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Podstawowe cechy piłek Gymnic:

• produkcja we Włoszech z najlepszej jakości PVC bez użycia szkodliwych dla zdrowia ftalanów oraz lateksu
• system BRQ (potocznie zwany ABS) , który w razie przebicia chroni przed gwałtownym spadkiem powietrza z piłki, piłki z system BRQ 

posiadają w katalogu oznaczenie ABS
• wszystkie duże piłki wytrzymują obciążenie dynamiczne do 300 kg, a statyczne nawet do 5 ton; mniejsze piłki poniżej 30cm średnicy 

posiadają maksymalny nacisk dynamiczny do 100kg.
• certyfikat medyczny (piłki sklasyfikowane jako medyczne posiadają oznaczenie 93/42 CEE)

Dlaczego GYMNIC?

Dobór piłki do wzrostu
Wzrost L rozmiar piłki Ø

[m] [cm]
<1,35 30-35

1,35-1,54 45
1,55-1,69 55
1,70-1,84 65
1,85-2,04 75

Dobór piłki do długości ramion
Długość ramion cm rozmiar piłki cm

56-65 55
66-80 65
81-90 75
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Olbrzymie piłki
Mega Ball
nr kat.  LP-9518

Piłki Mega Ball wykonane z wyso-
kiej jakości, przyjemnego w dotyku 
PVC. Jakość wykonania gwarantu-
je równą grubość ścianek na całej 
powierzchni piłki. Wykorzystywa-
ne do zajęć ruchowych w grupie, 
zabawy oraz różnych form terapii, 
które mają na celu stymulację 
układu nerwowego i ruchowego. 
Uatrakcyjni i wyróżni każdą pla-
cówkę.

zielony śr. 65 cm   
czerwony śr. 100 cm  

Piłki z wypustkami
Therasensory 
nr kat. LP-9760
Piłki sensoryczne wykorzystywane przede wszystkim do refleksoterapii i ma-
sażu.  Są elastyczne i wytrzymałe, na powierzchni pokryte dodatkowymi wy-
pustkami. Można je wykorzystać do opierania, leżenia, przetaczania, toczenia, 
siedzenia. 

czerwony śr. 55 cm
niebieski śr. 65 cm  
żółty śr. 75 cm
czerwony śr. 85 cm
niebieski śr. 95 cm

Piłki Body Ball
nr kat. LP-9055
Piłki Body Ball przeznaczone są do rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowe-
go. Zdecydowanie bardziej miękkie i lżejsze niż pozostałe piłki z serii Gymnic. 
Piłki wyposażone w najcieńsze ścianki z wszystkich przedstawionych tu mo-
deli. Osoba ćwicząca w zależności od stopnia napompowania może wręcz 
„zapadać się” w piłkę, piłki mogą być także stosowane jako siedzisko lub 
leżanka. 

certyfikat 
med.

93/42 CEE

ABS

system
ABS

300 kg
nacisk 

dynamiczny

czerwony śr. 85 cm
niebieski śr. 95 cm
czerwony śr. 120 cm

Piłki Gymnic Physio
nr kat. LP-9585
Duża piłka gimnastyczna Physio Gymnic została stworzona z myślą o reha-
bilitacji i treningu ogólnorozwojowym zwłaszcza dzieci. Jest elastyczna i nie-
zwykle wytrzymała, można ją wykorzystać do opierania, leżenia, przetaczania, 
toczenia, siedzenia. Trudniejsze pozycje będą wymagały asekuracji.  Gymnic 
Physio posiada większą średnicę niż piłka Gymnic Classic Plus, dlatego jej 
przeznaczenie rehabilitacyjne jest nastawione na specjalistyczne metody te-
rapeutyczne i terapię indywidualną. Doskonale nadaje się do pracy z dziećmi 
z zaburzeniami genetycznymi, MPD, autyzmem, upośledzeniami umysłowymi 
oraz uszkodzeniami narządu ruchu.

certyfikat
med.

93/42 CEE

300 kg
nacisk 

dynamiczny

300 kg
nacisk 

dynamiczny
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żółty śr. 45 cm   
czerwony śr. 55 cm  
niebieski śr. 65 cm
żółty śr. 75 cm

Piłki Gymnic Classic
nr kat. LP-9555
Piłki gimnastyczne Gymnic Classic to pierwszy model piłki wypro-
dukowany przez włoską markę Gymnic. Klasyczne piłki Gymnic są 
doskonałym narzędziem treningowym dla każdej grupy wiekowej i 
sprawnościowej. Z powodzeniem stosowane mogą być w rehabilita-
cji, treningu równoważnym, do ćwiczeń wzmacniających, na zajęciach 
pilates czy zdrowy kręgosłup. Doskonale sprawdzą się jako piłki do sie-
dzenia, podczas któtrego niestabilne podłoże piłki będzie wymuszało 
poszukiwanie prawidłowej pozycji ciała.

certyfikat med.
93/42 CEE

Piłki Gymnic Classic Plus
nr kat.  LP-9528
Piłki Classic Plus od lat z powodzeniem wykorzystywane są na całym świecie w rehabilitacji i 
treningu ogólnorozwojowym. Posiadają wszystkie zalety piłek opisane we wstępie do niniej-
szego rozdziału włącznie z systemem BRQ (potocznie zwanym ABS). 
W rehabilitacji wykorzystywane głównie do ćwiczeń równoważnych w różnych pozycjach oraz 
do pracy nad czuciem głębokim (propriocepcją). Spisują się doskonale zarówno podczas terapii 
indywidualnej, jak i podczas zajęć grupowych. Idealne także do ćwiczeń w domu oraz do ak-
tywnego siedzenia w pracy, szkole i w domu. Wykorzystywane do pacy z dziećmi z problemami 
neurologicznymi, chorobami genetycznymi, autyzmem, MPD, wadami postawy. Rekomendo-
wane dla kobiet w ciąży. 

śr. 55 cm
śr. 65 cm
śr. 75 cm 

ABS

system
ABS

certyfikat med.
93/42 CEE

czerwony 
niebieski 

żółty

Piłki Gymnic Plus
nr kat.  LP-9539
Najwyższa jakość  zapewnia sprężystość i bezpieczeństwo nawet przy najbar-
dziej dynamicznych ćwiczeniach. Powierzchnia piłek jest ciepła i przyjemna, co 
daje poczucie komfortu podczas ćwiczeń. Piłki Gymnic Plus są rekomendowa-
ne dla kobiet w ciąży oraz do wszystkich form ćwiczeń w grupie. Jest oficjalną 
piłką Kanadyjskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

śr. 55 cm   
śr. 65 cm 
śr. 75 cm  

zielony 
zielony czarny żółty 
zielony

ABS

certyfikat med. 
93/42 CEE

WSZYSTKIE PIŁKI                PRODUKOWANE SĄ WE 
WŁOSZECH Z SUROWCÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ NA LATA!

300 kg
nacisk 

dynamiczny

300 kg
nacisk 

dynamiczny

300 kg
nacisk 

dynamiczny
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Piłki Fit Ball
nr kat. LP-9505
Piłki gimnastyczne wykonane z miękkiej, elastycznej gumy, dostosowane do wy-
magań instruktorów fitness, aerobiku i gimnastyki. Są wyjątkowo trwałe i od-
porne na rozerwanie. Model Fit Ball był wielokrotnie testowany na warsztatach 
fitness, zawsze cieszy się dużą popularnością, zarówno wśród uczestników, jak 
i instruktorów.

perłowy śr. 55 cm 
śr. 65 cm   
śr. 75 cm  

ABS

Piłki Opti Ball
nr kat.  LP-9655
Ciekawy model piłek, zupełnie przezroczystych i delikatnie błyszczących. 
Piłki spełniają wszystkie normy w zakresie bezpieczeństwa użytkowa-
nia. Elastyczna i miękka guma zapewnia wysoki komfort ćwiczeń, a ich 
przejrzystość przyciąga uwagę ćwiczących.

przezroczysty śr. 55 cm   
śr. 65 cm   
śr. 75 cm  

certyfikat  
med.

93/42 CEE

Piłki Gymnic polecane są przez profesjonalistów i wykorzystywane są podczas różnych imprez i warsztatów

300 kg
nacisk 

dynamiczny

300 kg
nacisk 

dynamiczny
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Pompka Faster Blaster
nr kat.  LP-9904-BLASTER
Mała, poręczna pompka o pojemności 0,5l. Wydajna dzięki 
dwustronnemu tłokowi. Idealna do wszystkich piłek Gymnic®.

Stojak na duże piłki 
nr kat.  SVL-5008
Stojak zapewni wygodne przechowywanie dużych piłek na sali 
ćwiczeń. Pomieści do 10/ 12 piłek o średnicy 55 - 75cm.
Wymiary: 215x36x132cm
Waga: 18kg

Wieszak na piłki
nr kat.  SVL-BALLHANGER 
Wieszak montowany do ściany. Jeden wieszak zmieści 3 piłki w rozmia-
rach od 55 do 75 cm. Rozmieszczenie piłek ułatwia regulacja poprze-
czek. Istnieje możliwość łączenia półek w zależności od liczby piłek.

Stojak na 9 piłek z ABS
nr kat. SVL-DECOPL 
Łatwy w montażu stojak o wymiarach 200 cm x 55 cm x 175 cm mieszczący do 9 piłek 
o średnicy do 75 cm. Dostarczany jako zestaw do samodzielnego montażu.

śr. 45 cm   
śr. 65 cm   

Podstawa stabilizująca  
do piłek
nr kat.  LP-9936
Podstawa stabilizująca zapewnia bezpieczeństwo podczas siedzenia na piłce. Podstawa 
jest antypoślizgowa, zapobiega toczeniu się piłki. Dostępna w dwóch rozmiarach.
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Piłka z kolorowymi kulkami Activity Ball
nr kat.  LP-9602
Piłka Activity Ball stworzona została z myślą o zabawie, terapii i rehabilitacji 
dzieci. Aktywna zabawa na piłce wspomaga rozwój równowagi, propriocep-
cji i koordynacji dziecka. W rehabilitacji wykorzystywana do ćwiczeń równo-
ważnych i korekcyjnych. Przezroczyste ścianki umożliwiają ciągłą obserwację 
poprawności wykonywanych ćwiczeń, a zawarte wewnątrz kolorowe kulki 
mają na celu stymulację sensoryczną, głównie wzroku i słuchu.

śr. 50 cm

przezroczysty

Piłka z dzwonkami Jinglin Ball
nr kat. LP-9698 
Podstawową cechą wyróżniającą ten model spośród innych są zawarte wewnątrz 
dzwoneczki wydające dźwięki przy każdym ruchu piłki. Jest ona idealnym rozwią-
zaniem do ćwiczeń i zabawy dla osób niedowidzących, a także dzieci podatnych 
na wszelakie doznania wzrokowe i słuchowe. Szerokie spektrum zastosowań w 
zabawie, terapii i rehabilitacji. Uniwersalny rozmiar odpowiedni dla każdej grupy 
docelowej.

śr. 55 cm

przezroczysty

Piłka miękka Soffy 
nr kat. LP-8012

Miękka piłka Soffy jest idealna do zabawy i terapii indywidualnej (w domu, 
gabinecie rehabilitacyjnym) oraz grupowej (w przedszkolu, szkole, pod-
czas zajęć typu rytmika, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa). 
Soffy można używać na basenach i na plaży, a także do ćwiczeń i zabawy 
z małymi dziećmi.  Ćwiczenia z piłką wzmacniają mięśnie, wyrabiają pra-
widłową postawę, poprawiają koordynację ruchową, sprawność fizyczną, 
wyrabiają prawidłową reakcję równoważną. 

śr. 45 cm  czerwony
niebieski

żółty

Piłka Gym Ball
nr kat. LP-8094
Piłka dla dzieci idealna do siedzenia, zabawy i zajęć w gabinetach, w szko-
łach i przedszkolach (rytmika, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa). 
Aktywność na Gym Ball wzmacnia mięśnie, wyrabia prawidłową postawę, 
poprawia koordynację ruchową, sprawność 
fizyczną, a także kształtuje prawidłową reak-
cję równoważną. Piłka posiada mniejszą niż 
Soffy średnicę – 30 cm. Jest także niezwykle 
bezpieczna, jako że wytrzymuje nacisk dyna-
miczny do 100 kg.

śr. 30 cm  różowy 100 kg
nacisk 

dynamiczny

100 kg
nacisk 

dynamiczny
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Piłki Fantyball
nr kat. LP-8086
Piłki Fantyball na przestrzeni ostatnich lat zyskały niebywałą popularność 
w polskich szkołach. To uniwersalny model do zabawy, rehabilitacji i zajęć 
ruchowych zarówno wśród dzieci, jak i osób starszych. Można ją mniej lub 
bardziej napompować, uzyskując pośrednią wielkość. Znajduje zastosowa-
nie w przedszkolach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, podczas zajęć 
grupowych (rehabilitacja ruchowa, rytmika, gimnastyka korekcyjna) i terapii 
indywidualnej. Doskonała zabawka dla dzieci. Fantyball można wykorzystać 
jako podkładkę pod odcinek szyjny lub lędźwiowy kręgosłupa w stanie nie-
pełnego napompowania. Dostępna w 3 wielkościach.

Piłki Softplay
nr kat. LP-8210
Piłki Softplay przeznaczone do zabawy, gier i ćwiczeń zwłaszcza z dziećmi. 
Są miękkie i bezpieczne, idealnie przy tym wielkością odwzorowują rozmiar 
i kształt piłek charakterystycznych dla najbardziej popularnych sportów ze-
społowych. Piłki pokryte delikatnymi wypustkami, dzięki którym chwyt jest 
stabilny (piłka nie wyślizguje się z rąk). Znajdują zastosowanie w przedszko-
lach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, podczas zajęć grupowych (re-
habilitacja ruchowa, rytmika, gimnastyka korekcyjna) i terapii indywidualnej.
Doskonała zabawka dla dzieci w różnym wieku do zastosowania w domu, na 
zewnątrz oraz w wodzie.

śr. 15 cm
śr. 18 cm 
śr. 24 cm

śr. 16 cm / ręczna
śr. 22 cm / siatkówka 

śr. 22 cm / nożna
śr. 22 cm / koszykówka

różowy
żółta
perła

niebieska
pomarańczowa

czerwony
niebieski

żółty

niebieski

śr. 26 cm  

śr. 15 cm  

Piłka Softgym
nr kat. LP-9509
Piłka Softgym produkowana jest z wysokiej jakości miękkiego PVC. Cechuje 
ją elastyczność i wytrzymałość, wytrzymuje nacisk dynamiczny do 100 kg. 
Wykorzystywana w rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowym. Znajduje 
zastosowanie w zajęciach typu Pilates, joga, „zdrowy kręgosłup”. Odpo-
wiednio dobrane  i wykonane ćwiczenia na piłce Softgym wzmacniają mię-
śnie głębokie, poprawiają zmysł równowagi, koncentrację i koordynację 
ruchową. Piłka Over Ki Ball

nr kat. LP-9508
OVER KI to miękka, pompowana piłka do ćwi-
czeń. Ze względu na swoją miękkość i niewielkie 
rozmiary sprzyja płynnym i powolnym ruchom 
stosowanym w technice pilates, jodze, ćwicze-
niach relaksacyjnych. Z powodzeniem wykorzy-
stywana również na zajęciach w wodzie!

100 kg
nacisk 

dynamiczny

100 kg
nacisk 

dynamiczny
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Piłka IO-Ball
nr kat.  IO-BALL
Eliptyczna piłka IO-Ball (od ang. IN-OUT) została opracowana w oparciu o doświadczenia związa-
ne z ćwiczeniem na piłkach gimnastycznych. IO-Ball świetnie nadaje się do treningu sportowego, 
fitness oraz rehabilitacji. Znajduje zastosowanie u osób w każdym wieku, o różnym stopniu spraw-
ności i aktywności fizycznej. Można wykorzystać ją na zajęciach typu Pilates, joga czy zdrowy krę-
gosłup.  Ćwiczenia z piłką eliptyczną przyczyniają się do poprawy  wytrzymałości, koordynacji, rów-
nowagi, siły i gibkości. Budowa piłki daje dodatkowe możliwości treningu i modyfikacji ćwiczeń.  
UWAGA! Prezentowany model jest prekursorem nurtu piłek eliptycznych i oryginalnym produktem 
wyprodukowanym w UE, a nie chińską kopią jakich wiele spotkać można na rynku.

czerwony
grafit
żółty

długość 27 cm

śr. 17 cm - 280 g

śr. 18 cm - 400 g

czerwony   niebieski   żółty   zielony

czerwony   niebieski   żółty   zielony

Piłki Ritmic
nr kat. LP-9801
Piłki Ritmic 280 g i 400 g o średnicy odpowiednio 17 i 18 cm przeznaczone są do zajęć korekcyj-
nych i gimnastyki, ale mogą być także wykorzystywane podczas zabawy, rehabilitacji i terapii 
dzieci i dorosłych. 
Znajdują zastosowanie w szkołach, przedszkolach, warsztatach terapii zajęciowej, podczas za-
jęć indywidualnych i grupowych (rehabilitacja ruchowa, gimnastyka, rytmika, gry i zabawy), 
a także w wodzie. Ćwiczenia z piłkami Ritmic mają charakter ogólnorozwojowy, poprawiają 
jednocześnie jakość i pewność chwytu.

Piłka na uwięzi Sportball
nr kat. LP-8091
Piłka Sportball przeznaczona jest do zabawy, ćwiczeń, rehabilitacji i terapii 
dzieci oraz rehabilitacji i rekreacji osób starszych. Wykonana z miękkiej, 
elastycznej gumy, wyposażona w sznurek do mocowania wokół talii. Do-
skonała zabawka dla dzieci w różnym wieku, do wykorzystania w domu  
i na zewnątrz. Ćwiczenia ze Sportball rozwijają koordynację ruchową, 
szybkość reakcji (refleks), wzmacniają gorset mięśniowy i poprawiają 
sprawność fizyczną.

śr. 20 cm żółty

ORYGINALNY
PRODUKT
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Piłka z wypustkami Aku Ball
nr kat. LP-9753
Piłka Aku Ball przeznaczona jest do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwo-
jowych. Znajduje zastosowanie podczas zajęć typu Pilates, joga i „zdrowy 
kręgosłup”. W rehabilitacji wykorzystywana głównie do treningu mięśni 
głębokich, propriocepcji, równowagi i koordynacji. Stosowana także do 
masażu, głównie w celu stymulacji lub rozluźnienia struktur uszkodzonych 
i zmniejszania napięcia. 

śr. 20 cm

certyfikat  
med.

93/42 CEE

Piłeczki Freeball
nr kat. LP-8013
Miękkie piłeczki, łatwe do chwytania, ściskania. Mogą być stosowane jako 
piłeczki dla dzieci do gier i zabaw, a także w rehabilitacji do ćwiczenia dło-
ni. Idealnie sprawdzą się w gabinecie, w przedszkolu i w domu.

śr. 40, 55, 70 (4 szt.), 
125 (4 szt.) 
(średnica w mm)

zielony
czerwony

żółty   

niebieski
różowy

pomarańczowy

śr. 12 cm

Zestaw piłek Easy Grip
nr kat.  LP-8071
Piłki wykonane bez użycia szkodliwych dla zdrowia ftalanów – sprawia to, 
że są bezpieczne, nawet jeśli dziecko weźmie je do ust. Piłki Easy Grip są 
miękkie, wyposażone w dodatkowe, sensoryczne wypustki na powierzchni 
zapewniające dodatkową stymulację. W rehabilitacji wykorzystywane jako 
trenery dłoni, do stymulacji dotykowej oraz masażu stymulującego lub roz-
luźniającego napięte struktury. Aktywna zabawa z piłkami Easy Grip wzmac-
nia chwyt, pobudza zmysł dotyku, uczy dzieci rozpoznawania. W zestawie 6 
sztuk piłek w 6 kolorach.

Piłki z wypustkami Sensyball
nr kat. LP-9750
Piłki wyposażone w wypustki sensoryczne, dzięki którym doskonale nadają 
się do masażu, stymulacji mięśni oraz okolic odnerwionych. Mogą także speł-
niać  rolę trenera dłoni w chorobach takich jak RZS, zwyrodnienia stawów, po 
udarach oraz złamaniach i unieruchomieniu części dystalnych. 

śr. 10 cm (2szt.)
śr. 20 cm
śr. 28 cm

100 kg
nacisk 

dynamiczny
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Piłki z kolcami Massageball 
nr kat. LP-9770
Piłeczki z ostrymi, twardymi kolcami, idealnie spisują się podczas masażu, 
automasażu, w refleksologii, terapii rąk i stóp. Dzięki swojej strukturze umoż-
liwiają wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych. Piłki wykonane są ze sztywne-
go, higienicznego PVC i pokryte są kolcami, których zadaniem jest delikatna 
stymulacja, poprawa ukrwienia skóry oraz zmniejszenie napięcia mięśniowe-
go. Piłka dostępna jest w czterech rozmiarach, opakowanie zawiera zawsze 2 
sztuki w jednym rozmiarze. 

60 mm 
80 mm 
90 mm 

100 mm

certyfikat  
med.

93/42 CEE

Miękka Piłka z kolcami 
Beauty Reflex
nr kat. LP-9763
Miękkie piłeczki wyposażone w kolce, są idealne dla relaksacji, zmniejszenia 
napięcia, stresu. Można je wykorzystywać do masażu całego ciała. Piłki Beau-
ty Reflex są bardziej miękkie od modelu Massage, wypustki są mniej ostre i 
masaż wydaje się bardziej delikatny.

śr. 8 cm

75 g
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Piłki lekarskie Heavymed
nr kat. LP-9705
Piłki wykonane z gumy i dociążone wypełnieniem żelowym. Powierzchnia piłek 
jest chropowata, by zapewnić pewny i wygodny chwyt. Duży wybór piłek pozwala 
precyzyjnie dobrać obciążenie i intensywność ćwiczeń do możliwości użytkowni-
ka. Piłeczki dostępne są w 6 kolorach, z których każdy charakteryzuje inna waga 
(0,5-5 kg) i średnica (10-23 cm).

Piłki lekarskie małe miękkie
nr kat. MSD-MSD1010
Małe piłki lekarskie oznaczone kolorami w zależności od wagi. Zróżnicowane ob-
ciążenie od 0,5 do 3kg pozwala na dobranie indywidualnego programu treningu. 
Piłki Soft są łatwe w chwytaniu, jedną lub obiema rękami. Pokryte są miękkim 
i elastycznym winylem. Wykorzystywane są w gabinetach fizjoterapeutycznych, 
klubach fitness, a także przez indywidualnych użytkowników. W razie potrzeby 
ciśnienie w piłkach można regulować za pomocą pompki z igłą. Piłki lekarskie

nr kat. SVL-0490
Piłki lekarskie z tworzywa sztucznego wypełnione żelem w środku. Posiadają 
chropowatą powierzchnię w celu zwiększenia przyczepności podczas chwy-
tu. Dostępne są w 5 wielkościach rozróżnionych kolorami.

śr. 10 cm
śr. 12 cm
śr. 15 cm
śr. 17 cm
śr. 20 cm
śr. 23 cm

śr. 12 cm

0,5 kg
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

0,5 kg
1 kg

1,5 kg
2 kg

2,5 kg
3 kg

1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

19,6 cm
19,6 cm
22 cm
22 cm
24 cm

zielony
czerwony

żółty
niebieski
różowy

pomarańczowy

beżowy
żółty

czerwony
zielony

niebieski
czarny

żółty
pomarańczowy

czerwony
niebieski

szary
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Piłki do siedzenia Sit’n’Gym Perła
nr kat. LP-8975

śr. 55 cm 
śr. 65 cm 
śr. 75 cm 

perłowy

Piłki do siedzenia Sit’n’Gym
nr kat. LP-8965

Piłka gimnastyczna do siedzenia. Posiada wszystkie zalety piłek Gymnic, dodatkowo wy-
posażona jest w wypustki, które zapewniają większą stabilność podczas siedzenia lub 
ćwiczenia. Przeznaczone do „aktywnego siedzenia” i treningu ogólnorozwojowego. Dzięki 
wypustkom zwiększającym stabilność piłki osoby z zaburzeniami równowagi i osłabioną 
siłą mięśniową, dla których siedzenie lub ćwiczenie na zwykłej piłce jest za trudne, czują 
się bezpieczniej. Regularne siedzenie na piłce wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała, 
wzmacnia mięśnie głębokie i łagodzi ból związany z długotrwałym przebywaniem w nie-
prawidłowej pozycji siedzącej.

śr. 55 cm 
śr. 65 cm

certyfikat med.
93/42 CEE

czerwony 
niebieski

przezroczyty 
żółty

Piłki do siedzenia dla dzieci 
Sit’n’Gym 35 i 45 cm
nr kat. LP-8935, LP-8945

Piłki do siedzenia dla dzieci, o średnicy 35 i 45 cm, wy-
konane z wytrzymałego i przyjemnego w dotyku PVC. 
Wyposażone w dodatkowe wypustki zwiększające sta-
bilność. Z piłki mogą korzystać dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz początkowych klas szkoły podstawowej. 
Przeznaczone do „aktywnego siedzenia”, zabawy, zajęć 
grupowych, terapii i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami 
równowagi i osłabioną siłą mięśniową, dla których sie-
dzenie lub ćwiczenie na zwykłej piłce jest zbyt wymaga-
jące. Efektem pracy z piłkami jest wzmacnianie układu 
mięśniowego, zdolności koordynacyjnych i reakcji rów-
noważnych oraz kształtowanie nawyku prawidłowej po-
stawy ciała.

śr. 35 cm
śr. 45 cm

300 kg
nacisk 

dynamiczny

300 kg
nacisk 

dynamiczny

300 kg
nacisk 
dynamiczny
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Fasolka Physio Roll
nr kat.  LP-8800
Wałek Physio Roll stworzony do rehabilitacji oraz różnych form terapii dzieci i dorosłych. Znajduje za-
stosowanie w pacy z pacjentami, którzy mają problem z utrzymaniem równowagi, propriocepcją i ko-
ordynacją ruchową. Wykorzystywany do ćwiczeń równoważnych i korekcyjnych. Doskonale nadaje się 
do usprawniania osób po wypadkach, osób z chorobami narządu ruchu oraz z uszkodzeniami lub cho-
robami neurologicznymi. Physio Roll ma unikalny kształt, który zapewnia pewniejszą pozycję niż piłka 
gimnastyczna oraz umożliwia terapeucie siedzenie razem z pacjentem i wspomaganie jego pracy. Model 
dostępny jest w pięciu rozmiarach odpowiednich zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

30x50 cm  
40x65 cm 
55x90 cm

70x115 cm
85x130 cm

niebieski  
czerwony 

żółty
niebieski 
czerwony

niebieski  
zielony

Fasolka Physio Roll Plus
nr kat.  LP-8812
Model zasadniczo podobny do podstawowego Physio Roll, jednak dostępny w dwóch rozmiarach, które 
sprawdziły się w profesjonalnej praktyce fizjoterapeutów. Dodatkowo fasolki te wyposażone są w system 
BRQ (potocznie zwany ABS) zabezpieczający przed upadkiem w razie przebicia. Produkt podobnie jak 
poprzednik sklasyfikowany jako medyczny. Nieodzowne wyposażenie każdego gabinetu i instytucji sta-
wiających na jakość i niezawodność sprzętu.

70 x 115 cm 
55 x 90 cm

certyfikat med.
93/42 CEE

certyfikat
med.

93/42 CEE

ABS

system
ABS

300 kg
nacisk 

dynamiczny

300 kg
nacisk 

dynamiczny
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Fasolka z wypustkami Sens’o’Roll
nr kat. LP-8806-50
Fasolka łącząca w sobie cechy Physio Roll i piłki senso-
rycznej. Połączenie unikalnego kształtu z wypustkami 
sensorycznymi daje możliwość przeprowadzania treningu 
równoważnego i sensomotorycznego jednocześnie.  Zasto-
sowanie Sens’o’Roll w rehabilitacji jest niezwykle szerokie, 
np. w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycz-
nej, chorobami genetycznymi oraz z pacjentami z uszko-
dzeniami lub chorobami neurologicznymi (osłabienie siły 
mięśniowej, niedowłady i porażenia, zaburzenia czucia), 
ponadto można je wykorzystać do samodzielnego masażu 
pleców, brzucha i klatki piersiowej lub kończyn dolnych, a 
także do zabawy, jako leżankę, siedzisko itd.

śr. 50 cm, 
dł. 80 cm

pomarańczowy

śr. 55 cm, dł. 90 cm przezroczysty

Fasolka z kolorowymi kulkami
Physio Activity Roll
nr kat.  LP-8805-55
Physio Activity Roll to produkt do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Wykorzystywany do stymulacji 
sensomotorycznej, ćwiczeń równoważnych oraz korekcyjnych. Przezroczysty, co ułatwia obserwację 
poprawności wykonywania ćwiczeń, wyposażony w kolorowe bryły geometryczne wewnątrz stymu-
lujące zmysły wzroku i dotyku. 
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Wałek Fitball Roller
nr kat. LP-9512
Fitball Roller świetnie spisuje się jako wałek do pilatesu, fitnessu, jogi 
czy jako wałek rehabilitacyjny. Podstawową jego cechą, która daje mu 
przewagę nad innymi wałkami to możliwość dostosowania twardości do 
własnych potrzeb poprzez regulowanie ilości powietrza. Wałek wykonany 
jest z wysokiej jakości gumy, odpornej na rozerwanie, a także łatwej w 
pielęgnacji.

Roller Training Roll
nr kat. LP-9520
Roller to doskonały przyrząd do ćwiczeń wzmacniających jak i rozciągają-
cych typu pilates. Wykorzystywany także w relaksacji oraz jodze. Większa 
objętość oraz sprężystość w stosunku do innych rollerów pozwalają na 
dużą różnorodność i szerszy zakres ćwiczeń. Wałek można napompować 
do żądanej przez siebie twardości.

śr. 24 cm, 
dł. 70 cm

śr. 18 cm, 
dł. 75 cm

zielony-limonka srebrny

Profesjonalny Roller MSD
nr kat. MSD-ROLLER
Wałek wykonany ze zbitej twardej pianki, która zachowuje 
właściwą twardość podczas ćwiczeń. Nie wchłania wody 
ani wilgoci. Wygodny w użytkowaniu i konserwacji.

Roller z pianki
nr kat. ZL-ROLLER
Roller - wałek przeznaczony do ćwiczeń 
fitness, pilates, jogi oraz rehabilitacji. 
Wałek wykonany jest ze zbitej pianki, 
która nie ulega deformacji. Nie chłonie 
wilgoci, nie sprawia kłopotów w czysz-
czeniu.

śr. 15 cm, dł. 90 cm
śr. 15 cm, dł. 45 cm

śr. 15 cm, dł. 90 cm

niebieski

niebieski
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BLACKROLL®
nr kat. PRF-BLACKROLL
Produkty Blackroll to rollery stosowane są w treningu funkcjonalnym, równoważnym oraz masażu. Wystę-
pują w trzech stopniach twardości i dwóch rodzajach powierzchni, dzięki czemu każdy użytkownik może 
dopasować roller do swoich potrzeb.

Zalety korzystania z BLACKROLL®
• Znaczne zwiększenie elastyczności, mobilności i wydajności układu mięśniowego
• Zapobieganie bólom mięśni i unikanie typowych urazów mięśniowych
• Regeneracja mięśni i zwiększenie krążenia krwi
• Korygowanie postawy poprzez ćwiczenia równoważne i wzmacniające
• Wyprodukowany w Niemczech bez żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji i w 100% nadający się do recyklingu
• Wodoodporny materiał, lekki (150 g, wersja standardowa) i łatwy w czyszczeniu

Model Med
20% bardziej miękki od wersji standard, 
idealny dla początkujących.

Model GROOVE Standard
Średnia twardość, nieregularną powierzchnia dla 
zwiększenia przepływu krwi i silniejszego efektu 
masażu.

Model GROOVE Pro
50% twardszy od modelu standard, nieregularna 
powierzchnia dla zwiększenia przepływu krwi i 
silniejszego efektu masażu. Model ze względu na 
twardość zalecany wyłącznie dla zaawansowa-
nych użytkowników.Model Pro

50% twardszy od modelu standard (bar-
dzo wysoka gęstość, najwyższy efekt 
masażu), zalecany dla zaawansowanego 
treningu, rekomendowany dla osób o 
większej masie ciała.

30 x 15 cm

30 x 15 cm

30 x 15 cm

30 x 15 cm

30 x 15 cm

Model Standard
Średnia twardość o najbar-
dziej uniwerslanym zastoso-
waniu.

WIĘCEJ INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW 
DO TRENINGU FUNKCJONALNEGO NA

www.klubbenfit.pl
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Wałek sensoryczny Trigger Roll
nr kat. LP-9766
Roller z wypustkami jest wykorzystywany w fizjoterapii, 
doskonale nadaje się do ćwiczeń rozciągających typu pila-
tes, jogi a także masażu.

Wałek do masażu Activ Roll
nr kat. LP-9754
Wałek Activ Roll wykorzystywany jest do masażu całego 
ciała, refleksologii, terapii stóp. Wykonany z twardej gumy 
pokrytej delikatnymi kolcami. Zadaniem Activ Roll jest de-
likatna stymulacja, poprawa ukrwienia skóry, zmniejszenie 
napięcia mięśniowego.

certyfikat
med.

93/42 CEE

Wałek pod kark i plecy Vita Roll
nr kat. LP-8808

Podkładka terapeutyczna z wypustkami, które stymulują i za-
pewniają cyrkulację powietrza. Zapewnia wygodną i zdrową 
pozycję podczas długotrwałego siedzenia, jednocześnie wymu-
sza prawidłową pozycję siedzącego. Regulacja stopnia twardo-
ści daje możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. 
Dodatkowo wyposażona jest w pokrowiec oraz linki mocujące. 

dł. 30 x 12 cm certyfikat med.
93/42 CEE

niebieski

śr. 16 cm, dł. 30 cm

śr. 7,5 cm, dł. 15 cm

pomarańczowy

szary
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Klin do siedzenia Movin’Sit Senior, Junior
nr kat. LP-8910, LP-8909

Podkładka terapeutyczna do siedzenia w wersji dla dorosłych oraz dzieci. 
Wykonana z wysokiej jakości PVC z powierzchnią pokrytą wypustkami. Za-
pewnia komfort podczas długotrwałego siedzenia, jednocześnie mobilizuje 
do utrzymywania prawidłowej postawy poprzez zwiększenie aktywności 
mięśni głębokich. Polecana dla osób o siedzącym trybie życia oraz porusza-
jących się na wózku inwalidzkim. Możliwa do zastosowania w domu, pracy, 
samochodzie, a także podczas długiej podróży. 

36 x 36 cm 
26 x 26 cm

certyfikat med.
93/42 CEE (tylko 
Senior)

niebieski

Podkładka pod plecy Comfort’a’Back
nr kat. LP-8913

Podkładka terapeutyczna Comfort ’a’ Back, o fizjologicznym kształ-
cie z wypustkami na wypukłej stronie, które stymulują i zapewniają 
cyrkulację powietrza. Idealnie dopasowuje się i odciąża odcinek lę-
dźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia. Zapewnia komfort podczas 
długotrwałego siedzenia, jednocześnie wymusza prawidłową pozy-
cję siedzącego. Może być zakładana na fotel w samochodzie, wózek 
inwalidzki, krzesło lub inny mebel, a także wykorzystana do leżenia 
i ćwiczeń. Podkładka jest pompowana, co umożliwia regulację stop-
nia twardości. Dodatkowo poduszka wyposażona jest w pokrowiec 
oraz linki mocujące. 

37 x 37 x 6 cm  certyfikat med.
93/42 CEE

33 x 24 x 5 cm  

niebieski

niebieski

Podkładka do siedzenia Sit’on’Air
LP-8907

Podkładka terapeutyczna do siedzenia o anatomicznym kształcie. 
Wykonana z wysokiej jakości, przyjemnej w dotyku, gładkiej gumy. 
Jest pompowana, co umożliwia dostosowanie stopnia twardości do 
indywidualnych potrzeb. Zapewnia komfort podczas długotrwałego 
siedzenia, jednocześnie wymusza prawidłową postawę. Może być za-
stosowana jako podkładka na krzesło, fotel samochodowy czy wózek 
inwalidzki. 

http://www.klubben.pl/sklep/rehabilitacja/prd,PODUSZKA%20L%C4%98D%C5%B9WIOWA%20COMFORT%20A%20BACK%20GYMNIC,rid,6901.html
http://www.klubben.pl/produkt/prd,PODK%C5%81ADKA%20DO%20SIEDZENIA%20SIT%20ON%20AIR%20GYMNIC,rid,14923.html
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Kostki
WYMIARY [długość 
x szerokość x wyso-

kość w cm]:
25x25x10
30x30x15
30×30×30  
40×40×40 
50×20×10 
50×50×50    
60×20×10 
60x30x30

Kliny

Półwałki WYMIARY [długość 
x szerokość z wyso-

kość w cm]:
60x18x12  
60×30x10 
60×30×15 
60×30×18 
60×40×20 

Wałki
WYMIARY  

WAŁKÓW [średnica 
x długość]:

 15×60 / 20×30 / 
20×60 / 25×60 / 

25×100 / 30×50 / 
30×100 / 40×50 / 
40×100 / 50x 50 / 
50×100 /   60×50 / 
60×100 / 70×100

WYMIARY KLINÓW [długość x 
szerokość x wysokość w cm]:

 20×25×10 / 30×40×16 / 
40×50×20 / 50×35×20 / 
60×60×12 / 70×60×25 / 
70×60×30 / 70×60×35 / 

80×60×40 / 100×80×30 / 
120×60×40

Kształtki rehabilitacyjne
Kształtki rehabilitacyjne (wałki, półwałki, kliny, kostki) stosowane są w rehabilitacji ruchowej, pod-
czas gimnastyki korekcyjnej i zabawy. Idealnie nadają się do spania oraz do unoszenia i separacji 
kończyn podczas ćwiczeń i masażu Można je wykorzystać do podpierania kolan, stóp, ramion, a 
także barków pacjenta. Różnorodność kształtów, rozmiarów i kolorów pozwala na wykorzystanie 
kształtek do ćwiczeń, terapii i rehabilitacji dzieci i dorosłych. Znajdą zastosowanie w przedszkolach, 
szkołach, szpitalnych oddziałach rehabilitacyjnych, przychodniach i klinikach rehabilitacyjnych, sa-
natoriach, w gabinetach fizjoterapeutycznych, gabinetach masażu i odnowy biologicznej oraz w 
domu. Wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji. Obszyte kolorowym skajem.



maty i materace

Maty 
i materace
Szwajcarskie maty Airex
Maty składane Sveltus
Materace
Przechowywanie
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certyfikat  
med.

93/42 CEE

powłoka 
Sanitized

Maty Airex cieszą się dużym uznaniem wśród sportowców, rehabilitantów i lekarzy. Doskonale nadają się do ćwiczeń i 
rehabilitacji, pod wieloma względami przewyższają popularne maty czy materace gąbkowe. 
Dzięki różnorodności kolorów i rozmiarów oraz specyficznym właściwościom stosowane są w przedszkolach, szkołach, 
szpitalach, przychodniach, klinikach, sanatoriach, na basenach, w gabinetach fizjoterapeutycz-
nych, gabinetach masażu i odnowy biologicznej, szkołach rodzenia, klubach fitness oraz do 
użytku indywidualnego.
Wyprodukowane z niezwykle wytrzymałego materiału o zamkniętej strukturze komórek.
Użytkowanie mat Airex nie sprawia większych trudności - produkt jest łatwy w transpor-
cie, utrzymaniu higieny (zabezpieczony przed wnikaniem zanieczyszczeń oraz bakterii 
dzięki procesowi Sanitized) oraz przyjemny w dotyku. 

Maty

Komfortowe
Miękkie i elastyczne, ciepłe w dotyku 
i przyjemne dla skóry

Absorbujące
Zapewniają skuteczne tłumienie i amor-
tyzację

Długotrwałe
Cechuje je długa żywotność, wystar-
czą na wiele lat użytkowania

Higieniczne
Antybakteryjnej ochronie Sanitized 
zawdzięczają odporność na rozwój 
grzybów i bakterii

Nie przepuszczają wody
Dzięki odpowiedniej strukturze komór-
kowej nie przepuszczają wody ani wilgoci

Wielofunkcyjne
Wyróżnia je wielofunkcyjność, można je 
stosować w pomieszczeniach, na otwar-
tych przestrzeniach lub w wodzie

Możliwość zamówienia 
bezpłatnych próbek mat
tel. 52 345 66 03 

Antypoślizgowe
Specjalna technologia zapobiega śli-
zganiu się

Przylegające do podłoża
Idealnie płasko przylegają do powierzch-
ni, nie zawijają się

Zgodne z normami europejskimi
Maty Airex produkowane są w zgodzie  
z normami Unii Europejskiej oraz stan-
dardami 93/94 dla I klasy Urzadzeń 
Medycznych.

Właściwości mat Airex:
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czerwony
niebieski
zielony

Mata Corona
nr kat.  MAT-CORONA

Klasyk, a zarazem najczęściej sprzedawana przez nas mata do zastosowań 
rehabilitacyjnych oraz ćwiczeń z dziećmi. Ze względu na sporą szerokość 
(100 cm) umożliwia zastosowanie w szkołach rodzenia czy swobodne ćwi-
czenia w parze z rehabilitantem. Model ze względu na grubość i wypor-
ność świetnie sprawdzi się także w wodzie.

185 x 100 x 1,5 cm

brązowy
czarny
platyna

200 x 100 x 1,5 cm

Mata Corona 200
nr kat.  MAT-CORONA200

Model Corona o długości 200 cm występuje w trzech nowych kolorach: czar-
nym, brązowym i platynowo - szarym. Ze względu na swoje właściwości oraz 
uniwersalne wymiary maty Corona 200 może być wszechstronnie wykorzysty-
wana. Świetnie sprawdzi się w przedszkolach, szkołach, klubach sportowych, 
szpitalach, przychodniach, basenach, a także w domu.
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Mata Olympia 2000
nr kat.  MAT-OLYMPIA-2000
Największa i najgrubsza w ofercie marki 
AIREX mata dodatkowo wyposażona została 
z jednej strony w warstwę ochronną zabez-
pieczającą przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Spód maty posiada antypoślizgową, 
ryflowaną powierzchnię. Wyśmienite para-
metry termoizolacyjne oraz higieniczne to 
niepodważalne atuty tej maty. Jeśli dodać do 
tego gwarancję wielu lat bezproblemowego 
użytkowania, jest to model wprost stworzo-
ny dla szkół, przedszkoli, klubów sportowych.

Mata Hercules
nr kat.  MAT-HERCULES
Maty Hercules ze względu na swoją grubość doskonale sprawdzają 
się w terapii i rehabilitacji, są idealne do przedszkoli, świetnie po-
służą podczas ćwiczeń oraz zabawy. Maty Hercules są grubsze od 
wcześniej prezentowanych mat Corona, Coronella i Atlas.

200 x 100 x 2,5 cm

Mata Atlas
nr kat.  MAT-ATLAS
Maty przeznaczone zwłaszcza do rehabilitacji i terapii. Sprawdzają się do-
skonale na oddziałach rehabilitacyjnych, w przychodniach rehabilitacyjnych, 
prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych, szkołach rodzenia, basenach. 
Stworzone z myślą o treningu lub rehabilitacji indywidualnej i w parach, a 
także w rehabilitacji grupowej dzieci. Mata ma 125 cm szerokości, w związku 
z czym swobodnie może ćwiczyć na niej pacjent razem z asekurującym reha-
bilitantem. Odpowiednia struktura, elastyczność i grubość maty zapewniają 
komfort i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

200 x 125 x 1,5 cm

czerwony
zielony

niebieski
zielony

zielony

200 x 125 x 3,2 cm

SZWAJCARSKA JAKOŚĆ NA LATA!
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Mata Coronella
nr kat.  MAT-CORONELLA

Mata Coronella jest jednym z najpopularniejszych modeli w ofercie marki AIREX ze względu 
na optymalne dla wielu zastosowań wymiary. Doskonale sprawdzi się w przedszkolu, szkole, 
przychodni czy klubie fitness. Powłoka Sanitized i solidne wykonanie zapewniają bezproble-
mową eksploatację przez wiele lat.

185 x 60 x 1,5 cm
czerwony
niebieski
zielony

Mata Coronella 200
nr kat.  MAT-CORONELLA200

brązowy
czarny
platyna

200 x 60 x 1,5 cm

Mata Coronella 200 jest 15 cm dłuższa od swojej poprzednicz-
ki. Dostępna jest  w trzech nowych naturalnych kolorach, które 
dopasują się do większości wnętrz klubów. Mata dla najbar-
dziej wymagających zapewnia najwyższy komfort ćwiczeń.
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kiwi
rózowy
czarny
morski

Mata Fitline 140 i 180
nr kat. MAT-FITLINE

180 x 60 x 1 cm
140 x 60 x 1 cm

Maty Fitline to idealny wybór dla klubów fitness oraz dla 
indywidualnych użytkowników do ćwiczeń w domu czy na 
powietrzu. Fitline są nieco cieńsze od mat Coronella ale mimo 
to zapewniają doskonałe tłumienie i amortyzację podczas 
ćwiczeń. 

Możliwość wykonania oczek 
do zawieszenia mat.

NAJPOPULARNIEJSZY MODEL DLA KLUBÓW FITNESS! 
PRZETESTUJ MATY W SWOIM KLUBIE ZUPEŁNIE ZA 

DARMO, ZAPYTAJ O PROGRAM TESTOWY 
TEL.: 52 345 66 03
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PRZETESTUJ MATY W SWOIM KLUBIE ZUPEŁNIE 
ZA DARMO, ZAPYTAJ O PROGRAM TESTOWY 

TEL.: 52 345 66 03

Mata do jogi Calyana
nr kat.  MAT-CALYANA

Maty Calyana są wprost idealne do zajęć jogi, spełniając wszystkie wymagania użytkowników. 
Oferują dużą powierzchnię idealną do jogi, bardzo dobrą amortyzację, doskonałą przyczepność 
i przede wszystkim pełen komfort podczas użytkowania. Są produktem bezpiecznym, certyfi-
kowanym pod względem wyrobów wolnych od substancji szkodliwych dla zdrowia. Ponadto 
maty Calyana są łatwe w pielęgnacji i wyjątkowo trwałe - posłużą na wiele lat użytkowania.

6 powodów dlaczego powinniśmy wybrać maty Calyana:

• w 100% antypoślizgowa powierzchnia
• doskonała amortyzacja
• struktura przyjemna dla ciała
• niezwykle wytrzymała, zapewni długoletnie użytkowanie
• w pełni zmywalna i łatwa w czyszczeniu
• przyjazna środowisku, certyfikat Oeko-Tex 100

185 x 66 x 0,45 cm

185 x 66 x 0,66 cm

niebieski
zielony/orzech

czarny
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Maty składane wyposażone zostały w dwa uchwyty do łatwego przenoszenia. Dostepne są trzy 
rózne wymiary. Materiał: pianka zgrzewana z tkaniną poliestrową. Powłoka antybakteryjna.

Mata składana Sveltus
nr kat.  MAT-SVL1324 

niebieski
czerwony
czarny

140 x 60 x 1 cm
170 x 70 x 1,3 cm
190 x 90 x 1,5 cm

Mata Fitness 120 to krótsza wersja bestsellerowej maty 
Coronella. Długość 120 cm świetnie sprawdzi się w 
miejscach o ograniczonej przestrzeni. Grubość 1,5 cm 
zapewnia doskonały komfort ćwiczeń.

Mata Fitness 120
nr kat. MAT-FITNESS120

120 x 60 x 1,5 cmniebieski
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Materac 
jednoczęściowy

Materac 
dwuczęściowy

Materac 
trzyczęściowy

186 x 72 x 5
195 x 60 x 5
195 × 85 × 5    

195 × 100 × 5 
198 x 100 x 10

195 × 85 × 5    
195 × 100 × 5 

175×65×5

Materace do gimnastyki i rehabilitacji wykonane z twardej pianki poliuretanowej, 
pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym. W ofecie dostepne są 
materace jednoczęsciowe a także materace składane dwu - trzyczęściowe. Dzięki 
możliwości składania materaców, ich przechowywanie oraz transport są o wiele 
łatwiejsze.

Możliwość wyboru kolorów:
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Wieszak na maty
nr kat.  SVL-MATRACK
Lekki (1,25kg), aluminiowy wieszak do mocowania na ścianie. Pomie-
ści od 10 do 20 mat w zależności od modelu.
Maksymalne obciążenie 15 kg
Wymiary: 60 x 5 x 4 cm, długość haka - 28cm

Torba na matę AIREX
nr kat.  MAT-AIREXBAG
Torba świetnie pasuje na matę Coronella,  
Fitness 120, Fitline, Pilates&Joga, a także 
na inne maty do szerokości 60 cm.

Stojak na maty System 
Airex®

nr kat.  MAT-MRA01
Najwyższej jakości stojak na kółkach  
z nierdzewnej stali, który pomieści dwu-
stronnie po 10 mat o grubości do 1,5 cm 
oraz dodatkowe wyposażenie pomiędzy 
tyczkami podtrzymującymi poprzeczki.

70 x 79 x 190 cm

Stojak na maty 
nr kat.  MAT-SVL1524
Stalowy stojak na kółkach do przechowywania du-
żych mat. Zaopatrzony po obu stronach w haki 
do wieszania mat z możliwością regulowania sze-
rokości. Dokładne wymiary: wysokość 188 cm,  
długość haka 28 cm.

60 x 60 x 190 cm
długość haka 28 cm

długość haka - 28cm

Wieszaki na maty 
System Airex®

nr kat.  MAT-WHS
Wieszaki z serii Airex® produko-
wane są z wysokiej jakości nie-
rdzewnej stali. Dostępne są trzy 
modele. Krótki 65 cm i długi 105 
cm przeznaczone do wieszania mat 
bez oczek. Trzeci model do mat z 
oczkami,  o szerokości 60 cm i głę-
bokości 20 cm.
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Taśmy i tubingi
Taśmy lateksowe
Tubingi
Akcesoria
Taśmy Elastiband
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Taśmy treningowe w odcinkach 
i rolkach
nr kat.  MSD-LATEX
Wysokiej jakości taśmy wykonane z naturalnego lateksu. Mogą być uży-
wane przez wszystkie grupy wiekowe ćwiczących, a możliwość doboru 
obciążenia i długości czyni je jednym z bardziej uniwersalnych przyrzą-
dów treningowych. 

beżowy (bardzo słaby)
żółty (słaby)
czerwony (średni)
zielony (mocny)
niebieski (bardzo mocny)
czarny (specjalnie mocny)
srebrny (supermocny)
złoty (ultramocny)
zestaw 5 oporów

5,5 / 45,5 m
1,5 / 2,5 / 5,5 / 22,5 / 45,5 m
1,5 / 2,5 / 5,5 / 22,5 / 45,5 m
1,5 / 2,5 / 5,5 / 22,5 / 45,5 m
1,5 / 2,5 / 5,5 / 22,5 / 45,5 m
1,5 / 2,5 / 5,5 / 22,5 / 45,5 m
2,5 / 5,5 / 22,5 m
5,5 / 22,5 m
2,5 m

żółty (słaby)
czerwony (średni)
zielony (mocny)
niebieski (bardzo mocny)
czarny (specjalnie mocny)
srebrny (supermocny)

Tubing z rączkami MSD
nr kat.  MSD-TUBE1.2
Wysokiej jakości tubingi MSD® z uchwytami o optymalnej długości 
1,2 m zapewnią pewny chwyt i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Ła-
twość i wygoda użytkowania. Sześć stopni oporu.
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Akcesoria do taśm i tubingów
Akcesoria do taśm i tubingów w postaci praktycznych uchwytów, 
wpłyną na zwiększenie możliwości treningowych oraz ułatwią wyko-
nywanie poszczególnych ćwiczeń. Proponujemy pięć rodzajów uchwy-
tów: miękkie uchwyty (para), uniwersalny uchwyt paskowy, uchwyt 
drzwiowy i bezpieczne uchwyty plastikowe (para).

nr kat.  MSD-MSD5340

nr kat.  MSD-AST5927
nr kat.  MSD-DA5323

nr kat.  MSD-MSD5330

Tubingi Klubben z uchwytami
nr kat.  TUBE-144000
Klasyczne tubingi z uchwytami o długości 1,4m. Są elastyczne i 
trwałe, nawet po wielokrotnym użyciu. Tubingi polecane dla klu-
bów fitness, do treningu sportowego i rehabilitacji.

Taśma w kształcie pętli
nr kat.  MSD-LOOP

czerwony (średni)
zielony (mocny)
niebieski (bardzo mocny)

żółty (słaby)
czerwony (średni)
zielony (mocny)
niebieski (bardzo mocny)
czarny (specjalnie mocny)
srebrny (ultra mocny)

czerwony (lekki)
zielony (średni)
niebieski (mocny)

Niezwykle praktyczna i łatwa w użyciu taśma w kształcie zamknię-
tej pętli. Alternatywa dla przyborów do treningu siłowego (np. 
hantli). Oferuje szeroką gamę ćwiczeń, pozycji wyjściowych, możli-
wości modyfikacji oraz szybkich zmian pozycji ćwiczącego. Przezna-
czona do treningu poprawiającego siłę grup mięśniowych głównie 
kończyn górnych i dolnych.

Tubing w odcinkach
nr kat.  MSD-TUBE75, MSD-TUBE30
Elastyczna guma do ćwiczeń oporowych oraz wzmacniających, wy-
konana z naturalnego lateksu. Wysoka jakość zapewni trwałość i wy-
trzymałość. Tubing występuje w sześciu stopniach oporu, który należy 
dobrać do ogólnej sprawności i stopnia zaawansowania ćwiczeń.  Dłu-
gość 7,5 i 30 m. Możliwe indywidualne docięcie odcinków w zależno-
ści od potrzeb.

7,5 m 
30 m

140 cm
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Taśma Elastiband uniwersalna
nr kat.  SVL-EX0142
Elastyczna taśma do ćwiczeń, bardzo trwała, wygodna i przyjemna w urzytkowaniu.  
Uchwyty ponumerowane od 1 do 8 ułatwią dobieranie ćwiczeń. Guma jest odporna na 
rozerwanie i zniekształcenia. Doskonała alternatywa dla gum i taśm lateksowych. 
Modele:
80 x 2,5 cm, 7,5 kg pomarańczowa
80 x 4 cm, 10 kg, czerwona i fluo
80 x 4 cm, 15 kg czarna
80 x 6 cm, 20 kg, niebieska

Taśma Elastiband Maxi 10 kg
nr kat.  SVL-EX0114
Taśma elastiband maxi jest dłuższa od pozostałych modeli. Posiada pięć po-
numerowanych uchwytów, każdy o długości 22 cm. 
Wymiary: 110 cm x 4 cm
Siła: 10kg
Kolor: czerwony

Taśma Elastiband 
3 Siły 10-15 kg
nr kat.  SVL-EX0100
Elastiband 3 siły, pozwala pracować z trzema rodzajami oporów: 10, 12 i15 
kg. Posiada osiem ponumerowanych uchwytów o długości 10,5 cm każdy. 
Wymiary: 95 x 4 cm
Siła: 10-12 / 15 kg
Kolor: czerwony/czarny
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Trening siłowy
Hantle
Kettle
Sztangi
Seria Ziva
Kije
Obciążeniki na kostki/nadgarstki
Przechowywanie
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Hantle winylowe
nr kat.  FIT-VINYL
Solidne i trwałe hantle, odporne na zniszczenia. Zapewniają pewny i wygodny 
chwyt. Są łatwe w użytkowaniu, ponieważ nie chłoną wilgoci ani nie brudzą 
się. Dostępne w zakresie 0,5 do 5 kg. W zestawie para hantli.

0,5 kg
1 kg
1,5 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

0,5 kg
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg

Hantle gumowane ZIVA
nr kat.  ZVO-RB
Profesjonalne hantle Ziva dla wymagających użytkowników. Ergono-
miczny kształt zapewnia wygodę podczas ćwiczeń i zapobiega toczeniu 
się hantli. Wyjątkowo trwałe i odporne dzięki gumowanej powierzch-
ni.

4-40 kg co 4 kg

Ciężarek Kettlebell Vinyl
nr kat. FIT-KETTLE

Obciążniki żeliwne pokryte warstwą vinylu w różnych kolorach w celu 
odróżnienia wagi. Ekonomiczna wersja „dzwonków” inaczej zwanych 
„czajnikami” zarówno do treningu grupowego jak i do stref treningu per-
sonalnego.

4, 6, 8, 10, 12,14,
16, 20, 24, 28, 32 kg

Ciężarki Kettlebell ZIVA
nr kat. ZVO-KBRB, ZVO-KBPU
Gumowane „czajniki” ZIVA są wyjątkowe, zarówno w zakresie najnow-
szych technologii, jak i wzornictwa. Ergonomiczny design przekłada się 
bezpośrednio na niezrównany komfort użytkowania. Szeroka gama do-
stępnych ciężarów sprawia, że ten model obciążenia jest odpowiedni 
zarówno dla małych stref wolnych ciężarów w klubach fitness, wymaga-
jących siłowni, stref treningu personalnego oraz w najniższych wersjach 
wagowych nawet do treningu grupowego. Bardzo wytrzymałe na zużycie.

DOSTĘPNE W ZESTAWACH 
ZE STOJAKAMI
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zestaw 18,5 kg
(2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg)
gryf 1 kg

zestaw 16 kg
(2 x 0,5 kg, 2 x 1 kg, 2 x 2 kg, 2 x 4 kg)

Sztanga Body Pump
nr kat. ZVO-PUBS, ZVO-RBBS
Oryginalny, nowoczesny design. Kolorystyka pasująca do wystroju więk-
szości nowoczesnych sal fitness. Talerze pokryte gumą, ekspresowe zaci-
ski. Doskonała jakość produktu! 

Sztanga Kit Fit talerze z uchwytami
nr kat. SVL-KITFITUS-KIT16H
Żeliwne gumowane talerze, doskonała jakość wykonania. Talerze z 
uchwytami wykorzystać można do innych form ćwiczeń grupowych niż 
Body Pump. W zestawie gryf oraz po parze talerzy o wagach: 0.5, 1, 2, 4 
kg. Uniwersalny zestaw na każdą salę fitness. 

Sztanga Kit Fit
nr kat.  SVL-KITFITUS-KIT,  SVL-KITFITUS-DISC
Bardzo dobrej jakości sztanga. Talerze żeliwne powlekane gumą, co czyni je 
bezpiecznymi dla podłoża. Wewnętrzne teflonowe kółko w talerzach spra-
wia, że są ciche przy opuszczaniu na podłogę. Gryf wykonany z chromowa-
nej stali o wadze 1 kg i długości 132 cm. Ilość dostępnych obciążeń pozwoli 
dostosować Kit Fit do indywidualnych potrzeb i typu ćwiczeń.

zestaw 4 kg 
zestaw 8 kg
zestaw 16 kg
zestaw 26 kg
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Sztangi gumowane i poliuretanowe ZVO
nr kat. ZVO-DBPC, ZVO-BSRB
Oryginalny, nowoczesny design. Gryfy są trzykrotnie chromowane, aby uniknąć jakichkolwiek 
odprysków czy innych śladów użytkowania. Sztangi dostępne z dwoma rodzajami powłoki na 
końcach: gumowym lub poliuretanowym. Trwała guma, doskonale pokrywająca elementy do-
ciążające lub twardy poliuretan, są praktycznie nie do zdarcia. Średnica gryfu - 32 mm, dostęp-
ne w zakresie wagowym od 10 do 45 kg. Idealne rozwiązanie do strefy wolnych ciężarów w 
klubie fitness i siłowni.

10-45 kg (co 2,5 kg) 
10 szt. sztang

Hantle gumowane i poliuretanowe ZVO
nr kat. ZVO-DBRB, ZVO-DBPU
Gumowe i poliuretanowe hantle ZIVA są wyjątkowe, zarówno w zakresie zastosowanych techno-
logii, jak i wzornictwa. Ergonomiczny design serii produktów ZVO przekłada się bezpośrednio na 
niezrównany komfort użytkowania. Szeroka gama dostępnych ciężarów (sięgająca aż po hantle o 
wadze 50 kg) sprawia, że ten model hantli jest odpowiedni zarówno dla małych stref wolnych cięża-
rów w klubach fitness, jak i wymagających siłowni. Bardzo wytrzymałe na zużycie zarówno w wersji 
z pokryciem gumowym, jak i poliuretanowym - objętym trzyletnią gwarancją. 

DOSTĘPNE W ZESTAWACH 
ZE STOJAKAMI

Obciążenia olimpijskie gumowane i poliuretanowe
nr kat. ZSC-190
Talerze dostępne są w oplocie gumowym i poliuretanowym. Tak jak pozostałe produkty, 
cechuje je ergonomia i nowoczesne wzornictwo. Dostępne w zakresie od 1,25 kg do 25 kg.  

1,25/2,5/5/ 
10/15/20/25 kg

2-60 kg (co 2 kg) 
dostępne w 6 zestawach po 10 lub 5 par
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Kij treningowy aluminium 
nr kat. SVL-0771
Kij treningowy EKO wykonany z materiałów nadajacych się do recy-
klingu. Wykonany jest z odpornego na złamania aluminium, posiada 
miękkie zakończenia. Świetna jakość materiałów zapewni długotrwałe  
i komfortowe użytkowanie. Wypełnienie - piasek.

Kij treningowy
nr kat. SVL-0720
Kije treningowe w oplocie PVC zakończone gumą. Łatwe w użyciu, wytrzy-
małe i odporne na złamania. Przeznaczone do wzmacniania głównie mięśni 
ramion, klatki piersiowej i pleców. Dostępne w sześciu wariantach wagowych 
(od 1 kg do 6 kg) i kolorach, do każdego koloru przypisana jest inna waga. 

1 kg
1,5 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg

1 kg
1,5 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg

1,20 m

1,05 m

odcienie 
szarości

szary
pomarańczowy
niebieski
czerwony
zielony
zółty
fioletowy
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50 x 45 x 60 cm 22 cm długość haka

Stojak na hantle
nr kat. SVL-1527T
Praktyczny i estetyczny stojak, 
zaprojektowany specjalnie na 
hantle.  
Pomieści do 50 par hantli.

Stojak na sztangi
nr kat. SVL-1523
Stalowa konstrukcja na kółkach i miękkie 
uchwyty z pianki zapewnią wygodne i bez-
pieczne użytkowanie. Stojak pozwala na 
przechowywanie do 20 zestawów sztang.

Neoprenowe odważniki na ręce i nogi
nr kat.  MSD-7100
Odważniki na kostki lub nadgarstki, wykonane z neoprenu, miękkie i przyjem-
ne w dotyku. Posiadają regulowane zapięcie na rzepy, które zabezpiecza przed 
zsunięciem się podczas ćwiczeń. W rehabilitacji używane do wzmacniania siły 
mięśniowej górnej i dolnej części ciała.

Sprawdź ofertę piłek lekarskich w rozdziale Piłki.

do 3,5 kg przy napełnieniu wodą
do 5,5 kg przy napełnieniu piaskiem

Ciężarki treningowe  
Training Bowl
nr kat. LP-8099
Ciężarki Training Bowl są alternatywą dla tradycyjnych ciężarków. Mogą być 
napełnione wodą lub piaskiem - istnieje możliwość precyzyjnego dostoso-
wania obciążenia do aktualnych potrzeb treningowych. Ciężarki Training 
Bowl są uniwersalne, wygodne w użyciu i miłe w dotyku. Posiadają wygodny 
uchwyt, który umożliwia ich zaczepienie na kończynach dolnych lub górnych. 
Z dociążeniem lub bez mogą być także wykorzystane jako element oporowy 
do ćwiczeń w wodzie. Średnica 18 cm, dostępne w kolorze żółtym. Komplet 
składa się z 2 sztuk, zawiera ulotkę instruktażową z przykładowymi ćwicze-
niami.

śr. 18 cm żółty
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Jak trening w chmurach
Trening Body & Mind na produktach BeBalanced pozwala uzyskać maksymalny efekt treningowy przy minimalnym wydatku energii. Linia produktów BeBalan-
ced pozwala na efektywny trening dla serca i krążenia, postawa ciała, świadomości ciała, równowagi i umysłu. Dodatkowo, aktywność na tych produktach może 
stanowić doskonały trening wytrzymałościowy.

Właściwości produktów Airex:

Komfortowe
Miękkie i elastyczne, zapewniające 
bardzo dobrą izolację

Absorbujące
Zapewniają skuteczne tłumienie i 
izolację

Długotrwałe
Cechuje je długa żywotność, wystar-
czą na wiele lat użytkowania

Higieniczne
Antybakteryjnej ochronie Sanitized 
zawdzięczają odporność na rozwój 
grzybów i bakterii

Nie przepuszczają wody
Dzięki odpowiedniej strukturze ko-
mórkowej nie przepuszczają wody ani 
brudu

Wielofunkcyjne
Wyróżnia je wielofunkcyjność, moż-
na je stosować w pomieszczeniach, na 
otwartych przestrzeniach lub w wodzie

Antypoślizgowe
Specjalna technologia zapobiega śli-
zganiu się

Przylegające do podłoża
Idealnie płasko przylegają do po-
wierzchni, nie zawijają się

Zgodne z normami europejskimi
Wysoką jakość zapewniają najlepsze 
materiały poddane rygorystycznym 
kontrolom jakości

AIREX i BeBalanced!

Aktywacja i stymulowanie
Destabilizujące działanie produktów Balance, wpływa stymulująco na ośrod-
kowy układ nerwowy. Aby przywrócić wybijanemu z równowagi ciału balans, 
muszą zostać aktywowane proprioceptory, mięśnie głębokie, uwaga zostaje 
skierowana na ułożenie ciała w przestrzeni, wzmaga się napięcie całego ciała. 
Dzięki tym mechanizmom treningowe i terapeutyczne cele treningu mogą 
być szybciej osiągnięte.

Unikalny materiał
Sekret tkwi w unikalnym materiale, z których stworzona jest linia produk-
tów Airex Balanced. Produkty wykonane są ze specjalnej pianki, która  
w 90% składa się z milionów pęcherzyków powietrza.  Materiał jest niezwy-
kle przyjemny w dotyku, ćwiczenia wykonywane boso przynoszą ulgę ciału  
i umysłowi. Dodatkowe wypustki na powierzchni stymulują receptory stopy 
co wywołuje dodatkowy efekt terapeutyczny.
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Balance Pad  
nr kat. MAT-BALANCE 

Poduszka równoważna Balance Pad, wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących wytrzymałość 
i odporność na zniekształcenia. Jest miękka i delikatna w dotyku, zamknięte struktury komórkowe nie prze-
puszczają wody. Wnętrze poduszki to pianka, która składa się z milionów pęcherzyków powietrza. Poduszka 
stanowi niestabilne podłoże, co wymusza poszukiwanie prawidłowej pozycji ciała. Efektem jest mimowolne 
napinanie mięśni posturalnych (odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała). Zastosowanie 
poduszki równoważnej jest niezwykle szerokie: „aktywne siedzenie”, zabawa z dziećmi, trening rekreacyjny, 
trening sportowy (siłowy, wytrzymałościowy, koordynacyjny), terapia i rehabilitacja (niestabilności stawów 
po zwichnięciach i skręceniach stawu skokowego i kolanowego, zaburzeniach równowagi i prioprocepcji, 
problemach z kręgosłupem). Dzięki wszechstronności zastosowań poduszka Balance Pad Elite może być 
używana zarówno do rehabilitacji, jak i delikatnych form treningu kondycyjnego, specjalistycznych ćwiczeń 
siłowych, rozluźniających oraz złożonych programów treningowych. Zalecana do rehabilitacji i ćwiczeń ogól-
norozwojowych osób starszych. Aby osiągnąć optymalny efekt zaleca się trening boso. 

Balance Pad  Elite
nr kat. MAT-BALANCEELITE 

Poduszka Balance Pad Elite jest naturalnym efektem ewolucji poduszki 
Balance Pad i w stosunku do poprzedniczki wyposażona została w an-
typoślizgowe wypustki na powierzchni. Mają one na celu stymulację 
receptorów stopy, zapewniają także większą przyczepność poduszki do 
podloża.

Poduszki równoważne Airex®

50 x 41 x 6 cm

50 x 41 x 6 cm

powłoka 
Sanitized

powłoka 
Sanitized

niebieski

niebieski
czarny

0,7 kg

0,7 kg

PRZETESTUJ PODUSZKI W SWOIM KLUBIE ZUPEŁNIE 
ZA DARMO, ZAPYTAJ O PROGRAM TESTOWY 

TEL.: 52 345 66 03
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162 x 24 x 6 cm

niebieski

Równoważnia
nr kat.  MAT-BALANCEBEAM
Balance Beam jest doskonałym przyrządem do treningu  
równoważnego. Równoważnia została wykonana ze specjalnej, bardzo  
miękkiej pianki, której struktura zapewnia niestabilne podłoże, jest jednocześnie  
wytrzymała i odporna na zniekształcenia. Posiada wszystkie charakterystyczne cechy dla  
produktów Airex. Ćwiczenia na równoważni mimowolnie angażują mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie  
postawy. Zastosowanie: Trening sportowy, ogólnorozwojowy, równoważny, relaksacyjny, rehabilitacja: trening  
równoważny, prioproceptywny,  koordynacyjny, ćwiczenia typu pilates i joga, wady postawy, niestabilność stawów, po zwichnięciach  
i skręceniach stawu skokowego i kolanowego, zaburzenia równowagi i prioprocepcji, problemy z kręgosłupem. Rehabilitacja, terapia i ćwi-
czenia ogólnorozwojowe osób starszych. Równoważnia jest tak skonstruowana, żeby osoby początkujące mogły korzystać z łatwiejszej wersji 
(szeroka podstawa), a zaawansowani użytkownicy z trudniejszej (wąskiej podstawy). Efekt niestabilności można zwiększyć stosując równoważ-
nię jednocześnie z innymi produktami Airex (mata i poduszki równoważne). Aby osiągnąć optymalny efekt zaleca się ćwiczenie boso.

Balance Pad XL 
nr kat. MAT-BALANCEPADXL
Poduszka równoważna Balance Pad XL jest większą wersją Balance Pad Elite. Posiada wszystkie 
charakterystyczne cechy produktów Airex. Pełni podobną funkcję jak Balance Pad Elite. Więk-
szy rozmiar poduszki daje możliwość rozszerzenia zasobu ćwiczeń. Zalecana do rehabilitacji  
i ćwiczeń ogólnorozwojowych, także osób starszych. Aby osiągnąć optymalny efekt zalecane 
są ćwiczenia boso.

98cm x 41cm x 6 cm

1,4 kg
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Dysk Senso Disc’o’Sit
nr kat. LP-8911
Nadmuchiwany, wielofunkcyjny dysk sensoryczny. Jedna powierzchnia jest gładka, a 
druga posiada wypustki dla dodatkowej stymulacji receptorów. Disc’o’Sit można sa-
modzielnie pompować dostosowując jego twardość do własnych potrzeb. Poduszka 
sensoryczna znajduje zastosowanie w rehabilitacji, korekcie wad postawy, treningu 
równoważnym, wzmacniającym. Można na niej wykonywać szereg ćwiczeń w różnych 
pozycjach - stojącej, siedzącej, klęczącej, leżącej. Świetnie sprawdza się jako poduszka 
do siedzenia ponieważ wymusza prawidłową pozycję siedzącą.

Dysk Senso Disc’o’Sit Junior
nr kat. LP-8912
Mniejsza wersja Disc’o’Sit, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o dzie-
ciach. Zapewnia komfort podczas długotrwałego siedzenia i wymusza prawidłową 
pozycję ciała. Jednocześnie dziecko może wykonywać na niej szereg ćwiczeń w róż-
nych pozycjach. Idealny produkt do wykorzystania podczas siedzenia lub gimnastyki w 
przedszkolu, szkole, a także w domu.

śr. 39 cm

śr. 32 cm

93/42 CEE

93/42 CEE

niebieski 

czerwony 200 kg
nacisk 

dynamiczny

200 kg
nacisk 

dynamiczny
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Dysk do ćwiczeń Disc’o’Sport
nr kat. LP-9514
Disc’o’Sport to największy model dysków sensorycznych z naszej oferty. Jedna 
strona poduszki pokryta jest wypustkami w postaci małych, stymulujących kule-
czek, a druga jest gładka. Można ją samodzielnie pompować dopasowując tym 
samym twardość produktu do własnych potrzeb oraz zaawansowania treningu, 
tak aby był mniej lub bardziej stabilny. Idealnie sprawdza się w ćwiczeniach rów-
noważnych, korekcyjnych, ogólnorozwojowych dzieci i dorosłych.

pomarańczowy

pomarańczowy
/szary

śr. 55 cm

śr. 55 cm

Disc’o’Dome
nr kat. LP-9514DOMEX
Zestaw składający się z dużego dysku równoważnego Disc’o-
’Sport oraz plastikowej podstawy o pasującej średnicy. Świetna 
alternatywa dla sprzętów typu BOSU. Dysk posiada średnicę 55 
cm oraz antypoślizgową podstawę, stosowany może być także 
osobno. Dysk na podstawie nie ślizga się dzięki specjalnym wy-
pustkom. Nadaje się do korekcji wad postawy, znajduje zastoso-
wanie w treningu proprioceptywnym i równoważnym, a także w 
treningu funkcjonalnym.

200 kg
nacisk 

dynamiczny

200 kg
nacisk 

dynamiczny
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wys. 25 cm
śr. 40 cm

zielony

Trener równowagi Core-Balance
nr kat. LP-9513
Nadmuchiwana kopuła o sztywnej podstawie, idealna do ćwiczenia równowagi. Core-Ba-
lance może być pompowany w różnym stopniu dla indywidualnych potrzeb ćwiczącego. 
Zmiana jego elastyczności pozwala na wykonywanie ćwiczeń równoważnych zarówno w po-
zycjach dynamicznych, jak i statycznych.

BOSU
nr kat. BOSU-PRO (BOSU PROFESSIONAL)
Wyróżniamy dwie wersje BOSU: 
HOME dla indywidualnych użytkowników i PROFESSIONAL dla klubów fitness. BOSU jest przyrządem 
dwustronnym, stanowi połączenie piłki i stepu. Jedną stronę stanowi kopuła, która ugina się przy każdym 
ruchu ćwiczącego, druga strona to płaska i sztywna platforma. Przewracanie urządzenia z jednej strony 
na drugą ułatwiają ukryte w zagłębieniach rączki. Dzięki unikalnej budowie amortyzuje siłę uderzenia w 
momencie styku stopy z kopułą. Unikalna, sprężysta konstrukcja angażuje znacznie większą liczbę mięśni 
podczas treningu niż w przypadku zastosowania innych przyrządów. Ćwiczenia wymagają stałej kontroli 
i napięcia mięśni środka dla utrzymania równowagi, dlatego BOSU efektywnie wzmacnia i trenuje nasze 
ciało. BOSU posiada w zestawie pompkę.

śr. 62 cmniebieski

Stojak do  
przechowywania BOSU
nr kat. BOSU-STOJAK
Stojak, który pomieści 14 szt. BOSU.  
Jest bardzo praktyczny, lekki, na kółkach.  
Niezastąpiony dla klubów fitness, w któ-
rych odbywają się zajęcia z użyciem BOSU. 
Możliwe wersje o innych pojemnościach.

125 x 60 x 190 cm200 kg
nacisk 

dynamiczny
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Aerostep Movin’Step
nr kat. LP-9510
Napełniany powietrzem, wielofunkcyjny przyrząd do ćwiczeń sportowych i re-
habilitacji. Stosowany w treningu sensomotorycznym, ćwiczeniach wzmacnia-
jących, równoważnych i koordynacyjnych, korekcji wad postawy, rehabilitacji 
kończyn dolnych. Step składa się z dwóch niezależnych komór wypełnionych 
powietrzem. Specjalny zawór daje możliwość regulacji twardości w celu dopaso-
wania stopnia trudności do możliwości i potrzeb ćwiczącego. Podkładka wykona-
na jest z wysokiej jakości, wytrzymałej gumy, dodatkowo pokrytej wypustkami, 
które mają za zadanie oddziaływać na receptory. 

35 x 35 cm fioletowy

czerwony

niebieski

Piłka z orbitą Moon Hopper 
nr kat.  ST-1326215

Wykonany z elastycznej, wytrzymałej gumy niezwykły trener równowagi, 
wyjątkowo wytrzymały, przeznaczony dla dorosłych. Składa się z dwóch 
gumowych półkul i plastikowej, antypoślizgowej obręczy między nimi. 
Do wykorzystania głównie podczas ćwiczeń równoważnych, koordyna-
cyjnych, sensomotorycznych, mających na celu wyrobienie prawidłowej i 
szybkiej reakcji ruchowej. Wymusza silną pracę całego ciała w przestrze-
ni, przez co angażuje wiele partii 
mięśniowych. Znajduje zastosowa-
nie w treningu indywidualnym w 
domu, ale także jako urozmaice-
nie terapii, rehabilitacji oraz zajęć  
w szkołach i przedszkolach.

Dysk do balansowania Balancing Board
nr kat. GNG-2183
Lekki i wytrzymały na obciążenia dysk do balansowania o podstawie sferycz-
nej. Umożliwia pochylanie we wszystkich kierunkach. Wykonany z tworzywa 
sztucznego, z antypoślizgową podstawą i wierzchem. Wierzch jest dodatkowo 
pokryty małymi wypustkami sensorycznymi stymulującymi receptory stopy.

wys. 9 cm; śr. 40 cm

200 kg
nacisk 

dynamiczny

120 kg
nacisk 

dynamiczny
110 kg
nacisk 

dynamiczny
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Jajka do ściskania / Piłeczki do ściskania
nr kat.  MSD-EGG (jajka), MSD-BALL (piłki)

Silikonowe jajka/piłki MSD o ergonomicznym kształcie, stworzone do ćwiczeń ręki. Wykonane są  
z miękkiego, elastycznego materiału, który można podgrzewać lub chłodzić przed użyciem. Ćwiczenia z jajkiem/
piłką angażują do pracy mięśnie dłoni i przedramienia, przyczyniają się do poprawy zakresu ruchu w stawach 
międzypaliczkowych i nadgarstku, wpływają na zmniejszenie bólu i sztywności stawów palców, dłoni i nadgarst-
ka, pomagają wzmocnić chwyt lub przywrócić zaburzone funkcje chwytne ręki. Energiczne ruchy prostowania i 
zginania nadgarstka oraz ściskanie wpływają na poprawę krążenia (ćwiczenia przeciwzakrzepowe). Silikonowe 
jajka/piłki idealnie spisują się w rehabilitacji chorób RZS, przy chorobie zwyrodnieniowej, po urazach palców, 
dłoni, nadgarstka, przedramienia, przy osłabionej sile mięśni przedramienia i dłoni. Oprócz tego ściskanie może 
pełnić funkcję rozluźniającą i zmniejszającą stres. Dostępne są w 5 kolorach o różnej twardości.

    żółty               czerwony         zielony         niebieski         czarny
b. miękkie           miękkie           średnie          mocne          b. mocne

b. słaba     słaba     średnia             mocna          b. mocna

Masa do ćwiczenia dłoni Theraflex
nr kat.  MSD-MASA
Masa plastyczna do ćwiczeń i rehabilitacji dłoni i palców. Dla osób uczulonych 
na lateks jest alternatywą dla silikonowych jaj i piłek, ponieważ nie zawiera la-
teksu, jest hipoalergiczna i bezwonna. Masa nie pozostawia tłustych śladów na 
materiałach i dłoni ćwiczącego. Wymusza pracę mięśni dłoni, przedramienia, 
poprawia zakres ruchu w stawach międzypaliczkowych i nadgarstku, wpływa 
na zmniejszenie bólu i sztywności stawów palców, dłoni i nadgarstka, pomaga 
wzmocnić chwyt lub przywrócić zaburzone funkcje chwytne ręki. Idealna w reha-
bilitacji RZS, chorób zwyrodnieniowych ręki, po urazach palców, dłoni, nadgarst-
ka, przedramienia, przy osłabionej sile mięśni przedramienia i dłoni. Sprawdza 
się jako przyrząd do ćwiczeń przeciwzakrzepowych. Dostępna w 5 kolorach róż-
niących się od siebie twardością.

85 / 110 / 170 / 450 g

biały       żółty    czerwony      zielony      niebieski

Piłeczki Freeball
nr kat. LP-8013
Miękkie piłeczki łatwe do chwytania, ściskania. Świetnie sprawdzają się w 
rehabilitacji dłoni.

śr. 40, 55 mm
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Siatka rehabilitacyjna 
Power-Web
nr kat.  MSD-SIATKA30
Siatka rehabilitacyjna Power-web Combo o średnicy 36 cm. Wyprodu-
kowana z wysokiej jakości lateksu, jest wytrzymała i odporna na roze-
rwanie (siatka jest trwale zintegrowana ze sztywną obręczą). Idealna do 
poprawy ogólnej sprawności dłoni. Wymusza pracę mięśni dłoni, przed-
ramienia, poprawia zakres ruchu w stawach międzypaliczkowych i nad-
garstku, wpływa na zmniejszenie bólu i sztywności stawów palców, dłoni 
i nadgarstka, pomaga wzmocnić chwyt lub przywrócić zaburzone funkcje 
chwytne ręki. Istnieje wiele ćwiczeń możliwych do wykonania za pomocą 
siatki (w opakowaniu dodatkowo książeczka z przykładowymi ćwiczenia-
mi). Poszczególne siatki różnią się między sobą sztywnością. 

śr. 36 cm

śr. 18 cm 225 g

450 g

beżowo/czerwona - bardzo słaba/średnia
żółto/zielona - słaba/mocna
czerwono/niebieska - średnia/bardzo mocna
zielono/czarna - mocna/extra mocna żółta/ miękka

czerwona/średnia
zielona/mocna

Siatka rehabilitacyjna Power-Web Junior
nr kat.  MSD-SIATKA20 (junior)
Siatka rehabilitacyjna Power-web Junior o średnicy 18 cm. Posiada te same zalety 
i parametry konstrukcyjne co model Combo, różni się jednak wielkością i stopniem 
trudności. Każdy kolor siatki odzwierciedla inny stopień sztywności.

Piłka do ćwiczenia dłoni  
Handmaster Plus
nr kat.  MSD-HANDMASTER
Piłeczka Handmaster Plus jest pomysłowym przyrządem do ćwiczeń i rehabilita-
cji dłoni. Wykonana z miękkiej, przyjemnej w dotyku pianki, posiada dodatkowe 
gumeczki dla każdego palca. Umożliwia ćwiczenia mięśni zginaczy i prostowni-
ków dłoni. Idealna w rehabilitacji RZS, chorób zwyrodnieniowych ręki, po ura-
zach palców, dłoni, nadgarstka, przedramienia, przy osłabionej sile mięśni przed-
ramienia i dłoni. Sprawdza się jako przyrząd do ćwiczeń przeciwzakrzepowych. 
Dostępne są 3 kolory piłek, każda o innym stopniu twardości.

niebieska/żółta gumka/miękka
czerwona/czarna gumka/średnia
pomarańczowa/szara gumka/mocna
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Digi-Flex
nr kat.  MSD-DF
Unikalny przyrząd do ćwiczeń i rehabilitacji mięśni palców, dło-
ni i przedramienia. Budowa przyrządu pozwala na ćwiczenia 
każdego palca z osobna, co zdecydowanie może przyspieszać 
proces rehabilitacji i wzmocnienie mięśni. Digi-Flex ma ergono-
miczny kształt, jest wygodny w użyciu, stworzony do ćwiczenia 
mięśni zginających palce i nadgarstek. Ćwiczenia z Digi-Flex 
wpływają na zwiększenie ruchomości w obrębie ręki oraz po-
lepszenie funkcji chwytnej ręki.  Przyrząd idealny w rehabilitacji 
RZS, chorób zwyrodnieniowych ręki, po urazach palców, dłoni, 
nadgarstka, przedramienia, przy osłabionej sile mięśni przedra-
mienia i dłoni. Dostępny w 5 różnych kolorach, każdy charakte-
ryzuje się innym stopniem oporu.

Opór na palec Opór na rękę

żółta  0,7 kg  2,3 kg
czerwona  1,4 kg  4,5 kg
zielona  2,3 kg  7,3 kg
niebieska  3,5 kg  10,4 kg
czarny  4,1 kg  14,1 kg

Digi-Extend
nr kat.  MSD-DE3636

Digi Extend jest unikalnym przyrządem terapeutycznym umożliwia-
jącym wzmacnianie mięśni w obrębie całej ręki i przedramienia. 
Dzięki Digi Extend można ćwiczyć każdy palec osobno lub wszystkie 
jednocześnie, dodatkowo oprócz prostowania możliwe jest odwo-
dzenie i przywodzenie poszczególnych palców. Użytkownik może 
z łatwością zmieniać poziom trudności poprzez wymianę gumek. 
Przyrząd ma ergonomiczny kształt, stworzony jest z wysokiej 
jakości materiałów, jest łatwy i wygodny w użyciu. W skład zestawu 
wchodzi jedno urządzenie i komplet 4 gumek o różnym stopniu 
oporu.

Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni TBMO   
nr kat.  JV-TBMO1 JV-TBMO2

Tablica do ćwiczeń manualnych wyposażona jest w szereg przyrządów, 
dzięki którym możliwe są ćwiczenia dłoni, nadgarstka i mięśni przedra-
mienia. Ćwiczenia można wykonywać z dodatkowym ciężarem (ćwicze-
nia z oporem) lub bez niego. Przyrządy do ćwiczeń umieszczone są na 
blacie. Istnieje możliwość regulacji wysokości blatu między 55 cm a 88 
cm, dzięki czemu na tablicy mogą ćwiczyć zarówno dzieci, jak i dorośli. 
Doskonała dla pacjentów z problemami neurologicznymi (np. po uda-
rze), z osłabioną siłą mięśniową, chorobą zwyrodnieniową lub reuma-
toidalnym zapaleniem stawów. 
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Mata sensoryczna Bene Feet
nr kat. LP-9747
Mata Bene-Feet wyposażona w stymulujące wypustki, przezna-
czona do masażu stóp. Pobudza krążenie oraz rozluźnia mię-
śnie. Wykonana jest z miękkiej, przyjemniej w dotyku gumy.

Ringo kolczaste Aku Ring
nr kat. LP-9749
Aku Rings to miękkie i elastyczne pierścienie znajdujące zastosowanie w zabawie, 
gimnastyce i rehabilitacji. Są odporne na chlor, mogą być używane także do ćwiczeń 
czy zabawy na basenie. Idealne do rehabilitacji dłoni i stóp, ze względu na obecność 
stymulujących wypustek na powierzchni. Dzięki dodatkowym kolcom elastyczne pier-
ścienie oddziałują na receptory i w związku z tym mogą być używane także do masażu. 

Aerostep Movin’Step
nr kat. LP-9510
Napełniany powietrzem, wielofunkcyjny przyrząd do ćwiczeń sportowych i re-
habilitacji. Stosowany w treningu sensomotorycznym, ćwiczeniach wzmacnia-
jących, równoważnych i koordynacyjnych, korekcji wad postawy, rehabilitacji 
kończyn dolnych (po skręceniach, zwichnięciach, złamaniach). Step składa się 
z dwóch niezależnych komór wypełnionych powietrzem oraz specjalnym zawo-
rem, co daje możliwość regulacji twardości w celu dopasowania stopnia trud-
ności do możliwości i potrzeb ćwiczącego. Podkładka wykonana jest z wysokiej 
jakości, wytrzymałej gumy, dodatkowo pokrytej wypustkami, które mają za za-
danie oddziaływać na receptory. 35 x 35 cm

23 x 14 x 4 cm

śr. 17 cm

150 kg fioletowy

pomarańczowy

zielony
żółty

niebieski
czerwony
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Deski pochyłe 

- Przyrządy terapeutyczne służące do rozciągania tylnej części podudzia i uda oraz poprawy ogólnej postawy ciała
- Znajdują zastosowanie u pacjentów z nieprawidłową długością mięśni tylnej partii kończyn dolnych, także wśród sportowców 
- Stworzone z myślą o indywidualnym użytkowaniu w ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych oraz domu
- Bezpieczne, lekkie i łatwe w użyciu
- Dostępne są 2 rodzaje desek, które różnią się sposobem wykonania, materiałem oraz możliwością regulacji kąta nachylenia

Deska pochyła plastikowa Deska pochyła drewniana

Kołyska Fit Stretch
nr kat. MSD-101170
Fit Stretch to przyrząd terapeutyczny służący do rozciągania 
mięśni podudzia oraz ćwiczeń zwiększających ruchomość stawu 
skokowego. Wykonany z wytrzymałego plastiku, posiada anty-
poślizgową powłokę, na której stawiana jest stopa. Przyrząd jest 
prosty w użyciu i łatwy w transporcie. Zaprojektowany z myślą 
o użytkowaniu w warunkach domowych, szpitalnych, w przy-
chodniach, ośrodkach rehabilitacyjno-sportowych, szkołach itp. 
Opakowanie zawiera 1 szt.

35 x 35 cm
 4 poziomy nachylenia

10°, 15°, 20°, 30°

35 x 45 cm
5 poziomów nachylenia

5°, 10°, 15°, 20°, 25°
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Rotory 

Cechy wspólne: 
- Urządzenia rehabilitacyjne służące do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, aktywnych lub pasywnych w zależności od rodzaju rotora
- Znajdują zastosowanie w leczeniu schorzeń narządu ruchu o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym
- Efektem ich użytkowania jest wzmocnienie mięśni kończyn górnych i dolnych oraz poprawa krążenia krwi
- Idealnie spisują się w salkach kinezyterapeutycznych (szpitale, ośrodki rehabilitacyjne) oraz w warunkach domowych
- Postawione na podłodze służą ćwiczeniu kończyn dolnych, a na podwyższeniu ćwiczeniu kończyn górnych
- Możliwa jest regulacja obciążenia i prędkości
- Urządzenie jest lekkie, niewielkich rozmiarów, łatwe w użyciu i transporcie
- Dla osób młodych i starszych, które w warunkach domowych lub ambulatoryjnych mogą poprawić swoją kondycję i sprawność ruchową

Rotor mechaniczny
nr kat. MSD-17010 
Rotor mechaniczny, wykonany z metalu, posiada antypoślizgowe nakład-
ki, dzięki którym stoi stabilnie na podłożu. Jest to wersja podstawowa, w 
której pedały stanowią jednocześnie rączki. Możliwa jest ręczna regulacja 
obciążenia. Urządzenie jest lekkie, niewielkich rozmiarów, co ułatwia jego 
przestawianie bądź schowanie. Do ćwiczeń czynnych i oporowych kończyn 
górnych i dolnych.

Rotor Oxycycle I
nr kat.  MSD-16050
Rotor do treningu aktywnego kończyn górnych i dolnych. Wyposażony w manualną 
regulację obciążenia i wyświetlacz LCD na którym wyświetlany jest czas, pokonany 
dystans i ilość spalonych kalorii. W zestawie do urządzenia dołączone są pedały oraz 
uchwyty do rąk.

52 x 42 x 26 cm 2 kg
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Rotor elektryczny Oxycycle II 
nr kat.  MSD-16041P
Rotor elektryczny wyłacznie do ćwiczeń pasywnych - urządzenie samo kręci pedałami i wy-
musza ruch kończyn u osoby ćwiczącej. Wyposażony w funkcję ustawienia czasu treningu, 
wyświetlacz LCD na którym wyświetlany jest czas, pokonany dystans, ilość spalonych kalorii 
oraz liczba obrotów na minutę. W zestawie do urządzenia dołączone są pedały oraz uchwyty 
do rąk.

Rotor elektryczny Oxycycle III 
nr kat.  MSD-16061
Rotor elektryczny umożliwia trening aktywny z oporem oraz 
trening pasywny (urządzenie samo kręci pedałami i wymu-
sza ruch kończyn u osoby ćwiczącej). Wyposażony w funkcję 
ustawiania czasu treningu, wyświetlacz LCD  ze wskazaniem 
czasu pozostałego do końca treningu lub czasu treningu, ilość 
pełnych obrotów, ilość spalonych kalorii. Regulacja obciążenia 
od 0-5. W zestawie do rotora dołączone są pedały w formie 
sandałów oraz uchwyty do rąk. 

Rotor kończyn górnych Curamotion
nr kat.  MSD-030101, MSD-030102, MSD-030103, MSD-030104
Cztery typy magnetycznych rotorów do ćwiczeń aktywnych z regulowanym oporem. W zależności od modelu umożliwiają poprawę ruchomości stawów, wzmac-
nianie mięśni ramion i obręczy barkowej oraz poprawiają krążenie. Zaopatrzone w wyświetlacz, który umożliwia odczyt ilości obrotów na minutę, czas ćwiczenia 
oraz ilość spalonych kalorii. Wersja czwarta urządzenia posiada  w zestawie 3 wymienne rączki, które umożliwiają zastosowanie jej do wielu różnych typów ćwi-
czeń, między innymi rozciągania, ruchów rotacyjnych nadgarstków i ramion. Wszystkie wersje wyposażone w elementy montażowe. Stalowe szyny montażowe  
ścienne w przypadku modeli 1, 2 i 4, przyssawki w przypadku modelu 3.

Curamotion 1 Curamotion 2 Curamotion 3 Curamotion 4

96 x 45 x 45 cm 96 x 45 x 45 cm37 x 38 x 70 cm146 x 45 x 54 cm

11,5 kg 13 kg9 kg13,5 kg
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Pas wypornościowy Fashy
nr kat.  AQ-F4403
Pas ułatwia utrzymanie prawidłowej pozy-
cji ciała podczas treningu aqua i nie dopusz-
cza do całkowitego zanurzenia się osoby ćwiczą-
cej. Wykonany jest z trwałej, a jednocześnie 
elastycznej pianki EVA, posiada plastikowe przelot-
ki, zapobiegające przetarciom pianki. Dostępny jest  
w czterech rozmiarach, dostosowanych do wagi ćwi-
czących:
Model:
S - do 60 kg, wymiary - 64 x 20 x 4 cm,
M - od 60 kg do 75 kg, wymiary - 70 x 23 x 4 cm,
L - od 75 kg do 100 kg, wymiary - 77 x 23 x 4 cm,
XL - od 100 kg do 125 kg, wymiary - 78 x 26 x 4 cm.

Pas wypornościowy 
Fashy
nr kat.  AQ-F4402
Wyjątkowo trwały pas wypornościowy z wy-
sokiej jakości pianki EVA. Zamknięta struk-
tura komórek pianki powoduje, że pas nie 
chłonie wody. Posiada regulowane zapięcie 
poprzez klamrę.
Dwa rozmiary dostosowane do wagi użytkow-
ników:
    M - od 60 do 75kg; wymiary: 70x21x5cm
    L - od 75 do 100kg; wymiary: 77x22x5cm

Pas wypornościowy
Aqquatix
nr kat.  AQ-BELT
Pas wypornościowy do ćwiczeń w wodzie, podstawowy przyrząd na zajęciach aqua 
aerobiku. Pomaga zachować równowagę podczas ćwiczeń w wodzie i nie pozwala na 
całkowite zanurzenie się osoby ćwiczącej. Pas Aqquatix wykonany jest z lekkiej, gład-
kiej pianki, posiada regulację obwodu za pomocą klamry. Dostępne dwa rozmiary w 
różnych kolorach.
M - do 70 kg, 70,5 x 22,5 x 4 cm
L - powyżej 70 kg, 74,5 x 22,5 x 4 cm

Pas wypornościowy Klubben
nr kat.  AQ-000001
Pas wypornościowy w jednym, uniwersalnym rozmiarze. Wyko-
nany z pianki EVA, posiada klamrę zapinającą, która umożliwia 
regulację obwodu talii.
Wymiary: 73 cm (długość), 22 cm (wysokość), 4 cm (grubość)
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Hantle Aqquatix
nr kat.  AQ-AFB0004
Hantle oporowe wykonane z lekkiej pianki Eva. 
Obok pasa wypornościowego są podstawowym 
sprzętem wykorzystywanym na zajęciach aqua 
aerobiku. Ćwiczenia w wodzie z hantlami wzmac-
niają mięśnie górnych partii ciała.
Wymiary: 27,5cm (długość), 14,5cm (średnica)

Hantle Fashy
nr kat.  AQ-F4425
Wysokiej jakości hantle wykonane z lekkiej, nie 
chłonącej wody pianki EVA. Dzięki rozłącznym 
dyskom można zmniejszać lub zwiększać opór w 
wodzie.

Rękawice neoprenowe 
Aqquatix
nr kat.  AQ-AFB07
Rękawice neoprenowe do ćwiczeń w wodzie, na 
zajęcia aqua aerobiku. Ćwiczenia w rękawicach 
aqua wzmocnią górne partie ciała, równowagę 
i koordynację. Rękawice Aqquatix posiadają 
otwory na palce i wygodne zapięcie na suwak. 
Dodatkowo tylna strona wzmocniona jest gumą o 
chropowatej, antypoślizgowej strukturze.
Kolor pomarańczowy i zielony.
Dostępne 3 rozmiary: S, M i L.

Dyski Beco
nr kat.  AQ-0008
Dyski na ręce do ćwiczeń w płytkiej i głębokiej wodzie. wykonane z pianki, pokrytej 
dodatkową powłoką, która chroni przed uszkodzeniami. Posiadają dwa praktyczne 
wgłębienie na kciuk i pozostałe palce.  Para dysków ma wystarczającą wyporność 
aby utrzymać dorosłego człowieka na powierzchni. 

Dyski Fashy
nr kat.  AQ-F4411
Aqua dyski z niechłonącej wody i trwałej pianki 
Eva. Świetne na zajęcia aqua aerobiku, zwiększają 
opór podczas ćwiczeń w wodzie i pomagają budo-
wać siłę. Dostosowane do prawej lub lewej ręki
Dwa rozmiary:
    S - średnica 17cm, kolor pomarańczowy
    M - średnica 20cm, kolor niebieski



aqua aerobik

62
www.klubbenfit.pl

Mankiety na kostki
nr kat.  AQ-F4409
Kształt mankietów oraz dodatkowy 
pasek mocujący pod stopą zapewnia-
ją odpowiednią i nieruchomą pozycję 
na nogach ćwiczącego podczas zajęć 
aqua. Wykonane są z doskonałej jakości  
pianki, miękkiej i bardzo odpornej.
Dokładne wymiary:  
długość 22 cm, szerokość 21 cm,  
grubość pianki 3 cm.

Dyski-buty Aqua Twin
nr kat.  AQ-TWIN
Aqua Twin są mocowane na stopy za pomocą wygodnego zapięcia. Wykonane zo-
stały ze specjalnej, trwałej pianki. Doskonale sprawdzają się w głębokiej wodzie, 
aktywizując mięśnie nóg i pośladków. Dzięki specjalnym otworom w podeszwie 
można je stosować także jako rękawice oporowe, ćwicząc w ten sposób górne 
partie ciała. Rozmiary M i L.

Mankiety na kostki/nadgarstki
Aqquatix
nr kat. AQ-AFT0012
Mankiety wypornościowe z doskonałej jakości pianki. Bardzo mięk-
kie i niezwykle komfortowe dla ćwiczącego. Nadają się do ćwiczeń 
ramion i nóg. Antypoślizgowy materiał decyduje o świetnym kom-
forcie użytkowymi i nie przesuwaniu się podczas ćwiczeń. Zamknię-
ta struktura komórek pianki powoduje nie nasiąkanie mankietów 
wodą. Doskonałe dla klubów fitness i szkółek aqua.
Długość elementu wypornościowego 40cm.
Grubość małych: od 0,75 - 2,5cm.
Grubość dużych: od 1 - 5 cm.

Mankiety na 
kostki/nadgarstki Aqquatix
nr kat.  AQ-AFB0003
Wykonane zostały z miękkiej, lekkiej pianki EVA. 
Posiadają wygodne zapięcie, które można łatwo 
regulować za pomocą rzepa.
Wymiary: 60cm (długość), 11cm (szerokość), 2cm 
(grubość).
Kolor: niebieski lub żółty.
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BECO EXERBALL
nr kat.  AQ-EXERBALL
ExerBall to idealne narzędzie treningowe dla całego ciała. Połączenie wy-
trzymałości i elastyczności zapewnia uniwersalność zarówno w wodzie płyt-
kiej i głębokiej. Średnica piłki 17 cm (PVC),  uchwyty wykonane z 10% nylonu 
i 90% neoprenu, siatka z nylonu.

BECO Aqua Betomic
nr kat.  AQ-0001
Wielofunkcyjny przyrząd do Aqua, po-
siada ergonomiczne uchwyty, jest lekki 
i wygodny w użytkowaniu. Wykonany 
z wysokiej jakości pianki EVA. Podczas 
ćwiczeń w wodzie tworzy opór, wzmac-
niając układ mięśniowy.

Powerstick
nr kat.  AQ-0073
Powerstick to produkt do ćwiczeń całego ciała, daje możliwość  
wykonania dużej ilości różnych rodzajów ćwiczeń wzmacniających mięśnie i 
poprawiających koordynację i równowagę. Wykonany z lekkiej i wytrzymalej 
pianki o właściwościach antybakteryjnych. Posiada elastyczne uchwyty, jest 
lekki i prosty w użyciu. W zestawie płyta DVD z ćwiczeniami.

Piłka Softgym
nr kat. LP-9509
Miękka piłka do ćwiczeń, doskonale sprawdzona i pole-
cana na zajęciach aqua aerobiku. Może być pompowana 
w różnym stopniu w zależności od naszych potrzeb do 
maksymalnej średnicy 25 cm. Wytrzyma nacisk dynamiczny 
nawet do 100 kg. Piłka Over Ki

nr kat. LP-9508
Piłka wykonana z miękkiej i gładkiej gumy. Pompo-
wana do maksymalnej średnicy 15 cm. Doskonała  
na zajęcia w wodzie!
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Łączniki do makaronów
nr kat.  AQ-0013,  AQ-0014, AQ-2306 
Łączniki do makaronów 2, 4 i 6-otworowe. 
Dzięki nim możemy połączyć pojedyncze 
makarony tworząc różnorakie konstrukcje. 

Kosz na makarony
nr kat. ST-012 
Kosz na makarony wykonany z 
bardzo wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Wyposażony w cztery 
kółka ułatwiające przemieszcza-
nie. Mieści ok. 40 makaronów lub 
pasów wypornościowych do aqua 
aerobiku.

Opaska na makarony z rączką
nr kat. BG-0116 
Opaska na 20 makaronów do łatwego transportu. 
Dwie szerokie szelki z rączką zapewniają stabilność. 
Idealna rzecz dla osób które muszą przemieszczać się 
z makaronami.

Makarony
nr kat.  AQ-0060-160
Makarony wykonane są z bardzo wy-
trzymałej, nieabsorbującej wody 
pianki. Są elastyczne, dzięki czemu 
świetnie sprawdzają się podczas 
najróżniejszych ćwiczeń w wo-
dzie. Przy wykorzystaniu łącz-
ników można budować z nich 
wszelakie konstrukcje takie jak: 
tory przeszkód, tunele, zabawki. 
Ich wykorzystanie ogranicza tylko 
nasza wyobraźnia. PRODUKOWANE W 
NIEMCZECH.

Aqua Step
nr kat. AQ-DHGSTEP
Aqua step wykonany jest z trwałego, dociążonego  
plastiku. Wyposażony został we wzmocnione ścianki boczne oraz 
cztery przyssawki. Antypoślizgowa powierzchnia. Polecany do 
wszystkich szkół aqua aerobiku!

Sveltus Aquastep z przyssawkami
nr kat. AQ-STEPSVL1813
Wysokiej jakości step, wykonany z wytrzymałego polietylenu.
Za pomocą odkręcanych nóżek można regulować wysokość stepu (od 
17 do 22cm). Ponadto step posiada przyssawki mocujące go do podło-
ża basenu, przyssawki zapewniają stabilność podczas treningu.
Wymiary stepu: długość 68 cm, szerokość 34 cm, wysokość 13,5 cm, 
wysokość z nóżkami od 17 do 22 cm.

67 x 34 x 18,5 cm
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Elly
nr kat.  AQ-ELLY
Prosty orbitrek do zastosowania w basenie i innych zbiornikach wodnych. 
Opór oparty na perforowanych łopatkach o długości 50 cm. Obciążenie i opór 
przez zastosowanie takiego systemu obciążenia zwiększa się proporcjonalnie 
do intensywności i częstotliwości ruchów rotacyjnych wykonywanych przez 
ćwiczącego. Jak wszystkie produkty z lini Aquagym Waterflex posiada 3 letnią 
gwarancję na wszystkie metalowe elementy. Wyposażona w system przyssa-
wek oraz pedały przystosowane do ćwiczenia na gółych stopach.

Rowery Water Rider
nr kat.  AQ-WRIDERFAMILY, WRIDER4S, WRIDER5
Water Rider to rodzina rowerów do Aqua Spiningu, czyli pedałowania w wodzie. Znajdziemy tu rowerki z prostym 
obciążeniem poprzez opór hydrauliczny na rozkładanych łopatkach do najbardziej zaawansowanych z płynnie re-
gulowanym oporem mechanicznym. Najbardziej profesjonalnym rozwiązaniem jest rower Water Rider 5 na, któ-
rym możemy osiągnąć wszelakie obciążenia i formy treningowe znane z klasycznego spiningu na lądzie. Wszystkie 
rowery serii są wykonane z niemieckiej stali kwasoodpornej AISI316L i nadają się do użytku w każdych warunkach. 
Łatwa regulacja poprzez śruby „click & turn”. Pedały przystosowane do jazdy w nagich stopach oraz moliwość 
wyposażenia w dodatkowe akcesoria typu drążek do rozciągania czy uchwyt na bidon powodują, że nawet najbar-
dziej wymagający klienci znajdą w tej gamie produktów coś dla siebie.
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Bieżnia AquaJogg
nr kat.  AQ-AQUAJOGG
Bieżnia z przeznaczeniem do ćwiczeń w wodzie wykonana z kwasoodpornej 
stali AISI316L. Posiada 3 letnią gwarancję na wszystkie metalowe elementy  
ramy, a producent daje gwarancje na bezkorozyjną pracę w warunkach takich 
jak basen z wodą chlorowaną czy woda morska. Doskonałe rozwiązanie dla 
ćwiczących wymagających mniejszego obciążenia stawów podczas biegu czy 
marszu. Wyposażona w łatwy system transportowy na silikonowych kółkach 
i pas biegowy przystosowany do ćwiczeń bez obuwia ochronnego. Dla osób 
potrzebujących wsparcia podczas ćwiczeń wyposażona w regulowaną poręcz. 
Regulowane napięcie pasa w celu wzmocnienia lub obniżenia obciążeń tre-
ningowych.

Bieżnia AquaJogg
nr kat.  AQ-AQUAJOGG
Świetne połączenie stepu i rury do stosowania razem lub osobno jako sam 
step. Poolbar to doskonały pomysł na urozmaicenie zajęć aqua aerobiku, któ-
re oprócz świetnej zabawy pomogą wymodelować uda, pośladki, zredukować 
celulit a także wzmocnić mięśnie górnych części ciała.

Głębokość wody 1,1 - 1,5m

W naszej ofercie również rowery Aqquatix

190 cm 17 kg
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Piłki do skakania Oppy
nr kat. LP-8035
Również ten model oparty jest na konstrukcji i założeniach piłki HOP, wykonany z tego 
samego wysokiej jakości materiału, tak samo trwałego i wytrzymałego. Zasadnicza róż-
nica polega na uchwycie w jaki piłka została wyposażona – są to 2 sterczące wypustki, 
nie połączone ze sobą, przez co nauka skoków i przemieszczania się na piłce okazać 
się może prawdziwym wyzwaniem. Model polecany do zabaw indywidualnych i gru-
powych, a także do aktywnego siedzenia. Efektem ćwiczeń jest wzmocnienie układu 
mięśniowego, a także zdolności koordynacyjnych i reakcji równoważnych.

Piłki do skakania Hop on air
nr kat. LP-8061
Piłka do skakania Hop On Air wyróżnia się jasnymi kolorami i perłową poświa-
tą. We wszystkich piłkach Hop uchwyt jest zamknięty, przez co bardziej bez-
pieczny. Piłki do skakania łączą zabawę z rozwojem koordynacji ruchowej u 
dzieci.

150 kgśr. 45 cm 
śr. 55 cm

śr. 50 cm 
śr. 60 cm

żółty perłowy 
zielony perłowy

żółty  
czerwony

Piłki do skakania Hop
nr kat. LP-8045
Piłki do skakania wykonane z wysokiej jakości PCV, w 100% bezpieczne dla 
dzieci, nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Obok zabawy piłka do 
skakania może także służyć do aktywnego siedzenia. Wzmacnia układ mię-
śniowy, a także korzystnie wpływa na rozwój zdolności koordynacyjnych i re-
akcji równoważnych.

Piłka do skakania Hop Fantasy
nr kat. LP-8040
Piłka do skakania Hop w wersji przeźroczystej z kolorowymi 
gwiazdkami o średnicy 45cm. Tak jak cała seria piłek Hop posiada 
zamknięty uchwyt, co przekłada się na większe bezpieczeństwo 
podczas skakania.

zółty
czerwony
niebieski

przeżroczystyśr. 45 cm
śr. 55 cm
śr. 65 cm

śr. 45 cmod 5 lat
od 7 lat
od 9 lat

od 5 lat

od 5 lat
od 7 lat

od 6 lat
od 8 lat

150 kg
nacisk 

dynamiczny

150 kg
nacisk 

dynamiczny

150 kg
nacisk 

dynamiczny
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Konik Rody Max
nr kat.  LP-8005
Konik Rody Max to przede wszystkim zabawka, ale także doskonały 
przyrząd do ćwiczeń i różnych form aktywności. Rody Max posiada 
wszystkie zalety Konika Rody, różni się natomiast rozmiarem i kolo-
rem. Nadaje się dla większych dzieci i dorosłych.

Max. obwód - 96 cm
całkowita wysokość 66 cm

pomarańczowy

Królik Raffy
nr kat. LP-8008
Raffy wspomaga rozwój motoryki oraz równowagi u dzieci. Naj-
nowszy produkt marki Gymnic. Dostępny w dwóch modnych kolo-
rach. Umożliwia trening mięśni 
głebokich  przykręgosłupo-
wych i zabawę jednocześnie. 
Kształtuje rozwój aparatu ru-
chowego naszych pacjentów, 
równocześnie sprawiając wiele 
radości.

Biegun
nr kat. LP-8000
Biegun do konika Rody oraz królika Raffy. Po dokupieniu bieguna skoczek zmieni się w 
zabawkę do bujania. Wystarczy włożyć nogi zabawki do otworów w biegunie.

Max. obwód -68cm
całkowita wysokość 54 cm

żółty
czerwony
niebieski

ODWIEDŹ STRONĘ

www.rody.com.pl

Konik Rody
nr kat. LP-8002 
Kultowy już na całym świecie, ORYGINALNY konik  Rody to przede wszystkim zabawka, ale 
także doskonały przyrząd do ćwiczeń i różnych form terapii i aktywizacji ruchowej dzieci. 
Rody posiada specjalnie ukształtowaną powierzchnię, dzięki czemu dziecko może na nim 
bezpiecznie siedzieć, skakać w miejscu oraz przemieszczać się. Za uchwyty służą tutaj uszy 
konika. Aktywna zabawa na koniku Rody wzmacnia układ ruchowy dziecka, rozwija u niego 
równowagę, koordynację ruchową oraz ćwiczy chwyt i reakcję obronną na wychylenia z 
równowagi. Używany w terapii do ćwiczeń koordynacyjnych i korekcyjnych. Konik Rody wy-
konany jest z wysokiej jakości materiałów bez użycia szkodliwych dla zdrowia zmiękczaczy 
na bazie ftalanów. Bez wątpienia najlepszy przyjaciel dziecka na długie lata. Trwały i bezpro-
blemowy w utrzymaniu czystości, posłuży kilku pokoleniom młodych skoczków.

różowy
limonka

biały

obw. 66 cm
wys. 54 cm

35 x 65 cm

od 3 lat

od 3 lat

od 3 lat

od 5 lat

150 kg
nacisk 

dynamiczny
200 kg
nacisk 
dynamiczny

200 kg
nacisk 
dynamiczny
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Zestaw trzech par 
szczudeł
nr kat.  GNG-2119
Szczudła dla dzieci do ćwiczenia równowagi i koordynacji poprzez zabawę. 
Są to półkule wykonane z wysokiej jakości gumy, wyposażone w antypośli-
zgową powierzchnię i dodatkowe wypustki stymulujące receptory. Szczu-
dła wyposażone są w sznurki, za które dziecko może się trzymać i dzięki nim 
aktywnie poruszać. Komplet składa się z 3 par szczudeł w kolorach żółtym, 
czerwonym i niebieskim.

Jeże-półkule równoważne
Multiactiv Stone
nr kat. LP-8089
Półkule wyposażone w wypustki na powierzchni półokrągłej oraz płaski spód bez wypustek. Nazy-
wane „najeżonymi kamieniami”.  Sposobów ich wykorzystania jest wiele. Podstawą może być za-
równo powierzchnia płaska, jak i półokrągła w zależności od poziomu sprawności fizycznej dziecka.  
Można je wypełniać wodą i wykorzystywać do zabaw i ćwiczeń równoważnych. Wyposażone są w 
otwory na tyczki, dzięki którym nawet mniej sprawne dzieci będą mogły przemieszczać się po „je-
żach”. Opakowanie zawiera 6 sztuk.

Jeże półkule sensoryczne MSD
nr kat. MSD-MSD7516
Kolorowe półkule z wypustkami do ćwiczeń równowagi, o średni-
cy 18 cm. Mogą być wykorzystywane podczas ćwiczeń z dziećmi, 
zarówno w pomieszczeniach jak i na dworzu. Wspomagają rozwój 
ruchowy , trenują równowagę i koordynację podczas gier i zabaw.

śr 16 cm

śr 18 cm

niebieski   zielony   żółty   czerwony   pomarańczowy   różowy

od 3 lat

od 5 do 8 lat

od 3 lat

wys. 7 cm;  śr. 15 cm
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Kolorowe kamienie rzeczne
nr kat.  GNG-2120
Kolorowe kamienie rzeczne wykonane są z trwałych materiałów, każdy kamień po-
siada gumową obręcz przy podstawie, która zabezpiecza przed ślizganiem. Kamie-
nie mogą posłużyć do stworzenia „ścieżki”, po której dziecko ma za zadanie przejść 
nie dotykając podłogi. Kamienie posiadają różne kształty, im bardziej stromy ka-
mień, tym trudniej jest dziecku zachować równowagę. Można tworzyć „ścieżki” o 
różnym stopniu trudności, dostosowując je do możliwości i sprawności dziecka. Ka-
mienie doskonale sprawdzają się w grupowej terapii ruchowej, zajęciach integracji 
sensorycznej, tworzeniu torów przeszkód. Zabawa lub terapia z wykorzystaniem 
kamieni pobudza aktywność ruchową, ćwiczy równowagę, propriocepcję, koor-
dynację dziecka. Ponadto dziecko wykształca prawidłową reakcję równoważną, 
rozwija także szybkość reakcji i wyobraźnię, zdolność oceny odległości i wysokości 
przeszkody.
W skład jednego zestawu wchodzą 3 duże wyspy 36 x 8,5 cm oraz 3 mniejsze o 
wymiarach 25 x 4,5 cm, w sumie 6 elementów w różnych kolorach.

36 x 8,8 cm 
40,5 x 17 cm
42 x 25,5 cm

Kolorowe górki i pagórki
nr kat.  GNG-2121
Kolorowe górki o różnych wysokościach, stworzone z myślą o zabawie, tera-
pii i rehabilitacji dzieci oraz osób starszych. Wykonane są z wysokiej jakości 
materiałów, posiadają antypoślizgowe podstawy. Chodzenie po pagórkach 
to jednocześnie zabawa i trening równoważny. Pagórki doskonale sprawdza-
ją się w szkołach, przedszkolach i w warunkach domowych, znajdują zasto-
sowanie w zabawie i terapii grupowej oraz indywidualnej. W skład zestawu 
wchodzi 5 wierzchołków o trzech wysokościach: 8,8 cm; 17 cm; 25,5 cm.

36 x 8,5 cm;  

25 x 4,5 cm

od 2 lat

od 2 lat
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Dysk do balansowania Balancing Board
nr kat. GNG-2180-BALANCE
Lekki i wytrzymały na obciążenia dysk do balansowania o podstawie sferycznej. 
Umożliwia pochylanie we wszystkich kierunkach. Wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, z antypoślizgową podstawą i wierzchem. Wierzch jest dodatkowo 
pokryty małymi wypustkami sensorycznymi stymulującymi receptory stopy.

wys. 9 cm; śr. 40 cm

Dysk Senso Disc’o’Sit Junior
nr kat. LP-8912
Dysk sensoryczny junior został zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach. Jedna 
strona poduszki jest gładka, a druga wyposażona w miękkie wypustki stymulujące. 
Można ją samodzielnie pompować, dopasowując twardość i wypukłość do potrzeb 
użytkownika. Poduszka sensoryczna zapewnia komfort podczas długotrwałego siedze-
nia i wymusza prawidłową pozycję ciała. Jednocześnie dziecko może wykonywać na 
niej szereg ćwiczeń w różnych pozycjach. 

200 kg śr. 32 cm 93/42 CEEczerwony

czerwony

Dysk do ćwiczeń Disc’o’Sport
nr kat. LP-9514
Największy dysk sensoryczny z naszej oferty. Disco Sport do-
skonale sprawdza się w ćwiczeniach równoważnych, korekcyj-
nych, ogólnorozwojowych. Jedna strona poduszki pokryta jest 
wypustkami w postaci małych, stymulujących kuleczek, a druga 
jest gładka. Można go samodzielnie pompować dopasowując 
tym samym jego twardość do własnych potrzeb oraz zaawanso-
wania ćwiczeń, tak aby był mniej lub bardziej stabilny.

pomarańczowy śr. 55 cm200 kg
nacisk 

dynamiczny

120 kg
nacisk 

dynamiczny

od 3 lat

od 3 lat

od 3 lat
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Tor równoważny
nr kat. GNG-2229
Tor równoważny Gonge jest idealny do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci z 
problemami sensomotorycznymi, zaburzeniami równowagi i propriocepcji. Ak-
tywność na torze równoważnym jest z jednej strony zabawą, a z drugiej wyzwa-
niem. Elementy toru są wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego stalo-
wymi prętami. Całość tworzy bezpieczną i solidną konstrukcję po której dziecko 
może się swobodnie przemieszczać. Elementy toru można łączyć na wiele spo-
sobów, dostosowując poziom trudności do wieku i poziomu rozwoju dziecka.  
Tor może być budowany na wysokość od 10 do 24 cm.

162 x 24 x 6 cmniebieski

Równoważnia
nr kat.  MAT-BALANCEBEAM
Balance Beam jest doskonałym przyrządem do treningu równoważnego. Równoważnia została 
wykonana ze specjalnej, bardzo miękkiej pianki, której struktura zapewnia niestabilne podłoże, 
jest jednocześnie wytrzymała i odporna na zniekształcenia. Posiada wszystkie charakterystyczne 
cechy dla produktów Airex. Ćwiczenia na równoważni mimowolnie angażują mięśnie odpowie-
dzialne za utrzymanie postawy. Zastosowanie: Trening sportowy, ogólnorozwojowy, równoważ-
ny, relaksacyjny, rehabilitacja: trening równoważny, prioproceptywny,  koordynacyjny, ćwiczenia 
typu pilates i joga, wady postawy, niestabilność stawów, po zwichnięciach i skręceniach stawu 
skokowego i kolanowego, zaburzenia równowagi i prioprocepcji, problemy z kręgosłupem. Re-
habilitacja, terapia i ćwiczenia ogólnorozwojowe osób starszych. Równoważnia jest tak skonstru-
owana, żeby osoby początkujące mogły korzystać z łatwiejszej wersji (szeroka podstawa), a za-
awansowani użytkownicy z trudniejszej (wąskiej podstawy). Efekt niestabilności można zwiększyć 
stosując równoważnię jednocześnie z innymi produktami Airex (mata i poduszki równoważne). 
Aby osiągnąć optymalny efekt zaleca się ćwiczenie boso.

Trampolina dziecięca
nr kat.  GNG-2406

Trampolina stworzona dla dzieci w wieku od 1,5 do 4 lat. Wyposażona w dodat-
kowe poręcze zapewniające bezpieczeństwo podczas skakania. Płótno trampoliny 
znajduje się 12 cm nad podłogą i jest tak naciągnięte, aby dzieci odczuwały spręży-
sty wpływ skoków, ale przede wszystkim były bezpieczne. Płótno otoczone jest gu-
mową osłoną, a uchwyty pianką. Całość jest solidna - łączy w sobie prostotę i funk-
cjonalność. Zabawa na trampolinie uczy czucia ciała, wpływa na rozwój równowagi  
i koordynacji, uczy dziecko zachowania na niestabilnej powierzchni.

max waga  
użytkownika - 20 kg

śr. 70 cm
wys. 14/65 cm od 1,5 do 4 lat

od 2 do 10 lat
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wys. 44 cm;  śr. 80 cm

Wirująca misa
nr kat. GNG-2104
Plastikowa miska skonstruowana tak, aby dzieci mogły bezpiecznie koły-
sać się na wszystkie strony. Jest bezpieczna, albowiem wykluczono ryzyko 
zakleszczenia dłoni/palców pomiędzy krawędzią misy a podłożem. Kołyska 
może być używana wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Aktywność ru-
chowa z wykorzystaniem misy wspomaga rozwój sprawności motorycznych, 
zmysłu równowagi oraz koordynacji.

Kapelusz równoważny czapka clowna
nr kat. GNG-2127
Kolorowa czapka klauna zachęcająca dzieci do ćwiczenia równowagi, rozwija 
świadomość ciała i dbałość o postawę. Ćwiczenia z czapką Klauna mogą być 
indywidualnym wyzwaniem lub stanowić część konkurencyjnych scenariu-
szy. Czapka jest tak ukształtowana aby zapewnić maksymalne bezpieczeń-
stwo najmłodszym dzieciom, wszystkie części są bardzo miękkie i lekkie. Na 
zestaw składa się pięć elementów wykonanych z syntetycznej gumy i pianki 
EVA.

Wirujący stożek
nr kat. GNG-2101
Stożek stworzony do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Ma wiele zastoso-
wań. Aktywność na tym przyrządzie wspomaga rozwój równowagi, koordy-
nacji ruchowej. Może być stosowany w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. 
Może być wykorzystany do kołysania, obracania, pływania i zabawy w ba-
senie. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, bezpieczny podczas za-
bawy, krawędź górna chroni ręce i głowę przed uderzeniem.

wys. 14 cm;  śr. 75 cm

wys. 18 cm;  śr. 14,5 cm

Deska na kółkach Surfer
nr kat. GNG-2168
Dziecięca deska Surfer przeznaczona jest do zabawy i gier ruchowych pod-
czas których dzieci trenują umiejętności motoryczne i równoważne. Stanowi 
połączenie świetnego wyglądu, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Posiada 
wyprofilowaną, podniesioną tylną część oraz delikatnie zwężony przód, który 
daje większą swobodę ruchu podczas jazdy w pozycji leżącej. Wysokiej ja-
kości kółka z podwójnymi łożyskami kulkowymi schowane są w podstawie 
aby chronić palce przed najechaniem. Zwężone boki, pełniące rolę uchwytów 
chronią ręce przed uderzeniem.

56 x 37 x 14 cm

od 1,5 do 5 lat
od 3 lat

od 3 do 6 lat

od 2 lat
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Dyski sensoryczne
nr kat. GNG-2117; GNG-ZESTAW
Sensoryczne dyski wykonane z przyjemnych w dotyku materiałów. Każdy z 
dysków posiada inny kolor i inną fakturę na swojej powierzchni. Dzieci mogą 
dotykać dysków rękoma i stopami i jednocześnie rozwijać zdolność do rozpo-
znawania kształtów oraz opisywania wrażeń zmysłowych. W zestawie dostęp-
ne są duże i małe dyski, można je wykorzystywać na różne sposoby, zwiększa-
jąc lub zmniejszając poziom trudności zabawy, np. duży dysk dziecko dotyka 
stopami i rękoma odszukuje mały o tej samej strukturze. Dzięki dyskom dzieci 
rozwijają zmysł dotyku, zmysł kinestetyczny, pamięć, umiejętność opisywania 
wrażeń zmysłowych werbalnie. Dostępne zestawy: duży (10 małych i 10 du-
żych dysków w różnych kolorach, opaska na oczy, torba na dyski), oraz małe 
zestawy (5 małych i 5 dużych dysków w różnych kolorach, opaska na oczy, 
torba na małe dyski).

duże - śr. 27 cm
małe - śr. 11 cm

Łowisko-rybki sensoryczne z wędką
nr kat. GNG-2176ZESTAW
Rybki wykonane z miękkiej pianki EVA, z wypustkami pobudzającymi zmysły,  
idealnie nadają się do zabaw i gier. Dzięki umieszczonym w rybkach magnesom 
można łowić je za pomocą specjalnej wędki. Delikatne naciśnięcie na rybkę 
powoduje ponadto otwarcie pyszczka – sprawia to, że wewnątrz rybki można 
umieszczać różne przedmioty. Zabawa w wyławianie rybek z akwarium lub sta-
wu staje się ciekawsza gdy dziecko dodatkowo znajduje skarb wewnątrz złowio-
nej rybki. Rybki wykonane są z miękkiej pianki EVA. W zestawie 5 małych rybek 
i wędka.

Ścieżka Sensoryczna
nr kat. PD-1752003
Ścieżka sensoryczna składa się z 10 połączonych ze sobą kwadratów w róż-
nych kolorach i o różnych strukturach. Zastosowano takie elementy jak poli-
-ester, tworzywa sztuczne, drewno, ceramika. 
Długość boku 1 kwadratu to 37,5cm.

Dodatkowe elementy do ławicy
Akwarium nr kat. GNG-2177

100 kg
nacisk 

dynamiczny

od 2 lat

od 3 lat

od 3 lat
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Dyski do gier ruchowych Educo Disks
nr kat.LP-8096
Kolorowe dyski do gier ruchowych, wykonane z miękkiej gumy w kom-
plecie z naklejanymi znakami (strzałki, stopy, dłonie). Gra ruchowa Edu-
co Disks pomoże opracować wiele wspaniałych gier i zabaw do nauki 
koordynacji ruchowej u dzieci. Możemy także uczyć młodsze dzieci jak 
odróżniać kierunki (tył, przód, prawo, lewo), uczyć kolorów i współpra-
cy w grupie. 
Zestaw składa się z:
• 12 dysków o średnicy 21cm w różnych kolorach: czerwonym, żół-

tym, niebieskim i zielonym.
• 5 etykiet na krążki: (6 stóp, 6 dłoni, 3 strzałki).

Dyski do gier ruchowych Disco Bocce
nr kat.LP-8092
Miękkie dyski do gier ruchowych, zabawy i ćwiczeń. Są przyjemne w 
dotyku, wykonane z miękkiej gumy, która przylega do gładkich po-
wierzchni. Zabawa jest cicha i nie niesie ryzyka urazu. Dyski można wy-
korzystać także podczas ćwiczeń ogólnorozwojowych, równoważnych, 
do balansowania w pozycji stojącej lub klęku. Ćwiczenia z kolorowymi 
dyskami pobudzają dziecięcą wyobraźnię. W zestawie 9 sztuk dysków.

Figury geometryczne  
Multiform Set
nr kat. LP-8097 
Miękkie figury geometryczne przeznaczone do nauki, zabawy, ćwiczeń równo-
ważnych, koordynacyjnych, sensomotorycznych. Wykonane z przyjemnej w do-
tyku gumy, są lekkie, miękkie, przylegają do gładkich powierzchni, w tym luster i 
szyb. Przyjazne dla dzieci, pobudzają wyobraźnię i bawią. Zestaw zawiera 16 szt. 
w różnych kolorach.

od 3 lat

od 3 lat
od 2 lat
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Pierścienie Activity Rings
nr kat. GNG-2190
Kolorowe obręcze do zabawy, gier, gimnastyki, rytmiki oraz róż-
nych form terapii i rehabilitacji dzieci. Można je zastosować na 
wiele sposobów: rzucanie do celu, toczenie, chodzenie na pal-
cach po wyznaczonej z obręczy trasie, ćwiczenia równoważne z 
obręczami na głowie. W zestawie znajduje się 6 szt. pierścieni (w 
kolorach - czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, nie-
bieskim i fioletowym).

Ringo gładkie Gym Ring
nr kat. LP-8093
Krążki Gym Ring wykonane są z trwałego winylu, 
jednocześnie są miękkie i przyjemne w dotyku, 
zdecydowanie grubsze niż Activity Rings. Można 
je wykorzystywać na wiele sposobów w zabawie, 
gimnastyce, rytmice i terapii (rzucanie do celu, 
toczenie, chodzenie na palcach po wyznaczonej z 
krążków trasie, ćwiczenia równoważne z krążkami 
na głowie). Dodatkowo krążki można używać w 
wodzie do zabaw i gier (nie opadają na dno). W 
zestawie 4 sztuki w kolorach: czerwonym, zielo-
nym, żółtym i niebieskim.

śr. 18 cm 

Ringo kolczaste Aku Ring
nr kat. LP-9749
Aku Rings to miękkie i elastyczne pierścienie znajdujące zastosowanie w zabawie, 
gimnastyce i rehabilitacji. Są odporne na chlor, mogą być używane także do ćwiczeń 
czy zabawy na basenie. Idealne do rehabilitacji dłoni i stóp, ze względu na 
obecność stymulujących wypustek na powierzchni. Dzięki dodatkowym 
kolcom elastyczne pierścienie oddziałują na receptory i w związku z 
tym mogą być używane także do masażu. 

śr. 16,4 cm 
gr. 1,2 cm

śr. 17 cm zielony żółty niebieski czerwony

Piłeczki Thera Bolly do ćwiczeń manualnych
nr kat. LP-8095
Zestaw piłeczek Thera Bolly znakomicie nadaje się do gier, zabaw i rehabilitacji. Poprzez za-
bawę dziecko trenuje zręczność i motorykę dłoni, kreatywność i wyobraźnię, koordynację 
ruchową, rozwija zdolności manualne, umiejętność liczenia i rozpoznawania kolorów. Pi-
łeczki można łatwo w dowolny sposób łączyć ze sobą, co umożliwia tworzenie kreatywnych 
konstrukcji. Wystarczy lekko ścisnąć piłeczkę, aby na zasadzie przyssawki „przykleić” ją do 
gładkiej powierzchni, części ciała lub drugiej piłeczki. Dodatkowo piłeczki można malować 
(np. wesołe buźki, minki itp.), bawić się kolorami i liczbami. Idealne do zabaw w domu, 
przedszkolu czy w szkole.  Zestaw zawiera 28 sztuk w zabawnym opakowaniu w kształcie 
słonia.

od 3 lat
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3, 5, 6 m

Gra logopedyczna Turbino
nr kat.  GNG-2005
Gra Turbino została stworzona z myślą o dzieciach z zaburzeniami mowy. 
Zasady gry są proste - dziecko siłą podmuchu musi umieścić śmigło w od-
powiednim polu. Wbrew pozorom nie jest to proste, wymaga od dziecka 
skupienia i umiejętnego dozowania siły podmuchu oraz kontrolowania 
jego kierunku . Dzięki grze dzieci uczą się kontroli nad siłą i kierunkiem 
oddechu, ćwiczą przy tym mięśnie wydechowe oraz ruchy warg. Prze-

znaczona jest dla dzieci 
w wieku od 4 do 12 lat. 
Zestaw zawiera 2 plan-
sze o różnych stopniach 
trudności. 

Gra logopedyczna Blow Lotto
nr kat.  GNG-2006
Blow Lotto to gra logopedyczna, dzięki której dzieci uczą się kontrolowa-
nia oddechu, ruchu warg, ćwiczą także mięśnie wydechowe. Gra polega 
na przesuwaniu piłeczki siłą podmuchu po planszy z jednego otworu do 
drugiego. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 1-4 lat oraz do terapii lo-
gopedycznej osób w każdym wieku. Liczba graczy od 1 do 4. Gra zawiera 
podstawę z otworami, 2 dwustronne plansze z obrazkami lub ścieżkami, 
4 dwustronne plansze dla każdego gracza z obrazkami zwierząt, piłeczkę  
i 36 żetonów. 

Chusta animacyjna 
spadochron
nr kat. GNG-2302
Kolorowe chusty do zabawy, terapii i rehabilitacji. Ide-
alnie nadają się do przedszkoli i szkół oraz ośrodków te-
rapii zajęciowej. Zastosowanie: gry i zabawy edukacyjne 
oraz ruchowo-muzyczne, zajęcia z elementami integracji 
sensorycznej, rytmika. Celem jest stymulacja układu ner-
wowego, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, koordynacji 
ruchowej, integracja w grupie ćwiczących. Chusty są prze-
znaczone do pracy z dziećmi oraz dorosłymi. Są lekkie, ko-
lorowe, wykonane z ognioodpornego poliestru, posiadają 
mocne uchwyty. Dostępne w wymiarach: śr. 3,5 m, śr. 5 
m. oraz śr. 6 m

od 4 do 12 lat

od 2 lat

od 1 do 4 lat
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66 x 66 cm (12 szt. w komplecie)

Zwiewne chusty do rytmiki
nr kat. GNG-2306
Magiczne chusty wykonane z lekkiego, zwiewnego nylonu w 4 różnych kolorach 
(żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym). Przeznaczone do gier i zabaw muzycz-
no-ruchowych, terapii i rehabilitacji. Podobnie jak chusta „spadochron” nadają się 
do przedszkoli i szkół oraz do zabaw w domu. Do wykorzystania podczas zajęć ryt-
miki, zabaw indywidualnych i grupowych. 

Latająca huśtawka
nr kat.  1271922
Latająca huśtawka jest przyrządem do huśtania, kołysania i obracania dziecka. Jest wykorzystywana w zabawie i 
terapii ruchowej, sensomotorycznej, rehabilitacji dzieci z MPD, innymi chorobami neurologicznymi lub chorobami 
narządu ruchu. Huśtawkę może wprawić w ruch osoba asekurująca lub dziecko samodzielnie przez odpychanie się 
dłońmi od ziemi. Przyrząd ten można dostosować do pozycji dziecka – ułożenia na plecach, na brzuchu lub pozycji 
siedzącej. Dziecko umieszczone w huśtawce może wykonywać ćwiczenia ruchowe, rzucać do celu, łapać woreczki. 
Celem wszystkich działań na huśtawce jest zbieranie doświadczenia ruchowego, stymulacja sensomotoryczna, 
normalizacja tonusu mięśniowego. Huśtawkę wiesza się na kółkach gimnastycznych lub w jednopunktowym mo-
cowaniu. Jest bezpieczna i przyjemna w dotyku (wykonana z płótna żaglowego z podszewką z 100% bawełny). 
Doskonała w zwalczaniu lękliwości u dzieci. 

100 kg

Woreczek gimnastyczny
nr kat. GMA-WG
Woreczki gimnastyczne z wypełnieniem do 
zabaw ruchowych z dziećmi. Aktywność ru-
chowa z woreczkami ćwiczy chwyt, koordy-
nację ruchową, prawidłową postawę i  ogól-
ną sprawność fizyczną.

Szarfa szkolna
nr kat. GMA-SZARFA
Szarfa szkolna przeznaczona do podziału uczest-
ników na grupy np. w grach zespołowych, zawo-
dach czy zabawach. Wykonana jest z parcianej 
taśmy poliestrowej o bardzo gęstym splocie. 
Obwód wykończony szwem kopertowym.

13 x 11 cm

120 x 4 cm

Wstążki gimnastyczne
nr kat. GMA-12638 (4m). GMA-12640 (5m), GMA-12641 (6m)
Wstążki wykonane zgodnie z wytycznymi F.I.G. z jedwabnej satyny, połą-
czone obrotowo z kijkiem z włókna szklanego. Wstążka 6 m posiada cer-
tyfikat FIG. Wszystkie wstążki dostępne są w 9 kolorach. Szerokość: 5cm.

szer. 5 cm dł. 4 m GMA-12638
szer. 5 cm dł. 5 m GMA-12640 
szer. 5 cm dł. 6 m GMA-12641

od 2 lat
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śr. 2,5 cm dł. 120 cm SVL-0714-120 

śr. 2,8 cm dł. 140 cm 

Drewniany kij do gimnastyki
nr kat.  SVL-0714
Drewniane kije do ćwiczeń ogólnorozwojowych, zabawy, różnych form te-
rapii i rehabilitacji, w tym do gimnastyki korekcyjnej. Kije są 
bezpieczne i lekkie.

Plastikowy kij do gimnastyki
nr kat.  SVL-0711
Idealny przyrząd do rytmiki, lekkiej gimnastyki, do rozgrzewki przed zaję-
ciami. Jest lekki (330 g) i bardzo przyjemny w dotyku, zakończony gumą.

Drabinki gimnastyczne
nr kat. WOOD-LADDERSTD
Drewniane drabinki gimnastyczne do wyposażenia sal gimnastycznych i gabinetów 
korekcyjnych. Listwy boczne wykonane są z drewna bukowego o wymiarach 28 mm 
na 120 mm. Szczeble owalne posiadają wymiary 30 x 38 mm, wykonane są z litego 
drewna bukowego. Drabinki są dostępne w 4 standardowych rozmiarach : 220 x 76 
cm, 220 x 90 cm, 250 x 76 cm, 250 x 90 cm.

Lustro korekcyjne
nr kat. WOOD-MIRROR050
Jednoskrzydłowe lustro w drewnianej ramie. 
Wyposażone w drewnianą podstawę na kół-
kach, które można zablokować w wybranej 
pozycji. Na powierzchni lustra znajduje się 
siatka posturograficzna pomocna w ocenie 
postawy osoby ćwiczącej. Lustro służy do 
kontrolowania postawy ciała, chodu i ćwiczeń 
gimnastycznych.

Ławeczki gimnastyczne
nr kat. WOOD-BENCH
Ławki gimnastyczne to jeden z  elementów wyposażenia każdej sali gim-
nastycznej. Wykonane są w całości z drewna, osadzone na masywnej pod-
stawie z równoważnią w dolnej części. Posiadają solidny blat o grubości 
28 mm.
Występują w 3 podstawowych wersjach: 

200 cm
250 cm
300 cm 
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dł. 20 cm 

dł. 18,5 cm 

Radło Wartenburga
nr kat.  MSD-CK506
Przyrząd do badania czucia powierzchownego i czucia bólu na przebie-
gu nerwu (ocena: hypoalgezji, normalnego odczucia, analgezji, hype-
ralgezji). Radło wykonane jest z wysokiej jakości materiałów. Głowica 
jest ruchoma, wyposażona w specjalne ząbki, rękojeść chromowana-
-platerowana.

Młotek neurologiczny Buck
nr kat.  MSD-CK502
Model ten jest niezawodnym, dobrze wyważonym, stabilnym narzędziem do 
przeprowadzania badania neurologicznego. Głowica jest wyposażona w dużą i 
małą końcówkę. Taka budowa sprawia, że badanie jest możliwie bezbolesne i 
bardzo precyzyjne. Posiada chromowano-platerowaną rękojeść. Dobrze wywa-
żona rękojeść młotka zapewnia pełną kontrolę siły uderzenia. Młotek posiada 
zintegrowany szpikulec wkręcany w głowicę, oraz pędzelek wkręcany w koniec 
rękojeści.

Młotek neurologiczny Taylora
nr kat.  MSD-CK501

Młotek neurologiczny Taylora jest narzędziem do przeprowadzania 
badań neurologicznych - służy do badania głębokich odruchów ścięgni-
stych. Młotki neurologiczne pomagają w wykryciu nieprawidłowości w 
ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Głowica młotka wy-
konana jest z termoplastycznej gumy, posiada końcówkę zaokrągloną 
(precyzyjne uderzenie podczas badania odruchów) i płaską (do opuki-
wania klatki piersiowej i brzucha). Rękojeść wykonana jest ze stali nie-
rdzewnej, jest precyzyjnie wyważona i pozwala na dokładną kontrolę 
siły uderzenia.

Młotek neurologiczny 
Babińskiego
nr kat.  MSD-CK503
Młotek Babińskiego wykonany jest z chromowanej stali. Stalowa gło-
wica posiada kołnierz wykonany z gumy,  jest dobrze wyważona, co 
pozwala na kontrolę siły uderzenia, dodatkowo jest ostro zakończona 
dla badania odruchu Babińskiego.

Kamerton
nr kat.  MSD-CK901; MSD-CK902
Stalowy, precyzyjnie wykonany kamerton. Przeznaczony do badania neurolo-
gicznego, w szczególności przewodnictwa kostnego i powietrznego (audiome-
tria), oceny słuchu i odczuwania wibracji.
Dostępne są dwa typy kamertonu: 
265 cps (MSD-CK901) 
128 cps (MSD-CK902)
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Goniometry to urządzenia, dzięki którym w prosty i szybki sposób można dokonać podstawowych pomiarów wykorzystywanych w rehabi-
litacji do oceny pacjenta lub skuteczności prowadzonej terapii, tj. zakresu ruchu w stawach obwodowych i stawach kręgosłupa, symetrii, 
pomiarów antropometrycznych lub pomiarów specyficznych dla potrzeb wybranych schorzeń.
Goniometr jest przykładany do okolicy stawu tak, by jego oś obrotu miała przebieg zgodny z osią obrotu stawu. Ramię nieruchome kąto-
mierza pokrywa się z osią długą nieruchomego odcinka ciała, a ruchome przebiega zgodnie z taką samą osią odcinka ruchomego.
Dostępne są różne rodzaje goniometrów, które różnią się od siebie wielkością, skalą, możliwościami pomiarowymi oraz materiałem.

GONIOMETRY

nr kat.  MSD-EA8167 Długość 15 cm, podziałka od 0° do 360° co 1°.

nr kat.  MSD-EA8162 Długość 20 cm, podziałka od 0° do 360° co 1°.

nr kat.  MSD-EA8161 Długość 30 cm, podziałka od 0° do 360° co 1°.

nr kat.  MSD-EA8166 Kieszonkowy,długość 15 cm, podziałka od 0° do 180° co 1°.

nr kat.  MSD-EA8163.2 Rulong,długość 20 cm, podziałka od 0° do 360° co 2°.

GONIOMETRY PLASTIKOWE

Kieszonkowy

Rulong

nr kat.  MSD-121042 Długość 15 cm, podziałka od 0° do 180° co 5°.

nr kat.  MSD-121040 Długość 20 cm, podziałka od 0° do 180° co 1°.

nr kat.  MSD-121041 Długość 35 cm, podziałka od 0° do 180° co 1°.

nr kat.  MSD-121050 Długość 35 cm, podziałka od 0° do 360° co 2°.

GONIOMETRY ZE STALI NIERDZEWNEJ
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Elektroniczny

Elektroniczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Dynamometr do pomiaru 
siły zacisku palców
nr kat.  MSD-SH5005, MSD-SH5006
Urządzenie do pomiaru siły zacisku palców. Do-
stępne dwa modele z pomiarem hydraulicznym 
i elektronicznym. Miernik jest lekki, wygodny w 
użyciu, umożliwia wykonywanie dokładnego i wie-
lokrotnego pomiaru. Posiada dużą czytelną tarczę 
z podwójną skalą  wskazującą wyniki w funtach i 
kilogramach lub czytelny wyświetlacz elektronicz-
ny pokazujący również datę i czas badania.

Dynamometry do pomiaru siły dłoni
nr kat.  MSD-SH5001, MSD-5051
Dynamometry wyposażone w hydrauliczny lub elektroniczny układ do pomiaru siły zacisku dłoni. Rączka 
posiada możliwość regulacji w pięciu zakresach, co pozwala na dostosowanie urządzenia do każdej dłoni, 
bez względu na jej wielkość. Czytelna tarcza pomiarowa lub wyświetlacz LCD umożliwia dokonanie precy-
zyjnych pomiarów. Dynamometr wskazuje wartości w kilogramach od 0 do 200, oraz funtach od 0 do 90. 
Bezpieczne przechowywanie zapewnia twardy futerał. Wyprodukowany w Finlandii.

Skoliometr pediatryczny
nr kat.  MSD-MSD1090
Skoliometr to prosty przyrząd do pomiaru i oceny sylwetki. Zaprojekto-
wany w celu wykonywania pomiarów stopnia asymetrii tułowia lub kąta 
rotacji tułowia badanego. Pomocny w trakcie przeprowadzania badań 
kontrolnych dzieci w wieku 10 lat i starszych. Podziałka od 0° (na środku) 
do 30° w obie strony.

Inklinometr
nr kat.  MSD-060101
Plurimetr inklinometr to przyrząd do mie-
rzenia ruchomości w stawach. Bardzo 
prosty w użyciu, szybki odczyt wyników. 
Dokładny, mały i poręczny. Przykładamy 
przyrząd w pobliżu stawu którego ma do-
tyczyć pomiar, ustawiamy wskazówkę na 
zero i wykonujemy ruch w stawie w skraj-
nym zakresie. Odczyt gotowy. 

Lustro korekcyjne
nr kat. WOOD-MIRROR050
Jednoskrzydłowe lustro w drewnianej ramie. 
Wyposażone w drewnianą podstawę na kół-
kach, które można zablokować w wybranej 
pozycji. Na powierzchni lustra znajduje się 
siatka posturograficzna pomocna w ocenie 
postawy osoby ćwiczącej. Lustro służy do 
kontrolowania postawy ciała, chodu i ćwiczeń 
gimnastycznych.
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POWERbreathe® 
Rewolucja w rehabilitacji oddechowej
Duszność jest podstawowym symptomem osłabiającym w chorobach sercowo oddechowych, ale często pojawia się 
jako symptom w innych schorzeniach i w każdym przypadku ma niezwykle negatywny wpływ na jakość życia pacjenta 
i jego samodzielność w chorobie.
Duszność jest skomplikowanym zjawiskiem o wieloczynnikowym podłożu, która wywoływana jest też przez bodźce z 
chemoreceptorów i kory mózgu. Mimo że jej etiologia może być odmienna w poszczególnych schorzeniach, istnieje 
jeden czynnik wspólny we wszystkich formach duszności, również tej związanej z postrzeganiem oddechu podczas wy-
konywania ćwiczeń przez osoby zdrowe. Ten czynnik to odczucie wysiłku podczas pracy mięśni wdechowych (McCon-
nell & Romer, 2004a).
Wielkość wysiłku przy oddychaniu i duszności są proporcjonalne do wielkości napędu mięśni wdechowych. Im słabsze mięśnie, lub im większy opór muszą 
pokonać, tym wyższy napęd motoryczny potrzebny jest, by wykonać daną czynność. Wzmacnianie mięśni wdechowych ma zatem ogólnie pozytywny wpływ na 
napęd oddechowy i duszność. Niezależnie od patofizjologicznego pochodzenia duszności, specyficzny trening siłowy mięśni wdechowych przynosi ulgę. Co in-
teresujące, nie trzeba cierpieć na jakiekolwiek dolegliwości, aby odczuć dobroczynny efekt, ponieważ z badań wynika, że trening mięsni wdechowych redukuje 
wysiłek przy oddychaniu nie tylko w przypadku pacjentów, ale również w przypadku młodych zdrowych sportowców (McConnell & Romer, 2004b).

w w w . l e p s z e o d d y c h a n i e . p l

Ustnik

Końcówka

Sprężyna do regulacji 
obciążenia

Regulacja 
obciążenia

Zawór 

Skala
Komora dolna

Rączka

Jak działa POWERbreathe®
POWERbreathe® wykorzystuje wypróbowane i cieszące się zaufaniem zasady treningu oporowego mięśni wdecho-
wych i może być uznany za „hantle dla przepony”. Kiedy mięśnie są obciążane regularnie przez okres kilku tygodni, 
dostosowują się do obciążenia, a tym samym stają się silniejsze i bardziej odporne na zmęczenie. Uruchamianie 
silniejszych mięsni wdechowych wymaga mniejszego wysiłku podczas jakiejkolwiek czynności, zatem duszność jest 
redukowana (McConnell & Romer, 2004a).
Jedną z największych zalet POWERbreathe® jest to, że używa się go łatwo i szybko, postępując zgodnie z instrukcjami 
do treningu sprawdzonymi podczas bardzo wielu randomizowanych badań kontrolowanych (McConnell et al., 2005). 
Większość pacjentów jest w stanie używać POWERbreathe® zaraz po wyjęciu urządzenia z opakowania, ale nawet ci, 
którzy potrzebują na początku pomocy, po kilku minutach nie mają już problemów. 
Organizm każdego człowieka jest inny, więc mechanizm obciążania mięśni POWERbreathe® posiada szeroką gamę 
ustawień i pozwala intensyfikować treningi w miarę, jak mięśnie wdechowe stają się silniejsze.
Trening z POWERbreathe zajmuje jedynie ok. 5 minut dziennie (ok. 30 wdechów i wydechów rano i wieczorem).
Trening z POWERbreathe® przynosi redukcję duszności już w ciągu pierwszych kilku dni, a mierzalna poprawa toleran-
cji wysiłku następuję już w ciągu 3 tygodni (McConnell et al., 1998).
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TMW w przewlekłej niewydolności serca
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca występuje uszkodzenie płuc o typie restrykcji spowodowane nadciśnieniem płucnym. Ta „sztywność’ płucna 
wzmaga obciążenie mięśni wdechowych i znacząco przyczynia się do duszności. Co więcej, z badań wynika, że słabość mięśni wdechowych może być uznana 
za niezależny wskaźnik w ustalaniu diagnozy w tej grupie pacjentów (Meyer et al., 2001). Dwa najnowsze randomizowane badania kontrolowane dowiodły, że 
TMW znacząco redukuje duszność, podnosi tolerancję wysiłku i jakość życia (Laoutaris et al., 2004; Dall’Ago et al., 2006).
Ponieważ obciążenie sercowo-naczyniowe w treningu z POWERbreathe® jest bardzo niskie, jest on odpowiedni nawet dla najbardziej niepełnosprawnych pa-
cjentów, a szczególnie pomocny w przypadku pacjentów zbyt chorych, by mogli podlegać rehabilitacji.

Pozostałe zastosowania TMW
Ponieważ TMW wpływa na duszność bezpośrednio na poziomie korowym, jest pomocny w leczeniu innych schorzeń, w których duszność również występuje, a 
także wszędzie tam, gdzie siła mięśni wdechowych ma pozytywny wpływ na samopoczucie. Pozostałe zastosowania:
Duszność niespecyficzna u osób starszych (Copestake & McConnell, 1995)
Rak (Dudgeon et al., 2001)
Mukowiscydoza (Enright et al., 2004)
Choroby nerwowo-mięśniowe (Koessler et al., 2001)
Choroba Parkinsona (Inzelberg et al., 2005)
Stany niedowładu (Klefbeck et al., 2000)
Uraz rdzenia kręgowego (Liaw et al., 2000)
Bezdech senny i chrapanie (Heijdra et al., 1996)
Zespół kręgosłupa piersiowego (KP) i leczenie wad postawy
Rekonwalescencja po zabiegach na otwartej klatce piersiowej

certyfikat  
med.

93/42 CEE

TMW  w POChP
Trening mięśni wdechowych (TMW) stosowany jest najczęściej u pacjentów z POChP. Jest on tu szczególnie wskazany, ponieważ w tej grupie pacjentów słabość 
mięśni wdechowych jest podstawowym problemem (Levine et al., 2003), występują u nich organiczne uszkodzenia ściany klatki piersiowej (rozedma płuc spo-
wodowana ograniczonym przepływem wydechowym) oraz nieproporcjonalnie wysokie zapotrzebowanie na wentylację podczas wysiłku (Casaburi et al., 1991). 
Najświeższe randomizowane badania kontrolowane TMW podsumowują ustalone już wcześniej korzyści płynące ze stosowania tej metody (redukcja duszności, 
podniesienie tolerancji wysiłku, poprawa jakości życia, zmniejszenie objętości zalegającej RV), jak również dostarczają nowych dowodów na to, że koszty opieki 
zdrowotnej redukowane są o około 25% po zastosowaniu TMW (Beckerman et al., 2005).
TMW w astmie
Rola TMW w leczeniu astmy jest mniej zbadana niż w przypadku POChP, ale dane pochodzące z pięciu randomizowanych badań kontrolowanych jednoznacznie 
wskazują jego pozytywne działanie. (Weiner et al., 1992; McConnell et al., 1998; Weiner et al., 2000; Weiner et al., 2002a; Weiner et al., 2002b). Pacjenci obser-
wowali redukcję duszności, jak również poprawę jakości życia. Najbardziej uderzający jest wniosek, że trening mięśni wdechowych zmniejsza absencje w pracy 
lub szkole  o około 95%, obniża koszty dla systemu opieki zdrowotnej o około 75% oraz spożycie leków  o około 79% (Weiner et al., 1992).

POWERbreathe Medic
nr kat. PB-MED
Oparty na wersji Classic model MEDIC jest produktem specjalistycznym dostosowanym do potrzeb pa-
cjentów cierpiących na POChP, astmę, mukowiscydozę, bezdech senny czy choroby serca, a także dla 
osób starszych. Niebagatelną rolę pełni także w leczeniu wad postawy. Gradacja oporu w skali 1-9 (odpo-
wiadająca ciśnieniu wdechowemu od 10 – 90 cm H2O). Jest to środek do terapii oparty na założeniach 
treningu oporowego bez wspomagania farmakologicznego. Szereg badań naukowych, które doprowa-
dziły do 100% refundacji przez NHS w Wlk. Brytanii wykazał jego wysoką skuteczność.POWERbreathe 
Medic dostępny jest z czytelną, wyczerpującą instrukcją użytkownika w języku polskim.
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POWERbreathe K-Series 
modele medyczne (KH1, KH2)
nr kat. PB-KH1; PB-KH2
Obok charakterystycznych dla pozostałych modeli funkcjonal-
ności i funkcji automatycznej optymalizacji modele medyczne 
posiadają szereg możliwości w zakresie diagnostyki i pomiaru 
postępów. Są bardzo przydatnym narzędziem w pracy każde-
go rehabilitanta oddechowego czy pulmonologa. W sposób 
łatwy i szybki możemy w sposób precyzyjny określić parame-
try MIP oraz PIF, a także, w przypadku wersji KH2 – obejrzeć 
parametry poszczególnych wdechów na monitorze kompute-
ra i przypisać konkretne badanie do wirtualnej kartoteki pa-
cjenta. Urządzenie może być stosowane przez wielu użytkow-
ników pod warunkiem zastosowania odrębnej głowicy dla 
każdego pacjenta (wyposażenie dodatkowe). W warunkach 
gabinetu badania wykonać można na dostępnych oddzielnie 
sterylnych filtrach jednorazowego użytku.

Pozostałe cechy medycznych modeli K-Series:
• Technologia automatycznej optymalizacji - ocenia siłę 

mięśni oddechowych i automatycznie dostosowuje 
opór

• Opcja wyboru intensywności treningu
• System pomocy w treningu, w tym opcja wyznaczania 

tempa oddechu (Pacingcoach)
• Wyświetlanie parametrów sesji treningowej
• Tryb testowy - Indeks siły (S-Index)
• Wyniki Indeksu treningu (T-Index)
• Możliwe zastosowanie przez wielu użytkowników 

(MUP)
• Test mięśni oddechowych (RMT)  (Ikona wskazująca 

MIP - maksymalne ciśnienie wdechowe oraz PIF  szczy-
towy przepływ wdechowy wyrażony w litrach)

• Zasilanie akumulatorowe
• Odłączany zawór ułatwiający czyszczenie
• Ergonomiczny ustnik, odpowiedni zarówno dla dzieci, 

jak i dorosłych
• Ergonomiczny uchwyt
• Model KH2 – komunikacja z komputerem, wizualizacja 

badania i treningu na ekranie. 
Respiron
nr kat. PB-RESP
Aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego 
wdechu. Wskazuje objętość wdychanego powietrza za pomo-
cą trzech kulek pokazujących przepływ – różny w zależności 
od zadanego oporu. Aparat do treningu mięśni oddechowych, 
skutecznej rehabilitacji pacjentów z fizjopatologią dróg odde-
chowych. Powtarzanie ćwiczeń pozwala: natlenić organizm, 
ułatwia wykrztuszanie śluzu, zmniejsza ryzyko ponownych in-
fekcji dróg oddechowych. W przeciwieństwie do wielu innych 
urządzeń o podobnym wy-
glądzie aparat jako jedyny 
na rynku posiada opaten-
towaną możliwość dosto-
sowania stopnia trudności 
ćwiczeń poprzez regulator 
oporu wdychanego powie-
trza (4 stopnie regulacji, 
0 – łatwy, 1 – średni, 2 – 
trudny, 3 – bardzo trudny).

Shaker
nr kat. PB-SHCL Classic, nr kat. PB-SHDX Deluxe
SHAKER jest małym kieszonkowym przyrządem wspo-
magającym farmakoterapię w zakresie higieny oskrzeli. 
Umożliwia choremu samodzielną rehabilitację układu 
oddechowego o skuteczności równej prawidłowo wyko-
nywanemu oklepywaniu. Może być używany w każdych 
warunkach i praktycznie zawsze, kiedy zachodzi taka 
potrzeba. Ułatwia odksztuszanie plwociny, zwiększa wy-
korzystanie pojemności płuc i ich wydajność, pomaga w 
zmniejszeniu duszności i uczuciu zmęczenia. Do stosowa-
nia w POChP, astmie, rozedmie oraz kaszlu z odksztusza-
niem i zapaleniu płuc. Wersja Deluxe dzięki innowacyjnej 
konstruk cji skupia zalety różnych metod fizjoterapii, w 
tym terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym PEP* i 
masażu wibra cyjnego, eliminując jednocześnie niedogod-
ności związane z ich stosowaniem. Jest przystosowane 
do sterylizacji w autoklawie, czyszczenia w zmywarce lub 
gotującej wodzie.Flow Ball

nr kat. PB-FLB
Proste urządzenie do ćwiczeń oddechowych. Styropianowa kulka unoszona jest w powietrzu przy pomocy strumienia 
wydychanego powietrza z naszych płuc. To małe urządzenie zostało pierwotnie zaprojektowane jako zabawka, jed-
nak okazało się przydatnym urządzeniem do rehabilitacji oddechowej, nie tylko dla dzieci. Ćwiczenie polega na jak 
najdłuższym utrzymaniu piłki w powietrzu, dzięki czemu trenujemy siłę wydechu i zapewniamy właściwą wentylację 
płuc. Dostępny w dwóch kolorach, indywidualny nadruk na życzenie klienta.
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Dostępne modele:
1. Flexi-Bar Standard (czerwony): wersja standardowa, którą sto-
suje się do wszystkich wskazań (sport, rekreacja, rehabilitacja). 
Zalecany dla osób początkujących, które dopiero rozpoczynają 
przygodę z Flexi-Bar, ale także dla zaawansowanych do standar-
dowego treningu. Waga: 508 g.
2. Flexi-Bar Intensiv (niebieski) został w przeciwieństwie do nor-
malnego Flexi-Bar stworzony dla pacjentów z nadwagą, jest bo-
wiem cięższy przy drganiach, co gwarantuje w rezultacie lepsze 
i szybsze spalanie tłuszczu. Dla początkujących i zaawansowa-
nych, daje większy opór niż wersja standard. Przeznaczony jest 
do treningu o wzmożonej intensywności. Waga: 516 g.
3. Flexi-Bar Athletic (czarny) stworzony został dla bardzo silnych 
i wprawionych sportowców, którzy mają już duże doświadczenie 
w używaniu drążka z włókna szklanego (wymagający ruch). Nie 
jest zalecany dla osób początkujących. Waga: 746 g.
4. Flexi-Bar Kids (zielony) dla dzieci w wieku 5 -14 lat. Opracowa-
ny z myślą o najmłodszych, z powodu występujących często wad 
postawy u dzieci i młodzieży. Waga: 472 g.

czerwony FLEXI-STANDARD
niebieski FLEXI-INTENSIV
czarny FLEXI-ATHLETIC
zielony FLEXI-KIDS

153,5 cm
153,5 cm
152,5 cm
118 cm

508 g
516 g
746 g
472 g

dla początkujących i zaawansowanych
do treningu o wzmożonej intensywności
dla zawodowców
dla dzieci 5-13 lat

Flexi-Bar®

nr kat. FLEXI
Flexi-Bar® to drążek wykonany z tworzyw sztucznych wzmocnionych włók-
nem szklanym. Jego długość w wersji dla dorosłych wynosi 150cm, w wer-
sji dla dzieci 118 cm. Na obu końcach znajduje się ciężarek o cylindrycznym 
kształcie z naturalnego kauczuku. Wyjątkowość Flexi-Bar® polega na dokład-
nie wyważonym stosunku między elastycznością i wytrzymałością drążka i 
zakresem jego drgań powiązanych z ciężarkami. Według producenta cy-
lindryczna forma końcówek w przeciwieństwie do form owalnych i innych 
umożliwia bardzo dokładne poziomy ruchu. Tę zaletę terapeutycznego różni-
cowania kątów, osi i poziomów wykorzystuje się przy leczeniu fizjoterapeu-
tycznym w celu bardziej celowego i efektywnego treningu.
Flexi-Bar® osiąga amplitudę drgań wynoszącą 4,6 herca zapewniającą właści-
wą częstotliwość do trenowania muskulatury głębokiej .
Flexi-Bar® jest monolitem, nie można rozłożyć go na części. Precyzyjne drga-
nia i najwyższą wytrzymałość osiągnąć można tylko z Flexi-Bar®, wykonanym 
we właściwy sposób.  
Przeznaczony dla początkujących i zaawansowanych.
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Efekty treningu z Flexi-Bar?
Z Flexi-Bar® trenować można jednocześnie: siłę, wytrzymałość, elastycz-
ność i koordynację, niezależnie od poziomu zaawansowania. Drążek jest 
stabilizatorem dla całego tułowia, a przede wszystkim kręgosłupa!
Po opanowaniu techniki pracy z Flexi-Barem trening staje się przyjemno-
ścią.  W celu wzmocnienia danych obszarów treningowych można dłużej 
wykonywać wybrane ćwiczenia. Zalecamy 10-minutowy trening z Flexi-
-Bar® 3 razy w tygodniu. Ważne, żeby wykonywać ćwiczenie 30 do 60 
sekund (zależnie od stopnia zaawansowania wydolnościowego). Wszyst-
kie ćwiczenia wzmacniają w zrównoważony sposób muskulaturę ramion i 
brzucha, jak również głębokie i powierzchowne mięśnie pleców. 

Certyfikat jakości AGR
Certyfikat jakości AGR przyznawany jest po gruntownych testach wyłącznie produktom, które długotrwa-
le wzmacniają zdrowie kręgosłupa. 
Flexi-Bar® jest jedynym elastycznym drążkiem posiadającym „certyfikat AGR” (Stowarzyszenia Zdrowych 
Pleców: Aktion Gesunder Rücken) i nagrodzonym certyfikatem jakości jako produkt przyjazny dla kręgo-
słupa.  

Zapytaj o program testowy i szkoleniowy z Flexi-Bar tel. 52 345 66 03

Zastosowanie:
- w centrum fitness i klubie sportowym
- w treningu personalnym
- w sporcie wyczynowym (indywidualnym i grupowym)
- w fizjoterapii indywidualnej
- w dziedzinie rehabilitacji (fizykoterapia, również w domu: opieka po-
zabiegowa)
- w domu
Ten wielofunkcyjny przyrząd treningowy daje świetne efekty w treningu 
sportowym, fizjoterapii, terapii sportowej, ortopedii, traumatologii, jak 
również w prewencji i rehabilitacji w ramach terapii indywidualnej bądź 
grupowej.

Dostepne DVD szkoleniowe 
w języku polskim!
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Dostepne DVD szkoleniowe 
w języku polskim!

XCO-TRAINER®

nr kat. XCO-V
XCO®-TRAINER to unikalny przyrząd opracowany przez ho-
lenderskich fizjoterapeutów. Budową przypomina hantle 
w kształcie walca, wykonane z aluminium i plastiku. XCO®-
-TRAINER w 2/3 swojej objętości wypełniony jest specjal-
nym granulatem krzemu, który stanowi dynamiczną masę. 
Przyrząd zamknięty jest na obu końcach plastikowymi 
nakładkami. To właśnie dynamiczna masa wyróżnia XCO®-
-TRAINER spośród podobnych urządzeń treningowych np. 
hantli. 
Pojedynczy XCO®-TRAINER waży jedynie 600 g. 

27 cm 600 g

Prezentowany przez nas model XCO®-TRAINER 
jest najlżejszym modelem i spośród dostęp-
nych rynku. Wygodę użytkowania zapewnia 
neoprenowa pianka na powierzchni, stabilność- 
specjalne opaski na ręce (łagodzą obciążenia 
mogące powstawać w kciuku oraz mięśniach 
zginaczach i prostownikach przedramienia). W 
efekcie XCO®-TRAINER jest niezwykle wygodny 
w użyciu.
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Dla kogo XCO®-TRAINER:
Dla początkujących i zaawansowanych, amatorów sportu i wyczyno-
wych sportowców, klubów fitness, drużyn sportowych, szkół, indywi-
dualnych użytkowników. 
Trening z XCO®-TRAINER chroni stawy i minimalizuje ryzyko obrażeń. 
Nieważne czy celem jest siła, wytrzymałość, czy koordynacja, każdy 
osobisty cel można osiągnąć z XCO®-TRAINER. 

Działanie:
Badania wykazują, że ćwiczenia z XCO®-TRAINER pobudzają metabolizm, nawet 
o 33%. Oznacza to, że można stosować krótsze treningi przy zachowaniu tego 
samego efektu.
W zależności od rodzaju, długości i intensywności treningu XCO®-TRAINER może 
wpływać na: wytrzymałość, siłę, koordynację, elastyczność. Ze względu na nie-
zwykle dynamiczną pracę (tzw. reactive impact) XCO®-TRAINER umożliwia rów-
noczesną pracę wielu grup mięśniowych. Tętno podczas treningu z XCO może 
zawierać się w przedziale 120-160 uderzeń na minutę. Oznacza to, że   trening z 
XCO®-TRAINER można dobrać w zależności do potrzeb ćwiczącego, a tym samym 
uzyskać zamierzony cel.
Rodzaje treningu:
Rodzaje treningu z XCO®-TRAINER: trening interwałowy siłowo-wytrzymałościo-
wych, trening obwodowy, trening interwałowy, trening kondycyjny, eksplozywny 
trening siłowy i reaktywny trening siłowy.
XCO®-TRAINER jest doskonały dla klubów fitness, sportowców i pasjonatów 
sportu. 
Sprawdza się podczas:
- zajęć w klubie fitness
- treningu personalnego i funkcjonalnego
- podczas treningu wytrzymałościowego (bieganie, marsz, marszobieg zarówno 
na bieżni jak i na świeżym powietrzu)
- w zapobieganiu kontuzjom i rehabilitacji pourazowej 

ZAPYTAJ O PROGRAM TESTOWY 
I SZKOLENIOWY Z XCO 

TEL. 52 345 66 03
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Step
nr kat. RBK-STEP
Najbardziej popularny, profesjonalny model stepu. Bardzo 
wytrzymała i stabilna konstrukcja. Platforma pokryta jest an-
typoślizgowym tworzywem o wysokiej trwałości. Możliwość 
ustawienia wysokości stepu w 3 poziomach.

90 x 35 x 15/20/26 cm

czarny
szary

110 x 33 x 20/35,5 cm

Deck
nr kat. RBK-DECK
Deck to innowacyjna, wielozadaniowa platforma do ćwiczeń, mogąca służyć 
zarówno jako step oraz ławka do ćwiczeń. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń z 
hantlami, piłkami, kijami oraz gumami, a także na przeprowadzenie treningu 
wydolnościowego jak na stepie. Wysokość podstawy można regulować dwu-
stopniowo, ponadto ławka posiada trzy możliwości regulacji oparcia. Platfor-
ma wykonana jest z najwyższej jakości komponentów, a górna powierzchnia 
pokryta gumą zapewnia bezpieczeństwo i komfort wykonywanych ćwiczeń.

TRX - system podwieszeń
Najbardziej znany system ćwiczeń w podwieszeniu. Dzięki zdobywanej popularności jest coraz 
częściej obecny w klubach fitness na całym świecie. Idealny do ćwiczeń z trenerem personal-
nym, a dzięki zastosowaniu ramy do podwieszania o maksymalnej długości 6 m również do 
ćwiczeń grupowych. Pozwala na wykonanie ponad 300 ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała. 
Modulację oporu uzyskujemy przez przemieszczanie ciężaru ciała. TRX powstał po wielu la-
tach intensywnych badań i testów. Produkowany z najwyższej jakości materiałów. Łatwa regu-
lacja oraz solidne wykonanie zapewniają bezpieczny i komfortowy trening nawet najbardziej 
wymagającym użytkownikom. Odporny na rozerwanie - wytrzymuje obciążenie do 560 kg. 
Każdy zestaw zawiera profesjonalne liny do podwieszania TRX, kartę treningową oraz DVD  
z przykładowymi ćwiczeniami.
Aby skorzystać z TRX w klubie mającym możliwość montażu pod sufitem, potrzebna jest prze-
dłużka oferowana osobno. 

System Mambo Max GYM
nr kat. MSD-090101
System ćwiczeń w podwieszeniu Mambo Max GYM może być stosowany do ćwiczeń całego 
ciała. Wzmacnia wszystkie grupy mięśni i daje niezliczone możliwości w kształtowaniu treningu. 
Wysokiej jakości nylonowe paski, prosta regulacja długości w zakresie 130-230 cm oraz metalo-
we sprzączki i pierścienie to ważne elementy rzutujące na trwałość produktu. Dodatkowe atuty 
to wygodne piankowe uchwyty oraz dostarczane w zestawie mocowanie na drzwi.

560 kg
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Obręcz Flexoring
nr kat. SVL-FLEXORING
Flexoring jest opatentowanym urządzeniem do wzmacniania różnych grup 
mięśni, z którym można wykonać ponad 100 ćwiczeń pilates. Obręcz jest 
elastyczna, wyposażona w 10 wygodnych uchwytów, które pozwalają na uzy-
skanie zróżnicowanego oporu (8, 10, 16 i 24 kg).

niebieski

śr. 26 cm
Przy zakupie pow. 20 sztuk  

Flow Tonic® w prezencie praktyczna 
torba do przechowywania dysków.

Flow Tonic®

nr kat. FLOW-418T, FLOW-4188
FLOW TONIC® to oryginalne narzędzie oraz program ćwiczeń, który łączy trening siły 
z płynnym ruchem ciała. Podczas ćwiczeń można używać jednego lub dwóch dysków. 
Mają zastosowanie w różnorodnych technikach fitness, takich jak: pilates, ćwiczenia 
zdrowego kręgosłupa, trening sensomotoryczny, ćwiczenia wzmacniające mięśnie, tre-
ning wytrzymałościowy oraz trening siły i elastyczności. Podczas rozciągania i wzmac-
niania ciała wpływamy na poprawę mobilizacji kręgosłupa i stawów. Dyski Flow Tonic® 
to połączenie lekkości, wytrzymałości, małych rozmiarów oraz przystępnej ceny. Dyski na 
parkiet/panele wykonane są z nylonu, który posiada zamknięte struktury komórkowe, 
przez co nie wchłania wilgoci. Odpowiedni materiał pozwala na płynne ruchy po parkie-
cie i podłogach w salach gimnastycznych. Dyski na dywan/wykładzinę wykonane są z 
tworzywa PCV, dzięki któremu wykonywane ruchy będą płynne, górna część pokryta jest 
dodatkowo pianką EVA, która nie pozwoli na ślizganie się dysku w punkcie podparcia. 
Użytkowane na właściwym podłożu są wyjątkowo trwałe. Mogą być one wykorzystywa-
ne w fitnessie, fizjoterapii, treningu personalnym, pilatesie, wzmacnianiu i ćwiczeniach na 
zdrowy kręgosłup.

Pasek do jogi
nr kat. SVL-JOGASTRAP300

Pasek do jogi o długości 300 cm. Wykona-
ny z bawełny, z metalową sprzączką. 100% 
naturalny.

Drewniany klocek do jogi
nr kat. ESC-YOGABLOCK
Klocek do jogi z drewna bukowego lub sosnowego 100%. Twarde 
drewno jest cięższe dając tym samym najlepszą, najpewniejszą sta-
bilność oraz trwałość użytkowania na lata. Łagodnie zaokrąglone kan-
ty zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa. Piękna, naturalna 
struktura drewna i twardość dzięki, której jest on idealny do wykony-
wania trudnych ćwiczeń.

22 x 14 x 7,5 cmbuk
sosna

ok. 1,5kg
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WATERWELL®
Doskonałe narzędzie do ćwiczeń i hydroterapii – basen oferujący głębokość od 99 do 129 cm zbu-
dowany z modułowych paneli, który można ustawić dosłownie wszędzie. Świetnie nadaje się do 
domu, ale jest też bardzo dobrym wyborem dla gabinetów i małych klinik rehabilitacyjnych chcących 
rozszerzyć spektrum świadczonych usług o hydroterapię lub aqua aerobik. WATERWELL może być 
wyposażony w napędzane hydraulicznie lub mechanicznie bieżnie podwodne, pochwyty ułatwiające 
wejście, wyjście oraz wykonywanie ćwiczeń, a wszelka aparatura uzdatniająca wodę znajduje miejsce 
pod obudową urządzenia.

Szczegóły na www.klubbenpool.pl

SPECYFIKACJA:
• Powierzchnia lustra wody:  1,83 x 1,83 m do 

2,74 x 4,57 m (co 30 cm)
• Głębokość wody: 99 cm, 114 cm lub 129 cm
• System uzdatniania wody obejmujący skim-

mer, filtr kartuszowy, wkład Nature2 z jonami 
srebra i miedzi, grzałkę ze sterownikiem

• Kontroler temperatury i sterownik na obudo-
wie z wyświetlaczem LED

• Wewnętrzna ławeczka
• Wewnętrzne stopnie

OPCJE:
• Konstrukcje brzegowe z imitacji kamienia lub  

z aluminium 
• Podwodne bieżnie  
• Przykrycie ze zwijarką
• Uchwyty ze stali nierdzewnej
• Obudowa zewnętrzna systemowa
• Podwodne oświetlenie
• Lampa UV do uzdatniania wody
• Schody zewnętrzne
• Dysze do masażu podwodnego



Pływanie wyczynowe
www.klubbenswim.pl

Systemy pomiaru czasu
www.klubbentiming.pl

Triathlon
www.klubbenswim.pl

Baseny wanny SPA
www.klubbenpool.pl

 Nasze pozostałe działy:
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