• Leasing 

 

Du vælger selv, om du vil betale udstyret af over en kortere eller længere periode 

samt om du ønsker at eje, leje eller lease udstyret. Vi tager gerne en uforpligtende 

snak om jeres konkrete situation og giver et prisoplæg på alle tre løsninger. 

 

Ved at vælge enten en leje- eller leasingaftale fra Proterapi, får du en masse fordele: 

 

All Inclusive Lejekoncept 

• Økonomisk tryghed med fast månedlig leje, der dækker alt i hele lejeperioden

 – også fuld service inkl. teknikertid, sliddele og kørsel 

• Op til 72 måneders lejeperiode 

• Begrænset likviditetsbinding 

• Ingen leverings- og installationsomkostninger 

• Stor fleksibilitet ved aftalens udløb – udstyret kan frikøbes, ombyttes til nyt,

 lejeaftalen kan fortsættes eller blot opsiges 

 

Leasing 

• Økonomisk tryghed med fast månedlig ydelse 

• Op til 72 måneders leasingperiode 

• Fleksibel udbetaling og restværdi 

• Leverings- og installationsomkostninger kan indgå i leasingaftalen



I forbindelse med nyindretning af vores trænings-

lokale og indkøb af træningsudstyr, kontaktede jeg 

Helene fra Proterapi. Helene har med sin indsigt og 

brede erfaring ydet kompetent, seriøs, oprigtig og 

grundig rådgivning og vejledning i at foretage de 

mest velegnede indkøb i forhold til klinikkens behov. 

Personalet har desuden fået en grundig introduk-

tion i brugen af træningsredskaberne og i plan-

lægning af træning. Jeg kan varmt anbefale Helene 

og Proterapi.

AABYBRO FYSIOTERAPI
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LØSNINGER, INDRETNING
OG UDSTYR 

– Via 3D-tegninger visualiserer vi, hvordan rummet bedst kan udnyttes 

og indrettes
 

Der er ofte mange forskellige hensyn at tage højde for, når et behandlings-

eller træningsområde skal indrettes. Visualiseringer giver et bedre overblik

over mulighederne, og sikrer dermed en optimal indretning og udnyttelse af

kvadratmeterne. 

3D-tegningerne hjælper både i forhold til valget af udstyr samt i forhold til

fordelingen af kvadratmeterpladsen til de enkelte områder. Der tages højde for

alle detaljer, så der ikke opstår uheldige overraskelser ved installationen, såsom 

manglende plads, strømstik eller genstande, der pludselig er i vejen.

Vi skræddersyer en løsning til jer, som både tilgodeser helhedsoplevelsen, når

man træder ind i lokalet, samt det funktionelle aspekt.

Tegningerne fås både som print og billedfiler og leveres uden beregning. 
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VEDLIGEHOLDELSESAFTALE
OG SERVICE

– Vi sikrer jer længst mulig levetid på udstyret
 

Faste teknikere: Proterapi tilbyder landsdækkende service med erfarne og fast

tilknyttede teknikere.

 

Vedligeholdelseskontrakt: Det er en god idé at tilkøbe en vedligeholdelseskontrakt,

der sikrer, at udstyret altid er velholdt – udstyret får derved en længere levetid, og

udgifterne til udskiftning reduceres. 

 

I kontrakten aftales et antal årlige forebyggende servicebesøg, hvor vi udfører

en lang række proaktive tiltag – fx smøring, efterspænding og justering samt

nødvendige småreparationer. Er der behov for en egentlig reparation, hvor det

er nødvendigt at bestille reservedele, aftales et efterfølgende besøg. 

 

Personlig service på stedet: Målet er at tilbyde enkel og personlig service! I langt

de fleste tilfælde udbedrer vi fejlen på stedet, så alt igen fungerer, som det skal.

 

Kundeservice- og support: Vi har en nem online fejlmeldingsformular, kort

responstid og gratis telefonsupport. Vores supportere er tilgængelige alle

hverdage og er altid klar til at besvare spørgsmål.
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FEJLMELDINGER:

Rapportér fejl med det samme på

proterapi.dk under menupunktet

Teknisk service eller kontakt os

på +45 4344 4200 (tast 2)

17



Aktivitetscentret Sophielund, Hørsholm

Amagerbro Klinik for Fysioterapi, København

AOF Center Storkøbenhavn, Taastrup

Arctic Import A/S, Aalborg

Arden Fysioterapi

ATP, Hillerød

Ballerup Kommune

Brande Fysioterapi

Brørup Fysioterapi og Træning

Center for Døvblindhed og Høretab, Aalborg

Dalum Fysioterapi

Danish Crown A/S, Sæby

Dansk Hovedpinecenter, Glostrup

Ejby Fysioterapi

EmCare ApS, Esbjerg

Espergærde Fysioterapi I/S

Eva Fysio, Bryrup

Fabrikken - Center for Sundhed ApS, Slagelse

Falck A/S, Skovlunde

Falck Healthcare, Afdeling København

Filadelfia, Dianalund

Frederiksberg Osteopati

FysioDanmark, Herning

FysioDanmark, Aalborg

Fysioform, Vodskov

Fysioklinik Snedsted

Fysioteamet, Gentofte

Fysioterapien ApS, Maribo

Fysium, Næstved

Genoptræningscenter, Kalundborg

Gribskov Kommune

Guldborgsund Fysioterapi, Nykøbing F

Gørlev Fysioterapi & Idrætsklinik

Haderslev Fysioterapi & Træning I/S

Horsens Sundhedshus, Horsens

Hvidovre Fysioterapi & Rygskole

Ikast-Brande Kommune

Jammerbugt Kommune, Brovst

Jobcenter Århus

Kildeskovhallens Fysioterapi, Gentofte

Kiropraktorene i Haderslev

Kiropraktorhuset, Næstved

Klinik 360 Sundhed, Rungsted Kyst

Klinik for Fysioterapi & Træning, Kjellerup

Klinik for Fysioterapi, Sindal

Klinik for Fysioterapi, Sønderborg

Klinik for Fysioterapi, Vrå

Klinik for Fysioterapi, Ølgod

Klinik for Fysioterapi, Aalborg

Klinik for Spiseforstyrrelser, Hillerød

Klinik Åboulevard, København 

Kolding Kommunes Sundhedscenter

Koncernservice, København

Krop og Kræft, Aarhus

Kroppens Hus, Sorø

Køge Fysioterapi

Lokalcenter Viby-Højbjerg

Louiseskolen, Haderslev

NDO Supply A/S, Hobro

Neurorehabiliteringsenheden, Aarhus

Norddjurs Fysioterapi, Glesborg

Nordsjællands Hospitaler, Hillerød

Næstved Fysioterapi & Træningsklinik

Nørager Fysioterapi ApS

Odense Universitetshospital

Ordrup Fysioterapi og Sportsklinik, Charlottenlund

Parkinsonforeningen, Taastrup

Prescriba, København

Professionshøjskolen Metropol, København

ProTreatment ApS, Dragør

Psykiatrisk Center Nordsjælland - PCN, Hillerød

Region Nordjylland, Aalborg

Region Sjælland, Sorø

Rygcentret, Års

Rødovre Fysioterapi & Træning

Salling Fysioterapi, Roslev

Saxo Bank A/S, Hellerup

Skanderborg Osteopati

Skibby Fysioterapi

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Rødovre

Storebæltskolen, Korsør

Syddjurs Kommune, Ebeltoft

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Toftlund Fysioterapi

Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, København

Træningsbanken, Odense

Trørød Fysioterapi, Vedbæk

V. Guldmann A/S, Aarhus

Varde Kommune

VIA University College, Holstebro

Videbæk Fysioterapi

Videnscenter for demens Aalborg

Vordingborg Fysioterapi og Træning

Åbybro Fysioterapi

Århus Kommune

Århus Universitetshospital Skejby

REFERENCER

– Skal vi også hjælpe dig?
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