
FITNESS
Som medlem af Næstved Firma Sport kan 
du gå til fitness hos Næstved Rygcenter i 
tre måneder for kun 500 kr. (gratis nøgle-
kort). 
En måned koster 200 kr. og 75 kr. for et 
nøglekort. 

Det eneste du skal gøre, er at medbringe 
kvittering for betaling til den aktivitet du går 
til i NFS, når du vil begynde på fitness hos 
Næstved Rygcenter på Eskadronsvej 4 – kun 
få hundrede meter fra NFS. 
 
Hvis du ikke er medlem af NFS, kan du læse, 
hvordan du får del i det fordelagtige tilbud på 
NFS’ hjemmeside www.naestvedfirmasport.dk.
 
Med nøglekortet kan du træne alle dage fra 
kl. 11.00 til kl. 22.00 - lørdag dog kun til kl. 
17.00.
 
Der er elevator i bygningen - mulighed for 
bad - parkering lige ved døren.
 
Læs mere på www.naestvedfirmasport.dk eller 
www.nryg.dk. Du kan også ringe til Næstved 
Rygcenter på telefon 5573 8844

Om os
Næstved Rygcenter tilbyder flere former for træning og behandling. Behandlerne hos 
Næstved Rygcenter besidder en unik viden og masser af erfaring. Vores behandlere 
uddanner sig løbende og er alle fysioterapeuter. De fleste læser videre på skolen for 
Osteopati i København. 

I 2004 startede Hans Andersen, Næstved Rygcenter, med en fysioterapi- og osteo-
pati-uddannelse i rygsækken. I år kan vi markere de 10 år med et team af de bedste 
behandlere. 

Næstved Rygcenter har i jubilæumsåret ændret navn, så de tre klinikker (to i 
Næstved og en i Glumsø – se nedenfor) alle hedder Næstved Rygcenter. 

På Eskadronsvej i Næstved har vi en stor træningsklinik med nyere maskiner. Træ-
ningsklinikken ligger på første sal i bygningen, som rummer både badefaciliteter og 
elevator. Der er parkering lige ved døren.

Vi har ca. 28.000 individuelle behandlinger om året. Dertil kommer holdtræning, hvor 
især rygskolen bliver gennemført med stor patienttilfredshed. 

Opstart i Næstved Rygcenter
Patienter, der starter hos Næstved Rygcenter, har to muligheder. Den ene er behand-
ling efter henvisning fra egen læge, og hvor der er mulighed for tilskud fra sygesikrin-
gen. Den anden er behandling, hvor patienten selv betaler for hele behandlingen. Se 
om din sundhedsforsikring / Sygesikringen Danmark dækker.

Du kan vælge mellem tre klinikker: 

Næstved Rygcenter Næstved Rygcenter Næstved Rygcenter
Eskadronsvej 4D Købmagergade 4 Storegade 10 
4700 Næstved 4700 Næstved 4171 Glumsø

Her kan du også finde os:
Web: www.nryg.dk   |   E-mail: mail@nryg.dk   |   Telefon: 5573 8844

Telefonen er åben mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 10:00
og igen fra kl. 12:00 og til kl. 14:00.
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