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taśmy i tubingitaśmy i tubingi

Taśmy treningowe w odcinkach i rolkach
nr kat.  MSD-LATEX

Wysokiej jakości taśmy wykonane z lateksu dostępne w długościach 2,5m / 5,5m / 22,5m / 45,5m. Są  jednym 
z podstawowych narzędzi do pracy indywidualnej lub grupowej z pacjentami z różnymi dysfunkcjami narządu 
ruchu. Stosowane w celu poprawy siły mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu w stawach, wyrobienia prawi-
dłowych wzorców ruchowych, poprawy kondycji ogólnej i koordynacji. Mogą być z powodzeniem stosowane 
w przychodniach, szpitalach, szkołach, przedszkolach, salach gimnastycznych, gabinetach kinezyterapii oraz 
w domach. Odpowiednie dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej. Wyróżnia się 8 
stopni oporu taśm oznaczonych odrębnymi kolorami.

beżowy (bardzo słaby)

żółty (słaby)

czerwony (średni)

zielony (mocny)

niebieski (bardzo mocny)

czarny (specjalnie mocny)

srebrny (supermocny)

złoty (ultramocny)

2,5 m

5,5 m

22,5 m

45,5 m
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Tubing 7,5m / 30 m
nr kat.  MSD-TUBE30, MSD-TUBE75

Wysokiej jakości elastyczna guma do ćwiczeń siłowych, wzmac-
niających ćwiczeń zaczerpniętych z metody Pilates oraz do re-
habilitacji pourazowej narządu ruchu, zwłaszcza przy osłabionej 
sile mięśniowej. Wykonana z naturalnego lateksu, wyglądem 
przypominająca linkę. Wysoka jakość wykonania daje gwarancję 
trwałości i wytrzymałości.  Tubing dostępny jest w sześciu stop-
niach oporu, co pozwala dobrać opór odpowiednio do ogólnej 
sprawności pacjenta i stopnia zaawansowania ćwiczeń oraz obiek-
tywnie ocenić postępy ćwiczącego. Tubing sprzedawany jest bez 
uchwytów, jednak jest kompatybilny z szeroką gamą uchwytów  
i zaczepów (patrz poniżej).

Inne rodzaje taśm i tubingów MSD

W naszej ofercie znajduje się wiele rodzajów produktów do rozciągania, które 
nie są stricte rehabilitacyjne ale mogą być pomocne przy terapii. Znajdują się one 

w części Fitness Sport tegoż katalogu lub na naszych stronach internetowych.

7,5m / 30 m

nr kat.  MSD-DA5323
nr kat.  MSD-MSD5330
nr kat.  MSD-MSD5340
nr kat.  MSD-AST5927
nr kat.  MSD-ORING-MSD
nr kat.  MSD-8RING-MSD
nr kat.  MSD-CUFF-MSD

żółty (słaby)

czerwony (średni)

zielony (mocny)

niebieski (bardzo mocny)

czarny (specjalnie mocny)

srebrny (supermocny)

Przelotka do ćwiczeń i rozciągania
nr kat.  MSD-ROPE

Łatwy do indywidualnego użycia zestaw do ćwiczeń samowspomaganych górnej części ciała. Idealny do rehabilitacji 
po urazach stawów ramiennych, obręczy barkowej, przy obniżonej sile mięśniowej w obrębie górnego tułowia po 
unieruchomieniu w opatrunku gipsowym, chorobach zwyrodnieniowych, do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Znajduje 
szerokie zastosowanie w terapii indywidualnej, jako wyposażenie sali kinezyterapeutycznej. Może być także stosowa-
ny w domu dzięki możliwości łatwego mocowania. Zestaw zawiera odpowiednio linkę lub tubing, uchwyty, bloczek, 
zaczep drzwiowy oraz instrukcję. Przelotka może być mocowana w futrynie drzwi lub w innym miejscu nad głową 
ćwiczącego np. w obrębie UGUL-u.
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Tubingi i zestawy rehabilitacyjne

Dostępne inne modele tubingów i zestawy Medicordz.
Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów!

MADE IN USA

Zestaw lin do rehabilitacji
Bungie Rehab Kit 
nr kat.  EXM-M394, EXM-M397

Kompletny, modułowy zestaw gum do rehabilitacji gór-
nych i dolnych partii ciała. Zestaw zawiera 2 gumy w oplo-
cie nylonowym długości 1,2 lub 2,1 m o różnych stopniach 
oporu wyposażonych w pętle z jednej i karabińczyki z dru-
giej strony, a także 2 uchwyty na ręce, pasek na kostkę oraz 
pas biodrowy do 130 cm obwodu. 

EXM-M394     1,2 m

EXM-M397     2,1 m

MADE IN USA
srebrny 0,5 - 3,1 kg 

żółty 1,3 - 4,1 kg

zielony 2,2 - 5,4 kg

czerwony 3,1 - 6,3 kg

niebieski 7,2 - 13,6 kg

czarny 11,3 - 24,9 kg

biały 25,0 - 68,0 kg

Zestaw gum do wzmacniania mięśni  
szyi i karku Headset Kit
nr kat.   EXM-M357

Zestaw do ćwiczeń oporowych, stosowany podczas rehabilitacji po urazach 
odcinka szyjnego kręgosłupa, urazach mięśni karku i szyi, przy niedowładach 
mięśniowych tej okolicy, osłabionej sile mięśniowej, w celu przywrócenia siły 
mięśni oraz zakresu zgięcia, wyprostu i rotacji w odcinku szyjnym kręgosłupa. 
Budowa mocowania na głowę umożliwia pracę we wszystkich płaszczyznach 
ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa. Zestaw składa się z obręczy na głowę, 
która posiada 4 mocowania na elastyczną linkę oraz uchwytu mocującego do 
drzwi lub innego punktu zaczepu.

Dostępny w różnych  
rozmiarach :

X -  Small: ( 46.9 - 49.8 cm )
      Small: ( 49.8 - 53.8 cm )
 Medium: ( 53.8 - 56.9 cm )
       Large: ( 56.9 - 60.9 cm )
 X - Large: ( 60.9 - 63.8 cm )

MADE IN USA



matymaty
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 fizjoterapeutycznych, gabinetach masażu i 
odnowy biologicznej, szkołach rodzenia, na siłowniach oraz do użytku indywidualnego.

Wyprodukowane z niezwykle wytrzymałego materiału o zamkniętej strukturze komórek.

Użytkowanie mat Airex nie sprawia większych trudności - produkt jest łatwy w transporcie, utrzymaniu higieny (zabezpie-
czony przed wnikaniem zanieczyszczeń oraz bakterii dzięki procesowi Sanitized) oraz przyjemny w dotyku. Maty dostępne 
są z systemowymi oczkami ułatwiającymi przechowywanie na ścianie oraz zapewniającymi optymalną wentylację.

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

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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Mata Coronella 200
nr kat.  MAT-CORONELLA200

Nowa mata Coronella 200 jest 15 cm dłuższa od swojej poprzedniczki. Dostępna jest  w 
trzech nowych naturalnych kolorach, które dopasują się do większości wnętrz klubów. Mata 
dla najbardziej wymagających zapewnia najwyższy komfort ćwiczeń. Nowa wytrzymalsza 
formuła składu materiałowego zapewnia długowieczność oraz optymalną higienę.

brązowy
czarny
platyna

brązowy
czarny
platyna

200 x 60 x 1,5 cm

200 x 100 x 1,5 cm

Mata Corona 200
nr kat.  MAT-CORONA200

NOWOŚĆ! Maty Corona z innowacyjną formułą dla lepszej ochrony higienicz-
nej i żywotności mat. Nowość także w rozmiarach i kolorach. Model Corona 
o długości 200 cm występuje w trzech nowych kolorach: czarnym, brązowym 
i platynowo - szarym. MATY CORONA ze względu na swoje właściwości oraz 
uniwersalne wymiary mogą być być wszechstronnie wykorzystywane. Świetnie 
sprawdzają się w przedszkolach, szkołach, klubach sportowych, szpitalach, przy-
chodniach, basenach, a także w domu.

kiwi

rózowy

grafit

Nowa Mata Fitline 140 i 180
nr kat. MAT-FITNEW140, MAT-FITNEW180

180 x 58 x 1 cm
140 x 58 x 1 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Więcej informacji na temat modelu Fitline w dziale 
Fitness Sport niniejszego katalogu.
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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

Mata Coronella
nr kat.  MAT-CORONELLA

Mata Coronella jest jednym z najpopularniejszych modeli w ofercie marki AIREX i ze wzglę-
du na optymalne dla wielu zastosowań wymiary oraz grubość także jednym z najbardziej 
uniwersalnych. Mata doskonale sprawdzi się w przedszkolu, szkole, przychodni, a także na 
basenie. Powłoka Sanitized i solidne wykonanie zapewniają bezproblemową eksploatację 
przez wiele lat.

185 x 60 x 1,5 cm
czerwony
niebieski
zielony

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 Państwa gabinetu!

Akcesoria do przechowywania mat patrz w części Fitness Sport

200 x 125 x 3,2 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 lub dwie osoby w parze. Odpowiednia struktura, elastyczność i 
grubość maty zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

200 x 125 x 1,5 cm

czerwony
zielony
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piłki do ćwiczeńpiłki do ćwiczeń
Podstawowe cechy piłek Gymnic:

Wykonane są z najlepszej jakości PVC bez użycia szkodliwych dla zdrowia 
zmiękczaczy na bazie ftalanów.

Produkt sklasyfikowany jako medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42 CEE. 

Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu BRQ (potocznie zwanemu ABS) 
nawet po przypadkowym przebiciu powietrze z piłki uchodzi powoli, 
co pozwala uniknąć ewentualnego upadku.

Wytrzymują obciążenie dynamiczne do 300 kg, a statyczne nawet do 5 ton!

Piłki stanowią niestabilne podłoże, co wymusza poszukiwanie prawidłowej 
pozycji ciała. Efektem jest mimowolne napinanie mięśni posturalnych.

Produkt zaprojektowany i wyprodukowany w UE przy zachowaniu najbar-
dziej rygorystycznych norm jakościowych.

Dlaczego GYMNIC?
DOBÓR PIŁKI DO WZROSTU

średnica wysokość

cm m

45 <1,54

55 1,55-1,69

65 1,70-1,85

75 1,86-2,00

85 >2,01

DOBÓR PIŁKI DO DŁUGOŚCI 
RAMION

L średnica

cm cm

46-55 45

56-65 55

66-80 65

81-90 75

Piłki przeźroczyste Optiball
nr kat.  LP-9655
Piłki gimnastyczne OPTIBALL mogą być używane do rehabilitacji dzieci i dorosłych, tre-
ningu ogólnorozwojowego, aktywnego siedzenia oraz zabawy. Przezroczysta konstruk-
cja umożliwia w nieskomplikowany sposób obserwację poprawności wykonywania ćwi-
czeń. Niezwykły wygląd piłki przyciąga uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych - pozwala 
to niewielkim nakładem uatrakcyjnić każdą salkę czy gabinet.

Piłki dostępne w 4 rozmiarach: 55 cm/ 65 cm/ 75 cm/ 95 cm.

śr. 55 cm  
śr. 65 cm  
śr. 75 cm
śr. 95 cm 

300 kgcertyfikat med.
93/42 CEE

przezroczysty
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żółty

czerwony

niebieski

żółty

Piłki Gymnic Classic
nr kat. LP-9555
Piłki gimnastyczne wykonane są z wysokiej jakości PVC. Miękkie 
i przyjemne w dotyku, zapewniają komfort podczas użytkowania. 
Brak systemu ABS daje możliwość pracy na piłce o różnym stop-
niu napompowania. Z powodzeniem stosowane w rehabilitacji 
oraz treningu równoważnym i ogólnorozwojowym o niskiej inten-
sywności. Wykorzystywane do ćwiczeń wzmacniających mięśnie 
grzbietu, brzucha i pośladków.

Piłki dostępne są w czterech rozmiarach 45 cm/ 55 cm/ 65 cm/ 75 cm.

certyfikat med.
93/42 CEE

300 kgśr. 45 cm   

śr. 55 cm  

śr. 65 cm

śr. 75 cm

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. Piłki dostępne są w trzech rozmiarach: 55 cm/ 65 cm/ 75 cm i w kolo-
rach czerwonym, niebieskim i żółtym.

300 kg śr. 55 cm
śr. 65 cm
śr. 75 cm 

ABS

system
ABS

certyfikat med.
93/42 CEE

czerwony

niebieski

żółty

czerwony

niebieski

czerwony

Piłki Gymnic Physio
nr kat. LP-9585
Duża piłka gimnastyczna Physio Gymnic została stworzona z myślą o rehabilitacji i trenin-
gu ogólnorozwojowym zwłaszcza dzieci. Jest elastyczna i niezwykle wytrzymała, można 
ją wykorzystać do opierania, leżenia, przetaczania, toczenia, siedzenia. Trudniejsze pozy-
cje będą wymagały asekuracji.  Gymnic Physio posiada większą średnicę niż piłka Gymnic 
Classic Plus, dlatego jej przeznaczenie rehabilitacyjne jest nastawione na specjalistyczne 
metody terapeutyczne i terapię indywidualną. Doskonale nadaje się do pracy z dziećmi z 
zaburzeniami genetycznymi, MPD, autyzmem, upośledzeniami umysłowymi oraz uszko-
dzeniami narządu ruchu.

śr. 85 cm   
śr. 95 cm  

śr. 120 cm 

certyfikat
med.

93/42 CEE

300 kg
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czerwony

niebieski

żółty

czerwony

niebieski

czerwony

niebieski

żółty

grafitowy

Piłki Body Ball
nr kat. LP-9055
Piłki BODY BALL przeznaczone są do rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowego. 
Zdecydowanie bardziej miękkie i lżejsze niż pozostałe piłki z serii Gymnic. Piłki wy-
posażone w najcieńsze ścianki z wszystkich przedstawionych tu modeli. Osoba ćwi-
cząca w zależności od stopnia napompowania może wręcz „zapadać się” w piłkę, 
piłki mogą być także stosowane jako siedzisko lub leżanka. 

Piłki dostępne są w 5 rozmiarach: 55 cm/ 65 cm/ 75 cm/ 85 cm/ 95 cm.

certyfikat 
med.

93/42 CEE

ABS

system
ABS

300 kg

śr. 55 cm   

śr. 65 cm  

śr. 75 cm

śr. 85 cm

śr. 95 cm

Piłka IO-Ball
nr kat.  IO-BALL
Eliptyczna piłka IO-Ball (od ang. IN-OUT) została opracowana w oparciu 
o doświadczenia związane 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 Pi-
lates, joga czy zdrowy kręgosłup.  Ćwiczenia z piłką eliptyczną przyczynia-
ją się do poprawy  wytrzymałości, koordynacji, równowagi, siły i gibkości. 
Budowa piłki daje dodatkowe możliwości treningu i modyfikacji ćwiczeń.  
UWAGA! Prezentowany model jest prekursorem nurtu piłek eliptycznych i ory-
ginalnym produktem wyprodukowanym w UE, a nie chińską kopią jakich wiele 
spotkać można na rynku.

100 kg

czerwony

czarny

żółty

Podstawa stabilizująca 
do piłek
nr kat.  LP-9936
Podstawa stabilizująca zapewnia bezpieczeń-
stwo podczas siedzenia na piłce. Podstawa 
jest antypoślizgowa, zapobiega toczeniu się 
piłki. Dostępna w dwóch rozmiarach.

śr. 45 cm   
śr. 65 cm   

śr. 26 cm  100 kg

Piłka Softgym
nr kat. LP-9509KLUBBEN
Piłka Softgym jak wszystkie produkty GYMNIC produkowana jest z wysokiej 
jakości miękkiego PVC. Cechuje ją elastyczność i wytrzymałość, wytrzymu-
je nacisk dynamiczny do 100 kg. Wykorzystywana w rehabilitacji i treningu 
ogólnorozwojowym. Znajduje zastosowanie w zajęciach typu Pilates, joga, 
„zdrowy kręgosłup”. Odpowiednio dobrane  i wykonane ćwiczenia na piłce 
Softgym wzmacniają mięśnie głębokie, poprawiają zmysł propriocepcji i 
równowagi, koncentrację i koordynację ruchową.

ORYGINAŁ!



równowagarównowaga

certyfikat med.
93/42 CEE

200 kg

śr. 39 cm
śr 32 cm  

niebieski

czerwony

Dysk senso Disc’o’Sit
nr kat.  LP-8911, LP-8912
Nadmuchiwany, wielofunkcyjny dysk. Jedna powierzchnia gładka, druga z płaskimi wypustkami, które wywołują dodatko-
wą stymulację receptorów. Znajduje zastosowanie w rehabilitacji kończyn dolnych (po skręceniach, zwichnięciach, złama-
niach), korekcji wad postawy, treningu równoważnym, proprioceptywnym i wzmacniającym. Dysk można także stosować 
jako podkładkę do aktywnego siedzenia oraz przeciwodleżynowo. Na dysku można wykonywać szereg ćwiczeń w różnych 
pozycjach - stojącej, siedzącej, klęczącej, leżącej. Podczas ćwiczeń dysk stanowi niestabilne podłoże, co wymusza poszuki-
wanie prawidłowej pozycji ciała. Efektem jest mimowolne napinanie mięśni posturalnych (odpowiedzialnych za utrzyma-
nie prawidłowej postawy ciała). Dysk może być także używany podczas ćwiczeń w wodzie. Możliwość regulacji napełnienia 
powietrzem dysku pozwala na regulację stopnia trudności ćwiczeń. 

Discodome
nr kat. LP-9514DOME
Zestaw składający się z dużego dysku równoważnego Disc’o’Sport oraz plasti-
kowej podstawy o pasującej średnicy. Świetna alternatywa dla sprzętów typu 
BOSU. Dysk posiada średnicę 55 cm oraz antypoślizgową podstawę, stosowa-
ny może być także osobno. Dysk na podstawie nie ślizga się dzięki specjalnym 
wypustkom. Nadaje się do korekcji wad postawy, znajduje zastosowanie w tre-
ningu proprioceptywnym i równoważnym, a także w treningu funkcjonalnym.

200 kgśr. 55 cm  

Sama podstawa może być także wykorzystana 
z piłką gimnastyczną.
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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 (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 cm150 kg fioletowy

Core-Balance
nr kat.  LP-9513
Core Balance to przyrząd do treningu sportowego, terapii i rehabilitacji. Możliwość 
pompowania przyrządu pozwala na dopasowania twardości do potrzeb ćwiczące-
go. W rehabilitacji znajduje zastosowanie w treningu proprioceptywnym, równo-
ważnym, koordynacyjnym, wzmacniającym osłabioną siłę mięśniową, w korekcji 
wad postawy, rehabilitacji tułowia, kończyn dolnych i górnych (po skręceniach, 
zwichnięciach, złamaniach). Doskonały do rehabilitacji dzieci. Nadaje się zarówno 
do ćwiczeń statycznych, jak i dynamicznych.

śr. 40 cm
wys. 25 cm

zielony

Piłka z orbitą          Moon Hopper 
nr kat.  ST-1326215

Wykonany z elastycznej, wytrzymałej gumy niezwykły trener równowa-
gi, wyjątkowo wytrzymały, przeznaczony dla dorosłych i dzieci. Składa się 
z dwóch gumowych półkul i plastikowej, antypoślizgowej obręczy między 
nimi. Do wykorzystania głównie podczas 
ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, 
sensomotorycznych, mających na celu wy-
robienie prawidłowej i szybkiej reakcji ru-
chowej. Wymusza silną pracę całego ciała 
w przestrzeni, przez co angażuje wiele partii 
mięśniowych. Znajduje zastosowanie w tre-
ningu indywidualnym w domu, ale także jako 
urozmaicenie terapii, rehabilitacji oraz zajęć  
w szkołach i przedszkolach.

Równoważnia Balance Beam
nr kat. MAT-BALANCEBEAM
Balance Beam to doskonały przyrząd do treningu równoważnego. Został wykonany ze specjalnej, miękkiej pianki stano-
wiącej niestabilne podłoże. Jest jednocześnie wytrzymały i odporny na zniekształcenia. Równoważnia posiada wszystkie 
zalety produktów Airex (dokładny opis w dziale „maty”). Mimowolnie angażuje mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie 
postawy. Doskonale spisuje się w treningu równoważnym, proprioceptywnym, koordynacyjnym, ale także w ćwicze-
niach typu Pilates czy joga. Jest tak skonstruowana, aby osoby początkujące mogły korzystać z łatwiejszej wersji (szeroka 
podstawa), a zaawansowani użytkownicy po odwróceniu z trudniejszej (wąskiej podstawy).  Efekt niestabilności można 
spotęgować stosując równoważnię jednocześnie z innymi produktami Airex (mata i poduszki równoważne). 

162 x 24 x 6 cm 

powłoka 
Sanitized

niebieski
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Balance Pad
nr kat. MAT-BALANCE
Balance Pad jest miękką poduszką równoważną wykonaną z najwyższej jakości materiałów.  Jej po-
wierzchnia jest gładka, przyjemna w dotyku, a zamknięta struktura komórek w połączeniu z 
bakterio- i grzybobójczą powłoką SANITIZED uniemożliwia wnikanie wody, potu, zapachów 
i drobnoustrojów. Pianka wewnątrz składa się z milionów uwięzionych pęcherzyków powie-
trza, co sprawia, że ćwiczący czuje się jak by bujał w obłokach. Poduszka stanowi niestabilne 
podłoże, co wymusza poszukiwanie prawidłowej pozycji ciała. W rehabilitacji poduszka pełni 
przede wszystkim rolę trenera równowagi. Może być wykorzystana w treningu siłowym, wytrzymało-
ściowym, koordynacyjnym, proprioceptywnym. Wskazana do użycia w szerokim spektrum zastosowań – w 
przypadkach niestabilności stawów, po zwichnięciach i skręceniach stawu skokowego i kolanowego, zaburzeniach 
równowagi i zmysłu kinestetycznego, w problemach z kręgosłupem, a nawet w profilaktyce osteoporozy. Zarówno do 
rehabilitacji, jak i delikatnych form treningu kondycyjnego, specjalistycznych ćwiczeń siłowych, rozluźniających oraz zło-
żonych programów treningu funkcjonalnego. Zalecana także do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych osób starszych. 
Zaleca się wykonywanie ćwiczeń boso.

50 x 41 x 6 cm niebieski

niebieski

grafitowy
niebieski

powłoka 
Sanitized

Poduszki równoważne Airex 
BeBalanced program treningowy 
(patrz dział Fitness Sport)

Balance Pad Elite z wypustkami
nr kat. MAT-BALANCEELITE

Poduszka Balance Pad Elite jest naturalnym efektem ewolucji poduszki 
Balance Pad i w stosunku do poprzedniczki wyposażona została w antypo-
ślizgowe wypustki na powierzchni. Jest oficjalnym produktem programu 
BeBalanced marki AIREX i z powodzeniem stosowana jest na całym świecie 
jako elementarny przyrząd w ćwiczeniach równoważnych i treningu funk-
cjonalnym. Odwiedź stronę www.bebalanced.net by dowiedzieć się więcej 
na temat programu oraz skontaktuj się z KLUBBEN ACADEMY w celu ustale-
nia warunków ramowych i terminów szkoleń!

50 x 41 x 6 cm powłoka 
Sanitized

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. Poduszki różnią się jedynie wielko-
ścią, jednak ta różnica daje możliwość rozszerzenia spektrum możliwych 
ćwiczeń. Zalecana do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych, także 
osób starszych. 

98 x 41 x 6 cm 

powłoka 
Sanitized
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śr. 55 cm 

wys. 15 cm 

Kołyska obrotowa
nr kat. PD-653096
Kołyska obrotowa Pedalo jest niezwykłym trenerem równowagi. Daje moż-
liwość kołysania oraz obracania się wokół własnej osi. Najmniejszy impuls 
powoduje wychylenia z równowagi, które muszą być wyrównane przez od-
powiednią reakcję ćwiczącego. Doskonała do różnych form treningu, tera-
pii i rehabilitacji. Stopień trudności ćwiczeń może być dozowany za pomocą 
regulowanej płyty rotacyjnej, dzięki czemu przyrząd może być stosowany 
na początku rehabilitacji, w jej trakcie oraz pod koniec, potem może służyć 
jako trener równowagi podczas treningu ogólnorozwojowego. 

śr. 55 cm

55 cm
22 cm

Dysk równoważny z podstawą
nr kat. PD-653172 PD-653166
Duży dysk drewniany dający wiele możliwości ćwiczeń równoważnych, który 
obok rehabilitacji także sprawdza się w dziedzinie szeroko pojętego treningu 
funkcjonalnego. Wysokiej jakości lakierowane drewno, stabilizujące nóżki na 
podstawie oraz duża wytrzymałość i trwałość cechują ten model. Dostępna 
również wersja mała o średnicy 22 cm.

Stabilizator
nr kat. PD-653086
Stabilizator jest przyrządem do treningu całego ciała. Prosta 
budowa stabilizatora i dodatkowe poręcze sprawiają, że mogą 
używać go dorośli i młodzież. Jego zastosowanie jest wszech-
stronne: pacjent może stać obunóż, jed-
ną nogą z podparciem lub bez, siedzieć 
lub klękać. Stabilizator może być wyko-
rzystany jako trener równowagi w reha-
bilitacji narządu ruchu, na oddziałach 
neurologicznych w celu wzmocnienia 
zdolności równoważnych i  koordynacyj-
nych oraz głębokiego aparatu mięśnio-
wego. Szybki w montażu i natychmiast 
gotowy do treningu. 

platforma: 60 x 35 cm 150 kg

Dysk na sprężynach Vestimed
nr kat. PD-653355
Okrągła deska ze sprężynami to uniwersalny trener równowagi. Przeznaczona do ćwiczeń 
równoważnych, koordynacyjnych i sensomotorycznych. Do wykorzystania podczas trenin-
gu specjalistycznego, ogólnorozwojowego, terapii i rehabilitacji.  Mogą z niego korzystać 
dzieci, dorośli oraz osoby starsze. Jest doskonałym dopełnieniem gabinetu fizjoterapeu-
tycznego czy salki kinezyterapeutycznej w przychodniach i szpitalach. Wykonana z trwa-
łych surowców, na bazie drewna, plastiku i metalu. Dodatkowo wyposażony w tubing oraz 
parę uchwytów na kostki i nadgarstki, dzięki któremu dodatkowo można wzmacniać nogi, 
tułów i ramiona. 

Dostępne są cztery modele optymalnie 

dostosowane do wagi użytkownika. Przy 

podanej wadze sprężyna osiąga połowę

ugięcia:

F07 - 28 kg

F15 - 60 kg

F20 - 80 kg

F25 - 100 kg
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Deska na sprężynach 
nr kat. PD-653360 PD-653370
Deska na sprężynach pełni funkcję uniwersalnego trenera równowagi. Dwie prostokątne, drewniane deski połączone czterema sprę-
żynami - prosta budowa dająca jednak wiele możliwości treningowych. Równoważna deska nadaje się do wielu typów treningu (ogól-
norozwojowy, funkcjonalny, równoważny, proprioceptywny), terapii i rehabilitacji. Ćwiczenia można wykonywać na stojąco, siedząco 
oraz w klękach, przysiadach, podporach. Stąd uniwersalność przyrządu. Wysoka jakość wykonania gwarantuje możliwość użytkowania 
zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. Jest doskonałym dopełnieniem gabinetu fizjoterapeutycznego czy salki kinezyterapeutycz-
nej w przychodniach i szpitalach. Dostępna również wersja duża. Dostępne są cztery modele optymalnie dostosowane do wagi użyt-
kownika.

60 x 35 cm

15 x 45 cm  

60 x 35 cm (mała)

45 x 30 cm (mała)

170 x 62 x 12 cm (duża)

Kołyska terapeutyczna

nr kat.  PD-653124 ST-1296802
Drewniana kołyska dla dzieci z antypoślizgową powierzchnią. Dziecko musi balan-
sować na przyrządzie, rozwija to u niego prawidłowe reakcje równoważne i zmysł 
kinestetyczny. Sama próba stania na desce wymaga skupienia, koncentracji i mimo-
wolnego napięcia całego ciała. Dziecko może ćwiczyć w różnych pozycjach- stojąc, 
klękając, siedząc lub jedynie podpierając się o deskę. Doskonała do zastosowania w 
domu, przedszkolu, szkole lub ośrodku terapeutycznym, przychodni rehabilitacyjnej, 
szpitalu. Dostępny również model duży.

150 kg

200 kg

Beczki Pedasan
nr kat. PD-143004, PD-143077
Genialne przyrządy do treningu równoważnego i koordynacyj-
nego. Drewniane walce, na których można stać, poruszać się, 
siedzieć lub podpierać się. Ze względu na dodatkowe odczucia 
sensoryczne wskazane jest wykonywanie ćwiczeń boso. Pierwsze 
ćwiczenia na przyrządzie będą wymagały asekuracji ze strony te-
rapeuty, kolejnym krokiem jest zastosowanie pomocnych linek i 
w ostatnim etapie samodzielne poruszanie się. Jest to przyrząd 
wymagający od pacjenta skupienia i dużej świadomości własnego 
ciała. Przeznaczone dla dzieci i dorosłych. 

Przyrząd posiada otwory w ścianach bocznych, przez które można wrzucić do środka przedmioty, które 
będą wydawały dodatkowe efekty dźwiękowe – zabieg polecany zwłaszcza w pracy z dziećmi.  

śr. 22, 32, 75 cmdo 100 kg



równowaga

16
rehabilitacja.klubben.pl

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.

120 kg

wys. 9 cm; śr. 40 cm

Drewniane krążki do balansowania
nr kat.  GNG-2110
Krążek do balansowania stworzony z myślą o zabawie i rehabilitacji dzieci i 
dorosłych. Jest doskonałym przyrządem do wyrabiania prawidłowej reakcji 
równoważnej od najmłodszych lat. Podstawa krążka wykonana jest z drewna, 
natomiast powierzchnia pokryta jest antypoślizgową gumą. Głównym celem 
ćwiczeń na krążku jest trening równoważny, który wpływa na szybkość i pra-
widłowość reakcji równoważnej. Aktywne stanie na krążku wpływa także na 
zmysł kinestetyczny, sensomotorykę i koordynację ruchową, wymaga koncen-
tracji i zaangażowania. Wychylenia z równowagi angażują całe ciało do aktyw-
nej pracy - włączają się mięśnie posturalne, odpowiedzialne za utrzymanie 
wyprostowanej postawy ciała. Z powodzeniem krążek można stosować w tre-
ningu sportowym, rekreacyjnym oraz terapii i rehabilitacji w celu aktywizacji 
dziecka i poprawy funkcji równoważnych i sensomotorycznych. Doskonale spi-
suje się w szkołach i przedszkolach oraz w warunkach domowych. niższy - wys. 4,2 cm; śr. 35 cm

wyższy - wys. 8 cm; śr. 35 cm

zielony
czarny

wys. 9,5 cm, śr. 38 cm

75 kg

Powietrzny spodek do balansowania
nr kat.  GNG-2170
Napełniany powietrzem spodek wykonany z wytrzymałego, elastycznego plastiku, wyposa-
żony w antypoślizgową powierzchnię.  Jest doskonałym przyrządem do wyrabiania prawi-
dłowej reakcji równoważnej od najmłodszych lat. Głównym celem ćwiczeń na spodku jest 
trening równoważny, który wpływa na szybkość i prawidłowość reakcji równoważnej.  Dzięki 
dużej średnicy dziecko może na dysku nie tylko stać, ale także siedzieć i klękać. Możliwość 
pompowania pozwala na przystosowanie twardości dysku do możliwości i potrzeb dziecka. 
Mniej napompowany dysk stanowi bezpieczniejsze podłoże, stosowany powinien być pod-
czas oswajania z urządzeniem. Przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.



równowaga

17
tel. +48 52 561 04 83

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. Tor można dowolnie kon-
struować, dzięki możliwości uzupełniania o dodatkowe elementy: deski oraz 
wierzchołki.

Deska do kołysania Wippsider
nr kat. GNG-2180-SIDER
Wippsider jest to deska do kołysania. Budowa i wy-
konanie deski pozwalają kołysać się dziecku na boki.

Plastikowe deski do balansowania
Zestaw przyrządów do balansowania dla dzieci. Deski wykonane są z wytrzymałego plastiku, zaopatrzone w antypoślizgowe 
powierzchnie i dodatkowo w pobudzające wypustki na powierzchni. Doskonałe do wyrabiania prawidłowej reakcji równo-
ważnej od najmłodszych lat. 

52 x 12,5 x 9 cm

Deska do chodzenia Wippwalker
nr kat. GNG-2180-WALKER
Wippwalker jest deską do chodzenia. Dziecko musi w odpo-
wiedni sposób balansować ciałem, aktywnie wychylać 
tułów na boki, aby efektywnie przemieszczać się do 
przodu. „Chodzenie” na tym przyrządzie stanowi 
wyzwanie dla dziecka, doskonale wpływa na 
jego zmysł równowagi oraz koncentrację. 

52 x 12,5 x 9 cm

120 kg

120 kg

niebieski

zielony

nr kat. GNG-2221 wyspy wysokie

nr kat. GNG-2220 wyspy niskie

nr kat. GNG-2224 belka z pasem

nr kat. GNG-2223 platforma

nr kat. GNG-2222 deski

nr kat. GNG-2225 kłoda

Dodatkowe elementy toru równoważnego
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dł. całego toru: 744 x 12 x 6 cm
wymiary poj. elementu:
31 x 12 x 6 m.

Tor równoważny schodki
nr kat. PL-ITAL0183

Zestaw cegiełek wykonanych z wysokiej jakości PVC. Dzięki antypoślizgowej powierzchni i przyssawkom, 
elementy stoją stabilnie na podłożu, gwarantują bezpieczeństwo podczas przemieszczania się po torze. 
Poszczególne cegiełki można łączyć ze sobą i tworzyć różne konfiguracje torów 
równoważnych czy schodów, zależnie od poziomu trudności jaki chcemy osiągnąć 
oraz od kreatywności dzieci. Tory równoważne można wykorzystać do zabawy, 
terapii i rehabilitacji dzieci starszych i młodszych. Doskonale spiszą się w przed-
szkolu, szkole oraz w domu do zabawy lub terapii indywidualnej lub grupowej. 
W zestawie znajdują się: 32 przyssawki do mocowania, 24 sztuki łączników do 
cegiełek, 16 cegiełek/stopni.

Tor równoważny 
półokrągły
nr kat.  PL-ITAL0070

Tor równoważny składający się z 24 elementów (12 prostych i 12 za-
krzywionych półokrągłych elementów). Elementy można łączyć ze 
sobą jeden po drugim i tworzyć tor równoważny o różnych kształ-
tach. Każdy element toru jest stabilny i pokryty antypoślizgową po-
wierzchnią, co sprawia, że tor jest całkowicie bezpieczny. Półokrągły 
kształt elementów sprawia zarazem, że jest on trudniejszy do pokona-
nia w porównaniu z wersją prostą. W zestawie znajdują się elementy  
w różnych kolorach (żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym). 
Wymiary: długość pojedynczego elementu: 31cm, szerokość 12 cm, wy-
sokość 6 cm.

Tor równoważny
nr kat. PL-ITAL059060

Tor równoważny utworzony ze specjalnych prostokątnych elementów. Elementy te są stabilne, 
pokryte antypoślizgową powierzchnią, gwarantują tym samym bezpieczeństwo podczas prze-
mieszczania się po torze. Poszczególne prostokąty można łączyć ze sobą jeden za drugim i tworzyć 
różne konfiguracje, zależne od poziomu trudności jaki chcemy osiągnąć. Tory równoważne można 
wykorzystać do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci starszych i młodszych. Doskonale spiszą się 
w przedszkolu, szkole oraz w domu do zabawy lub terapii indywidualnej lub 
grupowej. Celem jest praca nad równowagą, propriocepcją, koordynacją i 
koncentracją oraz ogólne wzmocnienie układu ruchu. 
W zestawie znajduje się 10 klocków prostych i 10 zakrętów w 4 kolorach 
(czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim).

dł. całego toru: 470 x 16 x 13 cm
wymiary prostych klocków: 25 x 16 x 13 cm
wymiary zakrętów: 22 x 16 x 13 cm
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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 typu RZS, chorobie zwyrodnieniowej, po urazach palców, dło-
ni, nadgarstka, przedramienia, przy osłabionej sile mięśni przedramienia i dłoni. Oprócz tego ściskanie może peł-
nić funkcję rozluźniającą i zmniejszającą stres. Dostępne są w 5 kolorach różniących się między sobą twardością.

b. miękkie   miękkie                 średnie             mocne                 b. mocne

żółty          czerwony          zielony          niebieski         czarny

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. Dostępne 4 modele:

85 / 110 / 170 / 450 g

biały       żółty    czerwony      zielony      niebieski
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Siatka rehabilitacyjna
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 poprawienia ogólnej sprawności dłoni. 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. Istnieje wiele ćwiczeń możliwych do wykonania za 
pomocą siatki (w opakowaniu dodatkowo książeczka z przykładowymi 
ćwiczeniami). Poszczególne siatki różnią się między sobą sztywnością. 

śr. 36 cm
senior - śr. 36 cm
junior - śr. 18 cm

450 g
225 g

beżowo-czerwona/super miękka-miekka

żółto-zielona/b. miękka-średnia

czerwono-niebieska/miękka-mocna

zielono-czarna/średnia-b. mocna

beżowa/super miękka

żółta/b. miękka

czerwona/miękka

zielona/średnia

niebieska/b. mocna

Siatka rehabilitacyjna dla seniorów i dzieci 
Power-Web Junior&Senior
nr kat.  MSD-SIATKA10 (senior); MSD-SIATKA20 (junior)

Siatka rehabilitacyjna Power-web Junior & Senior o średnicy 18 cm. Stworzona z my-
ślą o dzieciach i osobach starszych. 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/miekka

czerwona/czarna gumka/średnia

pomarańczowa/szara gumka/mocna

Piłeczki Freeball
nr kat. LP-8013
Piłki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku PVC, świetnie nadają 
się do ćwiczeń dłoni oraz terapii i rehabilitacji stóp. Piłeczki dostępne są w 
czterech rozmiarach.

śr. 40, 55, 70, 125 mm
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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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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 3 rodzaje desek, które różnią się sposobem wykonania, materiałem oraz możliwością regulacji kąta nachylenia

Deska pochyła aluminiowa 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.

Taśmy AnkleTough
nr kat. MSD-99400

Ankle Tough to przyrząd terapeutyczny wykonany z mocnego, 
elastycznego materiału. Zbudowany z 4 naprężonych pasów, 
połączonych w taki sposób aby tworzyły dwie pętle. Przyrząd 
można umieścić na bosej stopie lub na bucie. Umożliwia wyko-
nywanie ćwiczeń oporowych mięśni zaopatrujących staw skoko-
wy. Z Ankle Tough można wykonywać także ćwiczenia przeciw-
zakrzepowe oraz zwiększające sprawność pompy mięśniowej 
(np. w przypadku obrzęku podudzi). Zaprojektowany z myślą o 
użytkowaniu w warunkach domowych oraz na oddziałach szpi-
talnych. Opakowanie zawiera komplet czterech taśm.
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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 Pedal Exerciser
nr kat.  MSD-16050

Rotor magnetyczny w trwałej obudowie, wyposażony w manualną regulację obciążenia 
i wyświetlacz LCD na którym wyświetlany jest czas, pokonany dystans i ilość spalonych 
kalorii. Do ćwiczeń czynnych i oporowych kończyn górnych i dolnych. W zestawie do 
urządzenia dołączone są pedały oraz uchwyty do rąk.
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Rotor elektryczny Oxycycle II 
nr kat.  MSD-16041P

Rotor elektryczny pasywny. Stabilna, trwała obudowa. Polecany do treningu pasywnego - 
urządzenie samo kręci pedałami i wymusza ruch kończyn u osoby ćwiczącej. Wyposażony w 
funkcję ustawienia czasu treningu, wyświetlacz LCD na którym wyświetlany jest czas, pokona-
ny dystans, ilość spalonych kalorii oraz liczba obrotów na minutę. W zestawie do urządzenia 
dołączona jest mata antypoślizgowa, pedały oraz dwa komplety uchwytów.

Oddzielnie dostępne różne rodzaje uchwytów i pedałów, które można zamien-
nie stosować do wszystkich modeli rotoru Oxycycle.

Rotor elektryczny Oxycycle III 
nr kat.  MSD-16061

Rotor elektryczny umożliwia trening aktywny z oporem oraz 
trening pasywny (urządzenie samo kręci pedałami i wymusza 
ruch kończyn u osoby ćwiczącej). Wyposażony w funkcję usta-
wiania czasu treningu, wyświetlacz LCD  ze wskazaniem czasu 
pozostałego do końca treningu lub czasu treningu, ilość peł-
nych obrotów, ilość spalonych kalorii. Regulacja obciążenia od 
0-5. W zestawie do rotora dołączona jest mata antypoślizgo-
wa, pedały w formie sandałów oraz dwa komplety uchwytów. 

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 za-
leżności od modelu umożliwiają poprawę ruchowości stawów, wzmacnianie 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 ćwiczeń, 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

NOWOŚĆ
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Piłki olbrzymie 
MEGA BALL
nr kat.  LP-9518

Piłka olbrzymia Mega Ball dostępna jest w 
dwóch rozmiarach: 150 cm i 180 cm. Wy-
konana z wysokiej jakości, przyjemnego w 
dotyku PVC. Jakość wykonania gwarantuje 
równą grubość ścianek na całej powierzchni 
piłki. Wykorzystywana jest głównie do zajęć 
ruchowych w grupie, zabawy oraz różnych 
form terapii, które mają na celu stymulację 
układu nerwowego i ruchowego. Uatrakcyj-
ni i wyróżni każdą placówkę.

śr. 150 cm   
śr. 180 cm   

czerwony

pomaranczowy

Piłka z dzwonkami Jinglin Ball
nr kat. LP-9698 
Podstawową cechą wyróżniającą ten model spośród in-
nych są zawarte wewnątrz dzwoneczki wydające dźwię-
ki przy każdym ruchu piłki. Jest ona idealnym rozwiąza-
niem 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 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 bryły 
geometryczne mają na celu stymulację sensoryczną, głównie wzroku i słu-
chu.

śr. 50 cm

przezroczysty
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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.

150 kg

śr. 50 cm (od 3 lat)  

śr. 60 cm (od 7 lat)

żółty

czerwony

Piłka ze sznurkiem 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.

Piłki do skakania Hop on air
nr kat. LP-8061
Model ten po napompowaniu wydaje się delikatnie prze-
zroczysty, piłka jest lekka i miękka, skacze się na niej jak 
w obłokach. Uchwyt w kształcie prostokąta podobnie jak 
w modelu HOP jest zamknięty i bezpieczny. Jest także tak 
samo wytrzymała, różni się głównie tym, że odbicie jest 
nieco mniej dynamiczne, a ruchy płynniejsze. Dostępna w 
2 wielkościach i atrakcyjnych kolorach. 

150 kg

śr. 55 cm 
(pow. 6 lat)

śr. 45 cm 
(pow. 3 lat) 

śr. 20 cm 

zielony

żółty

żółty

Piłki do skakania Hop
nr kat. LP-8045
Klasyczny „skoczek” dla dzieci dostępny w szerokiej gamie kolorów i wielkości. Uchwyt jest 
zamknięty, a skoki w miejscu i przemieszczanie się na piłce z łatwością przyswajane są przez 
większość dzieci. Przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia, obok zabawy może także 
służyć do aktywnego siedzenia. Wzmacnia układ mięśniowy, a także korzystnie wpływa na 
rozwój zdolności koordynacyjnych i reakcji równoważnych. Piłka o średnicy 45 cm dostępna 
jest w kolorze żółtym oraz fantasy (przezroczystym) i przeznaczona jest dla dzieci od 3 lat. 
Model  55 cm w kolorze czerwonym to opcja dla dzieci od 6 lat, a niebieska piłka o średnicy 
65 cm rekomendowana jest dla 9-latków i starszych.

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

(Hop Fantasy)   
150 kgprzeźroczysty

żółty

czerwony

niebieski
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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. 

Max. obwód - 100 cm

200 kg

pomaranczowy

Max. obwód - 72cm200 kg żółty

Dostępny jest także biegun, 
pasujący do żyrafy Gyffy                               
oraz konika Rody, który 
zmienia skoczki w zabawki 
do bujania (LP - 8000).

Żyrafa Gyffy
nr kat. LP-8006
Sympatyczne zwierzątko do skakania i siedzenia, które szybko awansuje na ulubionego 
towarzysza zabaw każdego dziecka. Żyrafa Gyffy podobnie jak konik Rody kompatybilna 
jest z dodatkowym bujakiem, co podnosi jej walory i czyni ją bardzo atrakcyjną zabawką 
dla każdego żądnego przygód szkraba. Bardzo wysokiej jakości wykonanie z przyjemnego 
w dotyku PVC bez dodatków zmiękczaczy na bazie ftalanów.

Królik Raffy
nr kat. LP-8008
Raffy wspomaga rozwój motoryki oraz ćwiczenie równowagi u dzie-
ci. Najnowszy produkt z marki Gymnic. Dostępny w dwóch modnych 
kolorach. Umożliwia trening 
mięśni głebokich  przykręgo-
słupowych i zabawę jednocze-
śnie. Kształtuje rozwój aparatu 
ruchowego naszych pacjen-
tów, równocześnie sprawiając 
wiele radości. Pzystosowany 
do użytku dla dzieci powyżej 2 
roku życia.

Max. obwód - 72cm,

200 kg

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.

NOWOŚĆ
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Zestaw trzech gier równoważnych 
Balanco
nr kat.  GNG-2142
Podstawka terapeutyczna o podstawie sferycznej wyposażona w miejsce na wymienną wkładkę. Całość 
umożliwia wychylenia we wszystkich kierunkach. Dziecko dzięki balansowaniu ciałem przesuwa piłkę po 
planszy. Przyrząd przeznaczony jest do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci, w celu aktywizacji dziecka i popra-
wy funkcji równoważnych i sensomotorycznych. Dzięki Balanco dziecko może od najmłodszych lat wyrabiać 
prawidłową reakcję równoważną. Zabawa na Balanco wpływa aktywizująco na zmysł równowagi, proprio-
cepcji, koordynację ruchową, wymaga koncentracji i zaangażowania. Balanco ma różne poziomy trudności, 
co bezpośrednio zależy od rodzaju planszy. Każdy zestaw zawiera 3 różne plansze.

120 kg

GNG-2142-I

GNG-2142-II

Zestaw trzech par
szczudeł
nr kat.  GNG-2119
Szczudła dla dzieci do ćwi-
czenia równowagi i koor-
dynacji poprzez zabawę. Są 
to półkule wykonane z wy-
sokiej jakości gumy, wypo-
sażone w antypoślizgową 
powierzchnię i dodatkowe 
wypustki stymulujące re-
ceptory. Szczudła wyposa-
żone są w sznurki, za które 
dziecko może się trzymać i 
dzięki nim aktywnie poru-
szać. Komplet składa się z 
3 par szczudeł w kolorach 
żółtym, czerwonym i zie-
lonym.

wys. 7 cm;  śr. 15 cm

Mini szczudła z 
regulacją wysokości
nr kat.  GNG-2195
Mini szczudła są przeznaczone dla dzieci już 
od 3 roku życia.

Posiadają regulowaną wysokość (od 3 do 
15 cm) za pomocą 3 stopni oraz mocne 
gumowe uchwyty, które można dostoso-
wać do wzrostu dziecka. Aktywna zabawa 
na szczudłach jest treningiem równowagi, 
zmysłu kinestetycznego i koordynacji, wy-
maga skupienia i koncentracji.  Szczudła z 
powodzeniem mogą być wykorzystane w 
szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz w 
warunkach domowych, zarówno do zabawy 
i terapii grupowej, jak i indywidualnej. 

100 kg 71 x 17 x 27 cm

Jeże półkule równoważne
Multiactiv Stone
nr kat. LP-8089
Półkule wyposażone w wypustki na powierzchni półokrągłej oraz płaski spód bez wypustek. Nazywane 
„najeżonymi kamieniami”.  Sposobów wykorzystania kamieni jest wiele. Podstawą może być zarówno 
powierzchnia płaska, jak i półokrągła w zależności od poziomu sprawności fizycznej dziecka. Kamienie 
można wypełniać wodą i wykorzystywać do zabaw i ćwiczeń równoważnych. Kamienie wyposażone są 
w otwory na tyczki, dzięki którym nawet mniej sprawne dzieci będą mogły przemieszczać się po „jeżach”. 
Średnica – 16 cm, dostępne w różnych kolorach. Opakowanie zawiera 6 sztuk.

śr 16 cmniebieski   zielony   żółty   czerwony   pomaranczowy   różowy
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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 8,5 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: 8,8cm; 17cm; 25,5cm.

75 kg

36 x 8,5 cm;  

25 x 4,5 cm

Narty dla dzieci
nr kat.  GNG-2108

Drewniane narty dla dzieci, do zabawy i terapii. Poruszanie się na nartach stanowi 
dla dzieci wyzwanie, jednocześnie jest treningiem równowagi, propriocepcji i ko-
ordynacji, wymaga skupienia i koncentracji. Z powodzeniem narty mogą być wy-
korzystane w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz w warunkach domowych, 
zarówno do zabawy jak i terapii grupowej i indywidualnej. Wykonane z drewna, na 
spodzie posiadają antypoślizgową gumę, która chroni przed zarysowaniem pod-
łogi w pomieszczeniach zamkniętych. Dostępne są zestawy - dla dwójki dzieci o 
długości 88cm oraz dla trójki dzieci o długości 104cm.
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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.

Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 do 7 lat.

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

Trampolina dziecięca
nr kat.  GNG-2406

Trampolina stworzona dla dzieci w wieku od 1,5 do 4 lat. Wyposażona w dodatkowe 
poręcze zapewniające bezpieczeństwo podczas skakania. Płótno trampoliny znajduje 
się 12 cm nad podłogą i jest tak naciągnięte, aby dzieci odczuwały sprężysty wpływ sko-
ków, ale przede wszystkim były bezpieczne. Płótno otoczone jest gumowym okryciem, a 
uchwyty pianką, do ochrony twarzy i zębów. Całość jest solidna - łączy w sobie prostotę 
i funkcjonalność. 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



motoryka i zabawa

31
tel. +48 52 561 04 83

Zestaw do zabaw psychomo-
torycznych Basic
nr kat. PL-ITAL108

Duży zestaw Saltarello
nr kat. PL-ITAL094

Przykładowe zestawy

Zestawy psychomotoryczne Italveneta
Zestawy produkcji włoskiej charakteryzujące się wysoką jakością wykonania, składają się w zależności od modelu z wielu elementów pozwa-
lających na tworzenie róznorodnych kształtów, budowli i torów przeszkód, kształtujących motorykę i wyobraźnię dziecka.

Tunel
nr kat.  PL-ITAL0140

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. Dopuszczalne obciążenie do 100 kg.

100 kg

Wisząca jaskinia Joki 
nr kat.  ST-2157809

Dziecko może schować się w jaskini, odprężyć, uspokoić i poczuć bezpiecznie. Huśtawka jest zaprojek-
towana w taki sposób, by dziecko mogło wygodnie siedzieć lub bezpiecznie stać wewnątrz. Wykona-
na z przyjemnych w dotyku, kolorowych materiałów, jest miękka, wewnątrz wyposażona w  wygod-
ną poduszkę.  Może być wykorzystana do zabawy i różnego rodzaju form terapii i rehabilitacji dzieci. 
Doceniona w rehabilitacji dzieci z autyzmem.  W zależności od sprawności dziecka może ono korzystać  
z przyrządu samodzielnie lub z pomocą osób dorosłych. Przyrząd jest doskonałym dopełnieniem sali doświadczeń 
świata.

80 kg śr. 70 cm
wys. 150 cm
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Huśtawka Bungee
nr kat.  ST-2088509

Wielofunkcyjna huśtawka Bungee dla dzieci, przeznaczona do zabawy, terapii i rehabi-
litacji. Może zostać wykorzystana w terapii ruchowej, sensomotorycznej, rehabilitacji 
dzieci z MPD, z innymi chorobami neurologicznymi lub chorobami narządu ruchu. Ce-
lem jest stymulacja rozwoju neuro-ruchowego, zmysłu kinestetycznego, normalizacja 
napięcia mięśniowego. W huśtawce dziecko może stać, klękać, podskakiwać w miejscu 
lub z miejsca na miejsce. Huśtawka jest bezpieczna, wyposażona w wygodne oparcie  
i wykonana z przyjemnego w dotyku materiału. Przeznaczona dla dzieci do 65 kg. 
Mocowanie zaprojektowane do wysokości pułapu 2,4 do 3,7 m.

Huśtawka - wisząca fasolka
nr kat.  ST-1741100

Worek wypełniony fasolą i pełniący rolę huśtawki oraz bujaka. Dziec-
ko może wygodnie siedzieć na bujaku, obejmując go nogami i przy-
trzymując się rękoma za sznur. Wykonana z przyjemnych w dotyku, 
kolorowych materiałów, jest miękka, ugina się delikatnie pod napo-
rem siedzącego dziecka.  Długość 160 cm. Może być wykorzystana 
do zabawy, różnego rodzaju form terapii i rehabilitacji dzieci. W za-
leżności od sprawności dziecka może ono korzystać z przyrządu sa-
modzielnie lub z pomocą osób dorosłych. Przyrząd jest doskonałym 
dopełnieniem sali doświadczeń świata.

dł. 160 cm

Deska na kółkach Surfer
nr kat. GNG-2168
Dziecięca deska Surfer przeznaczona jest do zabawy i gier ruchowych, podczas 
których dzieci trenują umiejętności motoryczne i równoważne. Stanowi połą-
czenie świetnego wyglądu, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Posiada wypro-
filowaną, podniesioną tylną część oraz delikatnie zwężony przód, który daje 
większą swobodę ruchu podczas jazdy w pozycji leżącej. Wysokiej jakości 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

NOWOŚĆ
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Wózki Scooter
nr kat.  PD-653006

Drewniane wózki, wyposażone w lekkobieżne, łożyskowane kółka uła-
twiające prowadzenie wózka. Wózki z serii Scooter posiadają narożne 
osłony, dzięki którym wózek odbija się od przeszkód nie powodując 
zniszczeń. Przeznaczone do zabaw, gier ruchowych i zespołowych, 
ćwiczeń równowagi. Posiadają otwory do zamocowania dodatko-
wych akcesoriów dookoła wózka.

Wózek Classic 60x35cm
nr kat.  PD-653003

Drewniany wózek wyposażony w cztery łożyskowane kółka 
ułatwiające jego prowadzenie. Rozmieszczenie kółek, obni-
żony punkt ciężkości i zaokrąglone krawędzie sprawiają, że 
produkt jest bezpieczny i stabilny.  Wózek jest cichy, prze-
znaczony głównie do pomieszczeń. Posiada otwory do za-
mocowania dodatkowych akcesoriów.

60 x 35 x 10 cm 150 kg60 x 35 x 9 cm

150 kg

150 x 45 x 9 cm

240 kg

Scooter mały nr kat. 653006-60CM

Scooter duży nr kat. 653006-150CM

Akcesoria do wózków i innych 
produktów Holz-Hoerz
Wiosełko
nr kat.  PD-633129

Kule do trzymania
nr kat.  PD-520010

Teleskopowe podpory 1 para
nr kat.  PD-520154

Kołyska obrotowa Fun-Wipp
nr kat. PD-653145
Okrągła kołyska o średnicy 55 cm wykonana z wy-
sokiej jakości drewna i łącząca w sobie elementy 
równowagi i koordynacji. Poprzez zmianę ustawie-
nia ćwiczącego oraz rodzaju zadań możemy decy-
dować o stopniu trudności ćwiczeń, przez dzieci 
przyrząd ten postrzegany jako nie lada wyzwanie 
i zabawa. Połączenie solidnej konstrukcji i koloro-
wych elementów wysokiej jakości sprawia, że nie 
da się koło tego aparatu przejść obojętnie.

55 cm

Gra sensoryczno-pamięciowa Fuhl-Memo
nr kat. ST-61890509
Sensoryczna  gra pamięciowa złożona z 10 pól i 10 klocków. Zarówno pola, jak i 
klocki wyposażone są w różne faktury, które w trakcie zabawy należy dopasować 
do siebie używając jedynie zmysłu doty-
ku. Gra będąca wyzwaniem dla dzieci oraz 
dorosłych z zaburzeniami percepcji dotyku 
(czucia i rozróżniania faktur). Całość wyko-
nana jest z drewna.
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Figury geometryczne  
Multiform Set
nr kat. LP-8097 

Miękkie figury geometryczne przeznaczone do nauki, zabawy, ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, 
sensomotorycznych. Wykonane z przyjemnej w dotyku 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.

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 kontro-
lowania 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 logopedycznej osób w każdym wieku. Liczba graczy od 1 do 
4. Gra zawiera podstawę z otworami, 2 dwustronne plansze z obrazka-
mi lub ścieżkami, 4 dwustronne plansze dla każdego gracza z obrazkami 

zwierząt, piłeczkę  
i 36 żetonów. 

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.
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Ławica rybek 
sensorycznych
nr kat. GNG-2176

Rybki wykonane z miękkiej pianki EVA, z wypustkami pobudzającymi zmysły,  
idealnie nadają się do zabaw sensorycznych (układania ścieżek, jako elemen-
ty toru równoważnego itp.) i gier. Dzięki umieszczonym w rybkach magne-
som można łowić je za pomocą specjalnej wędki (patrz poniżej). Delikatne 
naciśnięcie na rybkę powoduje ponadto otwarcie pyszczka – sprawia to, że 
wewnątrz rybki można umieszczać różne przedmioty. Zabawa w wyławianie 
rybek z akwarium lub stawu staje się ciekawsza gdy dziecko dodatkowo znaj-
duje skarb wewnątrz złowionej rybki. Rybki wykonane są z miękkiej pianki 
EVA. W zestawie 5 małych rybek.

Dodatkowe elementy do ławicy

Akwarium nr kat. GNG-2177

Wędka nr kat. GNG-2175

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 palcach 
po wyznaczonej z obręczy trasie, ćwiczenia równoważne z obrę-
czami na głowie. W zestawie znajduje się 6 sz. pierścieni (w kolo-
rze - czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, 
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 krążków można używać w 
wodzie do zabaw i gier (nie opadają na dno).  W 
zestawie 4 sztuki w kolorach: czerwonym,  zelo-
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 pier-
ścienie oddziałują na 
receptory i w związku z 
tym mogą być używane 
także do masażu. 

śr. 16,4 cm 
gr. 1,2 cm
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Piłka miękka Soffy 
nr kat. LP-8012

Piłka Soffy wykonana jest z miękkiego PVC  bez użycia ftalanów i latek-
su, co czyni ją całkowicie bezpieczną dla alergików. Bardzo wszechstronny 
model który zdobył duże uznanie na całym świecie, piłka jest idealna do 
zabawy i terapii indywidualnej (w domu, gabinecie rehabilitacyjnym) oraz 
grupowej (w przedszkolu, szkole, podczas zajęć 
typu rytmika, gimnastyka korekcyjna, rehabilita-
cja ruchowa). Soffy można używać na basenach 
i na plaży, a także do ćwiczeń i zabawy z małymi 
dziećmi.  Użytkowanie piłki wzmacnia mięśnie, 
wyrabia prawidłową postawę, poprawia koor-
dynację ruchową, sprawność fizyczną, wyrabia 
prawidłową reakcję równoważną. 

śr. 45 cm  100 kgczerwony

niebieski

żółty

Piłki Fantyball
nr kat. LP-8086
Piłki Fantyball na przestrzeni ostatnich dwóch lat zyskały niebywałą popular-
ność w polskich szkołach. Jest uniwersalnym modelem do zabawy, rehabili-
tacji i zajęć ruchowych zarówno wśród dzieci, jak i osób starszych. Można ją 
mniej lub bardziej napompować, uzyskując pośrednią wielkość. Znajduje za-
stosowanie w przedszkolach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, pod-
czas zajęć grupowych (rehabilitacja ruchowa, rytmika, gimnastyka korekcyj-
na) i terapii indywidualnej. Doskonała zabawka dla dzieci. Fantyball można 
wykorzystać jako podkładkę pod odcinek szyjny lub lędźwiowy kręgosłupa w 
stanie niepełnego napompowania. Dostępna w 3 wielkościach.

śr. 15 cm

śr. 18 cm 

śr. 24 cm

Piłka Gym Ball
nr kat. LP-8094
Również ten model jest całkowicie bezpieczny dla alergików, a także niezwykle 
uniwersalny - jest idealny 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 koor-
dynację ruchową, sprawność fizyczną, a także 
wyrabia prawidłową reakcję równoważną. 
Piłka posiada mniejszą niż Soffy średnicę – 30 
cm. Jest także niezwykle bezpieczna, jako że 
wytrzymuje nacisk dynamiczny do 100 kg.

śr. 30 cm  100 kg

różowy

czerwony

niebieski

żółty

Piłki piankowe
nr kat. PL-179 (siatkowa), PL-181 (nożna)

Piłki wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku pianki. Przeznaczone do zabaw 
i gier zespołowych jako ciekawa alternatywa dla piłek gumowych. Są bardzo 
lekkie, a dzięki temu bezpieczne w użytkowaniu przez małe dzieci lub osoby 
starsze.

czerwony   niebieski   żółty   zielony
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Podłogowe płytki fakturowe
nr kat. PL-0702530
Podłogowe płytki fakturowe są doskonałym przyrządem do stymulowania zmysłu dotyku 
podczas zabaw edukacyjnych, terapii i rehabilitacji. Każda płytka pokryta jest innym mate-
riałem (gładki, szorstki, ciepły, zimny, tłoczony), przez co każdy krok dziecka po wyznaczo-
nej przez płytki trasie jest nowym doznaniem. Są doskonałym wyposażeniem przedszkoli, 
szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, świetlic. Przeznaczone dla dzieci od 7 lat.  W zestawie 
znajduje się 6 płytek o różnych fakturach.

26 x 32  
cm

Dyski sensoryczne
nr kat. GNG-2117; GNG-2116
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: zestaw duży (10 małych i 
10 dużych dysków w różnych kolorach, opaska na oczy, torba na dyski), zestaw 
GNG-2117-I (5 małych i 5 dużych dysków w różnych kolorach, opaska na oczy, 
torba na małe dyski), zestaw GNG-2117-II (5 małych i 5 dużych dysków w in-
nych kolorach niż w zestawie 1, opaska na oczy, torba na małe dyski). 

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

duże - śr. 27 cm
małe - śr. 11 cm

100 kg

mały zestaw I - GNG-2117-I mały zestaw II - GNG-2117-II

duży zestaw - GNG-2116
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Rowerki Winther
Podstawowe cechy produktów:

• Rowerki Winther są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Pozba-
wione są substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak ftalany, ołów, chrom

• Wytrzymują wiele lat użytkowania. Posiadają solidną i bezpieczną konstrukcję, a powłoka la-
kiernicza jest praktycznie nie do zdarcia

• Rozwijają zdolności motoryczne dzieci i są doskonałym wyposażeniem sali zabaw w przedszko-
lach i innych instytucjach

• Jako jedyne na rynku posiadają certyfikat bezpieczeństwa do użytku publicznego

• Ze względów bezpieczeństwa rower nie posiada szprych

• Wygodne siodełko i uchwyty

• Rozwijają zmysł równowagi

Rowerek 
biegowy 
Duo Runner
nr kat. WTH-587.00
Model ten przeznaczony  
jest dla dzieci od 1 do 4 lat.

Rowerek trójkołowy 
Miniviking 414
nr kat. WTH-414.14
Model ten przeznaczony  
jest dla dzieci od 1 do 3 lat.

Rowerek trójkołowy Duo  
z ładunkiem
nr kat. WTH-583.00
Model ten przeznaczony jest  
dla dzieci od 2 do 4 lat.

Dłonie i stopy
nr kat. PL-ITAL143

Antypoślizgowe dłonie i stopy odwzorowują prawdziwy kształt i wielkość stóp i dłoni i są 
przeznaczone do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Idealne do ćwiczenia orientacji prze-
strzennej, urozmaicania poleceń w torach przeszkód, zabaw edukacyjnych i zajęć z elemen-
tami integracji sensorycznej. Celem ich użycia jest stymulacja receptorów dotyku w stopach 
i dłoniach. Zawartość opakowania - 22 stopy i 22 dłonie w kolorach zielonym, żółtym, czer-
wonym i niebieskim.

13 x 23 cm



gimnastyka i rytmikagimnastyka i rytmika

śr. 17 cm - 280 g

śr. 18 cm - 400 g

śr. 18 cm - 400 g

czerwony   niebieski   żółty   zielony

czerwony   niebieski   żółty   zielony

biały   czarny

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.

66 x 66 cm GNG-2306 (12 szt. w komplecie)
138 x 138 GNG-2307 (4 szt. w komplecie)

Zwiewne chusty do rytmiki
nr kat. GNG-2306; GNG-2307
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. 
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Woreczek gimnastyczny
GMA-WG

Woreczki gimnastyczne z wypełnieniem do zabaw ruchowych z 
dziećmi. Aktywność ruchowa z woreczkami ćwiczy chwyt, koordy-
nację ruchową, prawidłową postawę i  ogólną sprawność fizyczną.

9 x 11 cm

45 g

śr. 2,5 cm dł. 120 cm SVL-0714-120 
śr. 2,5 cm dł. 140 cm SVL-0714-140

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, lekkie (300gr.) i przyjemne w do-
tyku. Idealne do zabaw w muzyczno-rucho-
wych i gimnastyki w przedszkolach i szkołach. 
W zestawie znajduje się 10 sztuk o wymiarach 
120 lub 140cm długości i średnicy 2,5cm.

Maczugi gimnastyczne turniejowe
nr kat. GMA-12660
Maczugi gimnastyczne wykonane zgodnie z wymogami F.I.G.  Są niezastą-
pione w treningach gimnastyki artystycznej. Dostępne w czterech kolorach: 
zielonym, niebieskim, żółtym i czerwonym. 

Sprzedawane pojedynczo.

dł. 44 cm

Maczugi gimnastyczne dziecięce
nr kat. GMA-12658
Maczugi dziecięce są mniejsze od maczug turniejowych. Będą ciekawą pro-
pozycją podczas zajęć gimnastycznych w szkołach, przedszkolach, klubach 
dziecięcych. Dostępne w czterech kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym 
i czerwonym.
Sprzedawane pojedynczo.

160 g

czerwony   niebieski   żółty   zielony

Wstążki gimnastyczne
nr kat. GMA-12765 (2m), GMA-12638 (4m). GMA-12640 (5m), 
GMA-12641 (6m)

Wstążki 2 m przeznaczone są do zajęć ruchowych z młodszymi dziećmi. 
Występują wyłącznie w kolorach matowych, bez nadruku, połączone są 
obrotowo plastikowym kijkiem. Wstążki 4 m, 5 m, 6 m wykonane zgodnie 
z wytycznymi F.I.G. z jedwabnej satyny, połączone obrotowo z kijkiem z 
włókna węglowego. Wstążka 6 m posiada certyfikat FIG. Wszystkie wstążki 
dostępne są w 9 kolorach. Szerokość: 5cm. W komplecie patyczek z za-
wleczką do mocowania wstążki.

szer. 5 cm dł. 2 m GMA-12765
szer. 5 cm dł. 4 m GMA-12638
szer. 5 cm dł. 5 m GMA-12640 
szer. 5 cm dł. 6 m GMA-12641
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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.

Na życzenie klienta wykonujemy indywidualne wymiary.

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.

Stołek gimnastyczny z drewna  
brzozowego
nr kat.  ST-1257814

Stołek w całości wykonany z drewna brzozowego. 
Wygodny, lekki i łatwy w przechowaniu ze wzglę-
du na możliwość ustawiania jednego stołka na 
drugim. Idealne wyposażenie salki gimnastycz-
nej, w której odbywa się grupowa gimnastyka 
rehabilitacyjna. Stołki nie posiadają oparcia, pa-
cjent nie ma możliwości oparcia się oraz ewentu-
alnego przytrzymania w pozycji stojącej.

Stołek gimnastyczny
nr kat.  ST-1257801

Stołki gimnastyczne posiadające drewniane sie-
dzisko i chromowany stelaż, ale bez oparcia.  Są 
doskonałym rozwiązaniem dla ośrodków rehabi-
litacyjnych, w których prowadzona jest grupowa 
gimnastyka rehabilitacyjna (szpitale, przychod-
nie). Stołki są wygodne, lekkie, stabilne i łatwe 
w przechowywaniu ze względu na możliwość 
układania jeden na drugim. Siedzisko z tworzywa 
imitującego buk, chromowany stelaż. 

wys. 45 cm

ok. 120 kg

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: 

30 x 30 x 200 cm WOOD-BENCH-020
 30 x 30 x 250 cm WOOD-BENCH-021
 30 x 30 x 300 cm WOOD-BENCH-022 
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terapia w wodzieterapia w wodzie
W niniejszym dziale prezentujemy zaledwie niewielki wycinek naszej oferty związanej z wodą skierowany do specjalistów zajmujących się szeroko pojętą te-
matyką terapii i rehabilitacji w wodzie. W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy Państwa na stronę www.swimshop.pl oraz do katalogu tematycznego   
FITNESS I SPORT, w którym znajdziecie Państwo dział AQUA FITNESS, a w nim wiele produktów i inspiracji dla każdego entuzjasty aktywności w wodzie uzna-
nych światowych marek, takich jak FASHY, SPEEDO, WIN, AQQUATIX, KIEFER czy BECO.  

Terapia w wodzie

Makaron do ćwiczeń w wodzie 
nr kat.  AQ-0060

Faktem jest, że makaron jest wszechobecny. Faktem jest też, że  
w Polsce jesteśmy niekwestionowanym liderem w ich sprzedaży  
i wiemy o nich dosłownie wszystko. Dodatkowo oferujemy wszelkie 
modele łączników (2-, 4- i 6-otworowe) oraz najszybszą dostawę 
każdej ilości. Makarony długości 160 cm, wykonane w UE z bez-
piecznej pianki, o niskim stopniu absorpcji wody, nieodzowne wy-
posażenie każdego basenu! 

dł. 160 cm

Piankowe okrągłe 
wsparcie ciała
nr kat.  PL-015

Idealne podparcie ciała, 
wykonane z grubej pianki, 
która zapewnia idealną pły-
walność. Pozwala zachować 
stabilną postawę w wodzie.
Wysoce zalecane dla osób 
niepełnosprawnych.

śr. zewn. 54 cm, gr. pianki 9 cm

Pierścień podtrzymujący i asekurujący
nr kat.  PL-014

Duży pierścień pływający wykonany z miękkiej pianki. 
Zapewnia i poprawia pływalność oraz podtrzymuje 
ciało na powierzchni wody. Daje poczucie bezpie-
czeństwa osobom czującym obawy przed wodą lub 
może służyć jako podparcie do relaksu w środowisku 
wodnym. Stosowany również w celach rehabilitacyj-
nych.

śr. zewn. 98 cm, wewn. 30 cm 
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Podparcie ciała Square
nr kat.  PL-017

Idealne podparcie ciała wykonane z grubej 
pianki, która zapewnia idealną 
pływalność. Zapewnia stabil-
ność w wodzie.
Wysoce zalecane dla osób nie-
pełnosprawnych.

54 x 54 x 9 cm

Kołnierz dmuchany JUNIOR / SENIOR
nr kat. AQ-001
Kołnierz wyposażony w 2 zawory bezpieczeństwa, praktyczny i wygodny, mocowanie 
za pomocą pasków na rzep. Prosty w obsłudze i zapewniający wystarczającą wypor-
ność, by unieść na wodzie dziecko lub dorosłego. Model ten nie chłonie wody i może 
być szybko zwinięty i schowany po użyciu. Kolor: żółty.

Kołnierz Aqua Collar
nr kat.  DP-014
Pas o neoprenowej powierzchni, z mięk-
kim piankowym wypełnieniem, jest wy-
godny i praktyczny, a przy tym stabilny, 
szybko schnie, zapinany na klamrę.

Pas podtrzymujący  
Hydro Body Support
nr kat.  AQ-DP022

Specjalnie zaprojektowany pas z pływakami do rehabilitacji w wodzie. Zapewnia użytkowni-
kowi poczucie całkowitego bezpieczeństwa. Dzięki wysokiemu współczynnikowi wyporności 
utrzymuje ciało w stabilnej pozycji. 
Wyporność do 120kg

Pasy do ćwiczeń w wodzie 

Zobacz pełną gamę pasów wypornościowych w części FITNESS I SPORT
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Aqua Gym
Urządzenia cardio do ćwiczeń i rehabilitacji w wodzie marki Waterflex są wykonane z najwyższej jakości stali kwasoodpornej AISI-316L. 
Idealnie nadają się do pracy z pacjentami na dużych basenach publicznych jak i na małych basenach sanatorium czy domu opieki. Są od-
zwierciedleniem takich samych urządzeń do ćwiczeń na lądzie. Jak wiadomo trening i ćwiczenia w wodzie nie powodują nadmiernych ob-
ciążeń dla stawów i mięśni co za tym idzie możemy zmniejszyć obciążenie podczas ćwiczeń dla osób starszych czy wymagających mniejszej 
intensywności ćwiczeń. Dostępny asortyment to: bieżnie, rowerki, eliptyki i trampoliny.

Szczegóły dla produktów oraz inne dostępne urzadzenia do aqua aerobiku 
w części Fitness Sport

Bieżnia Aqua Jogg Eliptyk Elly Rower Water Rider

Regulowane hantle 
do ćwiczeń Fashy 
nr kat. AQ-F4425
Nowe hantke do ćwiczeń w wodzie z moż-
liwością zwiększania lub zmniejszania ob-
ciążenia powodowanego przez elementy 
oporowe. Zamknięta struktura pianki EVA 
powoduje, że są one bardzo wytrzymałe 
na zużycie poprzez co idealne do użytku w 
placówkach publicznych.

Dyski do ćwiczeń 
Fashy Smiley
nr kat. AQ-F4411
Dyski do ćwiczeń dostępne w dwóch roz-
miarach o średnicy 17 i 20 cm. Wspoma-
gają podczas ćwiczeń wzmacnianie mięśni. 
Przez  zwiększenie oporu podczas ruchów w 
wodzie pobudzają krążenie i porawiają wy-
trzymałość ćwiczącego. Bardzo odporne na 
zużycie.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



terapia w wodzie

45
tel. +48 52 561 04 83

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.poolexpert.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

NOWOŚĆ
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jeździkijeździki
Jako partner niemieckiej firmy HOLZ-HOERZ mamy przyjemność zaprezentować Pań-
stwu szeroką gamę najwyższej jakości produktów wolnych od jakichkolwiek szkodli-
wych substancji. Potwierdzają to badania produktów przeprowadzone przez nieza-
leżne laboratorium pod kątem zgodności z DIN 71-3 wg. norm UE dla zabawek. 

Oryginalny produkt pedalo® wykonany z drewna:

• może być z powodzeniem wykorzystany przez dzieci i dorosłych

• rozpoznać można po żółtym kółku (wzór zastrzeżony)

• zawsze nosi napis „Das Original pedalo® - Made in Germany”

• zawsze wyróżnia się stabilnością, wytrzymałością, jakością i funkcjonalnością

• posiada 5 lat gwarancji i pełne zaplecze serwisowe

pedalo®
Produkty pedalo®są efektem 50 lat rozwoju firmy i stosowane są 
wielu krajach w przedszkolach, szkołach, placówkach rehabilitacyj-
nych i do użytku prywatnego. Poprzez zabawę poprawiają koordy-
nację, równowagę i zdolność reakcji. Świetnie nadają się do użytku 
na płaskich powierzchniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Akcesoria typu podpory rozszerzają spektrum zastosowań o re-
habilitację pourazową, zastosowania neurologiczne i pomagają 
usprawnić i odtworzyć funkcje lokomocyjne i motoryczne.

Modele podstawowe

pedalo® Classic i Combi
nr kat. PD-552001 PD-552101
Najbardziej popularny, wszechobecny w 
wielu instytucjach w Europie Zachodniej, 
wyprodukowany w wielu setkach tysięcy 
sztuk model Classic składa się sześciu kółek 
połączonych dwiema prostokątnymi platfor-
mami. Opanowanie umiejętności porusza-
nia się na przyrządzie nie jest łatwe, jednak 
efektem jest doskonała zabawa. Przyrząd 
doskonali równowagę, koordynację i spraw-
ność ruchową dzieci i dorosłych. Może być 
stosowany w domu, przedszkolu, szkole - 
wszędzie tam, gdzie powierzchnia podłoża 
jest w miarę możliwości równa. Model nie 
jest kompatybilny z podporami. 

Classic

Combi

200 kg 44 x 37 x 22 cm6,2 kg

64 x 37,5 x 22 cm200 kg
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Akcesoria do produktów pedalo®

Reha-Bar Reha-S

Modele rehabilitacyjne
pedalo® Reha-Bar i Reha-S
nr kat.  PD-553225 PD-553052

Wersja dostosowana do potrzeb nowoczesnej terapii i rehabilitacji. Pojedynczo skręcone kółka i ośki umożliwiają indywidualne modyfikacje i dostosowanie do 
potrzeb osoby ćwiczącej. Dystanse pomiędzy kółkami zwiększają odstęp między nogami i gwarantują lepsze podparcie i stabilną pozycję na platformach długości 
100 cm. Przyrząd zalecany w rehabilitacji po operacjach kończyn dolnych, biodra itp. Mobilizujemy stawy wzmacniając przy tym mięśnie nóg. Znajduje także zasto-
sowanie w zaburzeniach równowagi, u pacjentów z porażeniami i innych. 

104 x 45 x 75-115 cm

280 kg

21,8 kg

104 x 37,5 x 22 cm

250 kg

15 kg

Uchwyty teleskopowe
nr kat. HH-520154
Teleskopowe uchwyty stosować można razem z produktami pedalo®, wózkami i produktami równoważnymi mar-
ki Holz-Hoerz z otworami o średnicy 8 mm. Umożliwiają stabilizację w pozycji stojącej oraz rozszerzają możliwości 
zastosowania produktów. Wykonane z metalu, z drewnianym uchwytem, bezstopniowa regulacja wysokości w 
przedziale 64-100 cm przy pomocy szybkozamykacza. 2,6 kg, zestaw dostarczany wraz z akcesoriami montażowy-
mi. Przed zakupem posimy o sprawdzenie, czy dany model i wersja produktu są kompatybilne z tym akcesorium.

wys. 64-100 cm 
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aktywne siedzenieaktywne siedzenie
Lekarze od dawna zalecają aktywne siedzenie wszystkim tym, którzy mają problemy z kręgosłupem. Jest ono również zalecane dla dzieci, 
ponieważ wyrabia nawyk poprawnej postawy podczas siedzenia od najmłodszych lat. Dostrzegło to już wiele europejskich szkół, zwłaszcza 
w Skandynawii, gdzie w wielu placówkach już dawno temu krzesła odeszły do lamusa.

Aktywne siedzenie jest efektywną metodą zapobiegania bólom kręgosłupa dla wszystkich tych, którzy muszą spędzać długie godziny w 
pozycji siedzącej. 

Wszystkie produkty, które stwarzają niestabilne podłoże podczas siedzenia wymuszają poszukiwanie prawidłowej pozycji ciała. Efektem 
jest mimowolne napinanie mięśni posturalnych (odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała). 

Aktywne siedzenie sprzyja:

• zmniejszeniu lub wyeliminowaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa

• wzmocnieniu mięśni, szczególnie w obrębie kręgosłupa i brzucha

• zmniejszeniu napięć mięśniowych

• poprawie postawy i sprawności ruchowej

• odprężeniu i odpoczynkowi np. podczas przerwy w pracy

Dysk sensoryczny Disc’o’Sit
nr kat.  LP-8911
Wielofunkcyjny dysk z powierzchnią gładką i sensoryczną, która jednocześnie pełni 
rolę antypoślizgową.  Z powodzeniem można stosować go jako przyrząd do aktyw-
nego siedzenia. Może być położony na dowolnej powierzchni: krzesło, fotel, podłoga 
itp. Twardość dysku regulowana jest przez stopień napompowania, a co za tym idzie 
można dostosować go do indywidualnych preferencji. Jednocześnie można wykony-
wać na nim szereg ćwiczeń aktywnych i statycznych w różnych pozycjach - stojącej, 
siedzącej, klęczącej i leżącej. Podczas siedzenia i ćwiczeń dysk stanowi niestabilne 
podłoże, co wymusza poszukiwanie prawidłowej pozycji ciała. Stosowany także jako 
niestabilne podłoże w ćwiczeniach równoważnych.

certyfikat med.
93/42 CEE

200 kg śr. 39 cm  

Dostępny także 
pokrowiec do dysku

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

Podkładka terapeutyczna do siedzenia, wykonana z wysokiej jakości PVC z 
powierzchnią pokrytą wypustkami. Zapewnia komfort podczas długotrwa-
łego siedzenia, jednocześnie mobilizuje do utrzymywania prawidłowej po-
stawy poprzez zwiększenie aktywności mięśni głębokich. Polecana dla osób 
o siedzącym trybie życia oraz poruszających się na wózku inwalidzkim. Moż-
liwa 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 kształcie z wypustkami na 
wypukłej stronie, które stymulują i zapewniają cyrkulację powietrza. Idealnie dopaso-
wuje się i odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia. Zapewnia komfort 
podczas długotrwałego siedzenia, jednocześnie wymusza prawidłową pozycję siedzące-
go. Może być zakładana na fotel w samochodzie, wózek inwalidzki, krzesło lub inny me-
bel, a także wykorzystana do leżenia i ćwiczeń. Podkładka jest pompowana, co umożliwia 
regulację stopnia 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. 

Wałek pod kark i plecy Vitaroll
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 cm certyfikat med.
93/42 CEE

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

Piłka gimnastyczna do siedzenia. Posiada wszystkie właściwości piłek Gymnic, dodatkowo wy-
posażona jest w wypustki, które zapewniają większą stabilność podczas siedzenia lub ćwiczenia. 
Przeznaczone do „aktywnego siedzenia” i treningu ogólnorozwojowego. W rehabilitacji znajdują 
zastosowanie u osób z zaburzeniami równowagi i osłabioną siłą mięśniową, u których siedzenie 
lub ćwiczenie na zwykłej piłce jest za trudne. 

śr. 55 cm 
śr. 65 cm 
śr. 75 cm 

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

Piłka gimnastyczna do siedzenia. Posiada wszystkie właściwości 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 zwięk-
szającym 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 zmniejsza dozna-
nia bólowe związane z długotrwałym przebywaniem w nieprawidłowej pozycji siedzącej.

śr. 55 cm 

śr. 65 cm

certyfikat med.
93/42 CEE

300 kg

300 kgczerwony

niebieski

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, wykonane z wytrzymałego i przyjemnego do-
tyku PVC. Wyposażone w dodatkowe wypustki zwiększające stabilność. Z piłki mogą korzystać 
dzieci w wieku przedszkolnym i starsze. Przeznaczone do „aktywnego siedzenia”, zabawy, zajęć 
grupowych, terapii i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami równowagi i osłabioną siłą mięśniową, dla 
których siedzenie lub ćwiczenie na zwykłej piłce jest zbyt wymagające. Efektem pracy z piłkami 
jest wzmacnianie układu mięśniowego, zdolności koordynacyjnych i reakcji równoważnych oraz 
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.

śr. 35 i 45 cm 300 kg

Pokrowiec na piłkę KLUBBEN
nr kat. LP - 1545; LP - 1575; LP - 1576; LP - 1577.
Pokrowiec na piłkę zapewnia komfort podczas siedzenia, 
gwarantuje większą stabilność, zapobiega poceniu się ciała 
w miejscach kontaktu z piłką oraz przemieszczaniu się piłki 
kiedy nie jest używana (pierścień u podstawy). Materiał to 
welur spotykany w tapicerkach samochodowych. Jest on 
niezwykle trwały i odporny na przetarcia, wytrzymuje także 
różne formy ćwiczeń na piłce. Jako dodatkowy akcent po-
prawiający bezpieczeństwo użytkowania pokrowiec został 
wyposażony w wytrzymałe uchwyty po bokach.

Kompatybilne z wszystkimi piłkami 
gimnastycznymi Gymnic 
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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 przebiegu nerwu.

Młotek neurologiczny Buck
nr kat.  MSD-CK502

Młotek neurologiczny Taylora
nr kat.  MSD-CK501

Młotek neurologiczny 
Babińskiego
nr kat.  MSD-CK503

Kamerton
nr kat.  MSD-CK901; MSD-CK902
Dostępne są dwa typy kamertonu: 265 cps 
(MSD-CK901) i 128 cps (MSD-CK902).

Skoliometr pediatryczny
nr kat.  MSD-MSD1090
Skoliometr to prosty przyrząd do pomiaru i oceny 
sylwetki. Zaprojektowany w celu wykonywania po-
miarów stopnia asymetrii tułowia lub kąta rotacji 
tułowia badane-
go. Pomocny w 
trakcie przepro-
wadzania badań 
kontrolnych dzieci 
w wieku 10 lat i 
starszych. Podział-
ka od 0° (na środ-
ku) do 30° w obie 
strony.
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Mierniki do pomiaru tkanki tłuszczowej
nr kat.  MSD-121124
Elektroniczny miernik do pomiaru zawartości tłusz-
czu w organizmie. Wykonany z plastiku, posiada 
elektroniczny wyświetlacz i ergonomiczną budowę. 
Gwarantuje pomiar tkanki tłuszczowej w 1 minutę 
(dla uzyskania rzetelnego wyniku pomiar należy po-
wtórzyć trzykrotnie). Wynik badania jest widoczny 
na cyfrowym wyświetlaczu. Cyrkiel zachowuje trzy 
pomiary na podstawie których wylicza średnią zawar-
tość tkanki tłuszczowej.

Elektroniczny

Elektroniczny

Elektroniczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Ręczny metalowy

Ręczny plastikowy

nr kat.  MSD-SH5020
Cyrkiel służący do pomiaru tkanki tłuszczowej. Wy-
konany z plastiku, jest lekki i łatwy w obsłudze. Duża 
tarcza i czuła wskazówka gwarantują dokładny i od-
twarzalny wynik pomiaru. Cyrkiel wyposażony w 60 
mm skalę.

nr kat.  MSD-121112
Cyrkiel służący do pomiaru fałdu skórnego. Wyko-
nany z plastiku, jest lekki i łatwy w obsłudze. Cyrkiel 
wyposażony jest w 50 mm skalę. Posiada mechanizm 
sprężynowy, pomiaru dokonuje się poprzez „uszczyp-
nięcie” skóry ramieniem cyrkla. Jest to idealne urzą-
dzenie do badania populacji.

Pudełko do pomiaru gibkości kręgosłupa
nr kat.  MSD-121085
Drewniana skrzynia do przeprowadzania 
pomiaru gibkości kręgosłupa. Pozwala 
na ocenę głębokości skłonu w przód 
podczas siedzenia. Na powierzchni 
górnej skrzyni znajduje się podziałka 
centymetrowa oraz suwak. Osoba ba-
dana sama przesuwa suwak, ustalając 
go w maksymalnym położeniu.

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 pokazuje odczyty w kilogramach od 0 do 200, oraz funtach od 0 do 90. 
Bezpieczne przechowywanie zapewnia twardy futerał. Wyprodukowany w Finlandii.
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Goniometry to urządzenia, dzięki którym w prosty i szybki sposób 
można dokonać podstawowych pomiarów wykorzystywanych w re-
habilitacji do oceny pacjenta lub skuteczności prowadzonej terapii, 
tj. zakresu ruchu w stawach obwodowych i stawach kręgosłupa, sy-
metrii, pomiarów antropometrycznych lub pomiarów specyficznych 
dla potrzeb wybranych schorzeń.

Goniometr jest przykładany do okolicy stawu tak, by jego oś obro-

tu miała przebieg zgodny z osią obrotu stawu. Ramię nieruchome 
kątomierza 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

Zestaw sześciu goniometrów ze stali nierdzewnej
nr kat.  MSD-121043
Sześcioczęściowy zestaw goniometrów ze stali nierdzewnej. Wygodna w transporcie skrzynka zawiera goniometry 
najczęściej używane do pomiarów zakresów kątowych w stawach.

Zestaw obejmuje:

- 15-centymetrowy goniometr Robinsona o zakresie 180°

- 35-centymetrowy goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180°

- 35-centymetrowy goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 360°

- 12-centymetrowy goniometr ze stali nierdzewnej do badania zakresu ruchu palców

- 20-centymetrowy goniometr rentgenowski ze stali nierdzewnej o zakresie 180°

- 20-centymetrowy goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180° .
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rehabilitacja oddechowarehabilitacja oddechowa
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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Fasolka Physio Roll
nr kat.  LP-8800
Physio Roll to uniwersalny przyrząd stworzony do rehabilitacji oraz różnych form terapii dzieci i dorosłych. 
Znajduje zastosowanie w pacy z pacjentami, którzy mają problem z utrzymaniem równowagi, proprio-
cepcją i koordynacją ruchową. Wykorzystywany do ćwiczeń równoważnych i korekcyjnych. Doskonale 
nadaje się do usprawniania osób po wypadkach, osób z chorobami narządu ruchu oraz z uszkodzeniami 
lub chorobami 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 podstawowe-
go Physio Roll, jednak dostępny w dwóch roz-
miarach, 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 skla-
syfikowany jako medyczny. Nieodzowne wyposa-
żenie każdego gabinetu i instytucji stawiających 
na jakość i niezawodność sprzętu.

70 x 115 cm 
55 x 90 cm

certyfikat med.
93/42 CEE

300 kg

certyfikat
med.

93/42 CEE

300 kg

ABS

system
ABS

Fasolka Sens’o’Roll
nr kat. LP-8806-50
Fasolka łącząca w sobie cechy Physio Roll i piłki sensorycznej. Połączenie unikalnego kształtu z 
wypustkami sensorycznymi daje możliwość przeprowadzania treningu równoważnego i senso-
motorycznego jednocześnie.  Zastosowanie Sens’o’Roll w rehabilitacji jest niezwykle szerokie, 
np. w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, chorobami genetycznymi oraz z 
pacjentami z uszkodzeniami lub chorobami neurologicznymi (osłabienie siły mięśniowej, nie-
dowłady i porażenia, zaburzenia czucia), ponadto można je wykorzystać do samodzielnego 
masażu pleców, brzucha i klatki piersiowej lub kończyn dolnych, a także do zabawy, jako le-
żankę, siedzisko itd.

śr. 50 cm, 

dł. 90 cm

pomarańczowy

śr. 55 cm, dł. 90 cm przezroczysty

Fasolka Physio Activity Roll
nr kat.  LP-8805-55
Physio Activity Roll to produkt do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Wykorzy-
stywany do stymulacji sensomotorycznej, ćwiczeń równoważnych oraz korekcyj-
nych. Przezroczysty, co ułatwia obserwację poprawności wykonywania ćwiczeń, 
wyposażony w kolorowe bryły geometryczne wewnątrz stymulujące 

zmysły wzroku i dotyku. 

Fasolka dostępna w jednym rozmiarze i dostarczana wraz 

z ulotką instruktażową zawierającą przykłady ćwiczeń.
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Hantle winylowe i gumowe
Wyjątkowo trwałe hantle z rdzeniem metalowym, pokryte 
winylem lub ergonomicznie ukształtowaną gumą. Prze-
znaczone są do ćwiczeń wzmacniających mięśnie ramion. 
Sprzedawane w parach. Hantle gumowane marki Ziva.

Neoprenowe obciążniki na ręce i nogi
nr kat.  MSD-7100
Obciążniki 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.

0,5 kg
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg

0,5 kg
1 kg

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

Kij fitness Body Bar Aluminium 120 cm
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.

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

1,20 modcienie 
szarości

Ciężarki treningowe  
Training Bowl
nr kat. LP-8099
Ciężarki Training Bowl są alternatywą dla typowych ciężarków. Mogą być napełnione 
wodą lub piaskiem - istnieje możliwość precyzyjnego dostosowania obciążenia do 
aktualnych potrzeb treningowych. Ciężarki Training Bowl są uniwersalne, wygodne  
w użyciu i miłe w dotyku. Posiadają wygodny uchwyt, który umożli-
wia 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 ćwiczeniami.

śr. 18 cm żółty
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Piłeczki dociążone Heavymed
nr kat. LP-9705
Piłki wykonane z gumy i dociążone wypełnieniem żelowym. Powierzchnia piłek 
jest chropowata, by zapewnić pewny i wygodny chwyt. Piłki o średnicy do 15-
17cm można traktować jako alternatywę dla hantli, zwłaszcza wśród dzieci oraz 
osób, które w wyniku zniekształceń stawowych nie mogą wykonać pełnego chwy-
tu. Piłki Heavymed przeznaczone są do wzmacniania dolnej i górnej części cia-
ła, umożliwiają ćwiczenie w różnych pozycjach, płaszczyznach i zakresach ruchu. 
Idealne do rehabilitacji pacjentów ze zwyrodnieniami stawów obwodowych, po 
udarach, urazach narządu ruchu przebiegających z osłabioną siłą mięśniową. Spi-
sują się także jako dodatek w ćwiczeniach równoważnych i koordynacyjnych oraz 
zabawach. Duży wybór piłek pozwala precyzyjnie dobrać obciążenie i intensyw-
ność ćwiczeń do możliwości pacjenta. Piłeczki dostępne są w 6 kolorach, z których 
każdy charakteryzuje inna waga (0,5-5 kg) i średnica (10-23 cm).

śr. 10, 12, 15, 17, 20, 23 cm 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 kg

zielony   czerwony   żółty   niebieski   różowy   pomarańczowy

zielony
czerwony 

Piłki sensoryczne
Therasensory 
nr kat. LP-9760
Piłka wykorzystywana przede wszystkim do refleksoterapii i masażu.  Jest ela-
styczna i wytrzymała, na powierzchni pokryta dodatkowymi wypustkami sen-
sorycznymi. Można ją wykorzystać do opierania, leżenia, przetaczania, toczenia, 
siedzenia. Możliwe zastosowania terapeutyczne to praca z dziećmi dotkniętymi 
MPD, autyzmem, chorobami genetycznymi, zaburzeniami integracji sensorycz-
nej oraz pacjentami z uszkodzeniami lub chorobami neurologicznymi (osłabie-
nie siły mięśniowej, niedowłady i porażenia, zaburzenia czucia).

śr. 65 cm   
śr. 100 cm  

300 kg

100 kg

Aku Ball
nr kat. LP-9753
Piłka Aku Ball przeznaczona jest do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych. 
Znajduje zastosowanie podczas zajęć typu Pilates, joga i „zdrowy kręgosłup”. 
W rehabilitacji wykorzystywana głównie do treningu mięśni głębokich, pro-
priocepcji , równowagi i koordynacji. Stosowana także do masażu, głównie 
w celu stymulacji lub rozluźnienia struktur uszkodzonych i zmniejszania na-
pięcia. Produkt sklasyfikowany jako medyczny, wytrzymuje do 100 kg nacisku 
dynamicznego. 

śr. 20 cm

certyfikat  
med.

93/42 CEE
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zielony
czerwony

żółty   

niebieski
różowy

pomarańczowy

śr. 12 cm

Sensyball
nr kat. LP-9750
Piłka pompowana z przyjemnego w dotyku PVC zapewniającego pewny 
chwyt. Na powierzchni wyposażona w wypustki sensoryczne, dzięki którym 
doskonale nadaje się do masażu, stymulacji mięśni oraz okolic odnerwionych. 
Może także spełniać  rolę trenera dłoni w chorobach takich jak RZS, zwyrod-
nienia stawów, po udarach oraz złamaniach i unieruchomieniu części dystal-
nych. Dostępna w 3 wielkościach (model 10 cm jest twardy, modele 20 i 28 cm 
natomiast bardziej miękkie).

śr. 10 cm (2szt.)
śr. 20 cm
śr. 28 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, wy-
posażone w dodatkowe, sensoryczne wypustki na powierzchni zapewniające 
dodatkową stymulację. W rehabilitacji wykorzystywane jako trenery dłoni, do 
stymulacji dotykowej oraz masażu stymulującego lub rozluźniającego napięte 
struktury. Aktywna zabawa z piłkami Easy Grip wzmacnia chwyt, pobudza zmysł 
dotyku, uczy dzieci rozpoznawania W zestawie 6 sztuk piłek.

Massageball  
Reflex
nr kat. LP-9770
Massageball Reflex idealnie spisują się podczas masażu, automasażu, w re-
fleksologii, terapii rąk i stóp. Dzięki swojej strukturze umożliwiają wykonywa-
nie ćwiczeń relaksacyjnych. Piłki wykonane są ze sztywnego, higienicznego 
PVC i pokryte są kolcami, których zadaniem jest delikatna stymulacja, popra-
wa ukrwienia skóry oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego. Piłka dostępna 
jest w czterech rozmiarach, opakowanie zawiera zawsze 2 sztuki w jednym 
rozmiarze. Do kompletu dołączona jest ulotka z przykładowymi ćwiczeniami. 
Posiada certyfikat medyczny 93/42 EWG.

Beauty-Reflex
nr kat. LP-9763
Piłka Beauty Reflex co do zasady jest zbliżo-
na do modelu Massageball Reflex, jest jed-
nak od niej bardziej miękka, także wypustki 
są mniej ostre i masaż wydaje się bardziej 
delikatny. W opakowaniu 2 szt.

śr. 8 cm

    60 mm 
   80 mm 
90 mm 

100 mm

75 g

certyfikat  
med.

93/42 CEE

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. Zada-
niem Activ Roll jest delikatna stymulacja, poprawa ukrwienia skóry, zmniej-
szenie napięcia mięśniowego. Produkt sklasyfikowany jako medyczny  zgod-
nie z dyrektywą 93/42 EWG.

dł. 15 cm certyfikat  
med.

93/42 CEE
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Kostki
WYMIARY [długość 
x szerokość x wyso-

kość w cm]:
25x25x10
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]:
60x15x10/ 
60x18x09 / 
60x18x12 / 
60×30x10 / 
60×30×15 / 
60×30×18 / 
60×40×20 

Wałki
WYMIARY  

WAŁKÓW [średnica 
x długość]:

8×20 / 8×60 / 
10×30 / 10×60 / 
12×30 / 12×60 / 
15×30 / 15×60 / 
18×30 / 18×60 / 
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]:

20×15×10 / 20×25×10/  
30×20×16 / 30×40×12 / 
30×40×16 / 35×15×21 / 
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 i materace
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.

Materac 
jednoczęściowy

Materac 
dwuczęściowy

Materac 
trzyczęściowy

Materac 
do masażu tajskiego

195×85×5    
195×100×5 
198x100x10

200×120×3
195×85×5    

195×100×5 175×65×5
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FLEXI-BAR®

nr kat. FLEXI
FLEXI-BAR® to drążek wykonany z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. Jego długość w wersji dla dorosłych wynosi 150 cm, w wersji dla 
dzieci 118 cm. Na obu końcach znajduje się ciężarek o cylindrycznym kształcie. Wyjątkowość FLEXI-BAR® polega na dokładnie wyważonym stosunku między 
elastycznością i wytrzymałością drążka i zakresem jego drgań powiązanych z ciężarkami. Według producenta cylindryczna forma końcówek w przeciwieństwie 
do form owalnych i innych umożliwia bardzo dokładny poziomy ruch. Tę zaletę terapeutycznego różnicowania kątów, osi i poziomów wykorzystuje się zarówno 
w fizjoterapii, w ćwiczeniach na zdrowe plecy, przy wzmacnianiu i w treningu funkcjonalnym.

FLEXI-BAR® jest wielofunkcyjnym i trójpłaszczyznowym przyrządem treningowo-terapeutycznym. Wprawiony w ruch drążek wywołuje przez swoją wibrację 
reakcję ciała w postaci odruchowego skurczu mięśni głębokich. Osiąga amplitudę drgań wynoszącą 4,6 herca – udokumentowaną, optymalną częstotliwość do 
ćwiczenia muskulatury głębokiej . Przeznaczony dla początkujących i zaawansowanych.

Certyfikat jakości AGR

FLEXI-BAR® posiada certyfikat jakości Stowarzyszenia Zdrowych Pleców- Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), który przyznawany jest po 
gruntownych testach wyłącznie produktom, których stosowanie wywiera długotrwały, pozytywny wpływ na zdrowie kręgosłupa. 

FLEXI-BAR® został przetestowany i jest polecany przez Związek Niemieckich Szkół Pleców- Bund Deutscher Rückenschulen (BDR), jak rów-
nież Forum Zdrowych Pleców - lepsze życie  (Forum Gesunder Rücken- besser Leben e.V.).

Dostępne modele:

1. Standard (czerwony): wersja standardowa, którą stosuje się do wszystkich wskazań (sport, rekreacja, rehabilitacja). Zalecany dla osób początkujących, 
które dopiero rozpoczynają przygodę z FLEXI-BAR®, ale także dla zaawansowanych do standardowego treningu. Waga: 508 g.

2. Intensiv (niebieski) został w przeciwieństwie do normalnego FLEXI-BAR® charakteryzuje się tym, że ćwiczenia wymagają większego nakładu energetycz-
nego. Waga: 516 g

3. Athletic (czarny) stworzony został dla bardzo silnych i wprawionych sportowców, którzy mają już duże doświadczenie z FLEXI-BAR® i swoją przygodę z tym 
przyrządem chcą zintensyfikować. Nie jest zalecany dla osób początkujących. Waga: 746 g.

4. Kids (zielony) dla dzieci w wieku 5 -14 lat. Opracowany z myślą o najmłodszych, z powodu występujących często wad postawy u dzieci i młodzieży. Waga: 472 g.

Wybrane wskazania do zastosowania treningu z FLEXI-BAR®: degeneracyjne i chroniczne schorzenia krę-
gosłupa, dolegliwości bólowe kręgosłupa,  osłabiona siła mięśniowa, dysbalans mięśniowy, osteoporoza, 
nadwaga, profilaktyka upadku u seniorów, zaburzenia równowagi i koordynacji, trening stabilizacyjny, 
usprawnienie układu krążenia i przemiany materii.

Efekty treningu z FLEXI-BAR®

Z FLEXI-BAR® trenować można jednocześnie: siłę, wytrzymałość, elastyczność i koordynację, niezależ-
nie od poziomu zaawansowania. Drążek jest stabilizatorem dla całego tułowia, a przede wszystkim 
kręgosłupa!

Po opanowaniu techniki pracy z FLEXI-BAR® trening staje się przyjemnością.  W celu wzmocnienia danych obszarów treningowych można dłużej wykonywać 
wybrane ćwiczenia. Zaleca się 10-minutowy trening 3 razy w tygodniu. Ważne, żeby wykonywać ćwiczenie 30 do 60 sekund (zależnie od stopnia zaawan-
sowania i wydolności). Wszystkie ćwiczenia wzmacniają w zrównoważony sposób muskulaturę ramion i brzucha, jak również głębokie i powierzchowne 
mięśnie pleców.

ZAMÓW DVD
PO POLSKU
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Redcord to profesjonalny system konstrukcji, aparatów, podwieszek i akcesoriów przeznaczony dla lekarzy specjalistów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, instruktorów, 
trenerów, sportowców oraz do indywidualnego użytku domowego.  
Redcord umożliwia: - trening siłowy - trening stabilizacyjny - poprawę kontroli mięśniowej  - specjalistyczne formy terapii i rehabilitacji
Redcord przeznaczony jest dla: - ośrodków rehabilitacyjnych - szpitali - domów opieki - centrów odnowy biologicznej - ośrodków sportowych - zastosowań treningowych w domu
Redcord gwarantuje: - bezpieczne podwieszenie dla wygodnej i efektywnej terapii przeciwbólowej - możliwość adaptacji do wszystkich pacjentów - diagnostykę dysfunkcji głębokich 
mięśni stabilizujących oraz powierzchniowych mięśni ruchowych - możliwość zastosowania wibracji - wygodny i łatwy w obsłudze system przemieszczania punktów podwieszenia - 
trwałość i niezawodność poszczególnych elementów.

System Redcord

Zestawy Redcord dla 
profesjonalistów
Rozwiązanie dla terapeutów wykorzystujących 
szeroki zakres ćwiczeń oddziałujących na całe ciało 
pacjenta.

nr kat. RC-12110 Zestaw Mini podstawowy
nr kat. RC-12120 Zestaw Mini Extra
nr kat. RC-12122 Zestaw Mini szyja barki
nr kat. RC-12123 Zestaw plecy biodra

nr kat. RC-18500 Zestaw Trainer
nr kat. RC-10190 Zestaw Activ
nr kat. RC-10220 Zestaw Home Gym
nr kat. RC-10180 Zestaw Activ Pro

nr kat. RC-10140 Zestaw Rehab Pro
nr kat. RC-10150 Zestaw Rehab
nr kat. RC-10042 Workstation Profesional 

dla 2 aparatów
nr kat. RC-10043 Workstation Profesional 

dla 3 aparatów

Zestawy Redcord Trainer 
Umożliwiają pełne wykorzystanie dołączonych pod-
wieszek i akcesoriów oraz wykonywanie specjalnych 
ćwiczeń stworzonych z myślą o terapii indywidual-
nej, a także dla osób pragnących rozpocząć trening 
wzmacniający i zapobiegający dysfunkcjom poszcze-
gólnych partii ciała.

Zestawy Redcord Mini 
Podstawę zestawów stanowi aparat Redcord Mini, 
który umożliwia prowadzenie ćwiczeń niemal w 
każdym otoczeniu. Może zostać podwieszony pod 
sufitem (na hakach), na gałęzi, poprzeczce, itp. lub 
też we framudze drzwi z wykorzystaniem systemu 
Doorfix. Można go bez problemu zabrać w podróż 
czy przetransportować do pacjenta.

XCO TRAINER REHAB®

nr kat. XCO-S, XCO-M, XCO-L, XCO-XL
Wiele dolegliwości czynnego i biernego aparatu mięśniowego wywodzi się z dysfunkcji systemu tkanki łącznej. Tkankę łączną można znaleźć w całym organi-
zmie, buduje m.in. śródmięsną (otacza pęczki mięśniowe), omięsną (otacza grupy pęczków mięśniowych), namięsną (otacza cały mięsień), powięź czy tkankę 
nabłonkową. Tkanka łączna ma trójwymiarowy zakres ruchu, dostosowuje się do obciążenia według zasady „wykorzystaj lub strać”. Ruchy podczas ćwiczeń 
należy wykonywać we wszystkich możliwych kierunkach, aby lepiej stymulować trójwymiarową strukturą tkanki łącznej. Dzięki swojej budowie XCO Trainer jest 
optymalnym rozwiązaniem w dążeniu do realizacji tych założeń. XCO jest idealny do różnorodnych form ćwiczeń rehabilitacyjnych i regeneracji tkanki łacznej. 
Nadaje się do ćwiczeń pobudzających krążenie i wzmacniających mięśnie przy jednoczesnym nieobciążaniu stawów. XCO Trainer Rehab jest dostępny w 4 wer-
sjach wymiarowych/wagowych: 

S - 33 cm, 800 g

M - 43 cm, 1000 g

L - 30 cm, 1300 g

XL - 40 cm, 1700 g

NOWOŚĆ
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Trampolina MED i PRO
nr kat. PL-TRIMILIN-100MED, PL-TRIMILIN-100PRO
Jedyne na rynku trampoliny o średnicy 100 cm, posiadające 24 - miesięczną gwarancję producenta. Sprężyny wykonane są z drutu strunowego, który zapewnia 
długowieczność i taką samą elastyczność podczas odbić zarówno w pierwszym miesiącu jak i po 2 latach. Wersja Pro wytrzymuje bez problemu wagę uzytkow-
nika do 180 kg, co jest niespotykane wśród mini trampolin dostępnych na rynku. Sprężyny nie powodują denerwujących dźwięków typu hałas czy skrzypienie. 
Stalowa rama oraz solidne wykończenie batutu i patenty zastosowane do mocowania sprężyn dają pewność, że ta trampolina nie będzie obiektem, który 
przysporzy nam zmartwień, a idealnym narzędziem do ćwiczeń. Są to produkty profesjonalne wykonane z materiałów najwyższej jakości posiadające certy-
fikaty bezpieczeństwa TUV i GS. Zaprojektowane tak aby nie generować za dużych obciążeń dla kręgosłupa i stawów. Idealne do zastosowania w fizjoterapii i 
rehabilitacji. Kolory batutu: niebieski lub czarny.

Trampolina Swing i Super Swing
nr kat. PL-TRIMILIN-SWING, PL-TRIMILIN-SUPERSWING
Trampoliny tych typów swoją elastyczność zawdzięczają zastosowa-
niu zamiast sprężyn gumy, dzięki której osoby odczuwające dyskomfort 
oraz nadmierne obciążenie stawów i kręgosłupa będą mogły ćwiczyć bez 
mniejszych problemów zdrowotnych. Jest ekstremalnie giętka i zastoso-
wane w niej rozwiązanie uelastyczniające w postaci wytrzymałej gumy 
oraz ultramiękkiej maty gwarantuje bezpieczeństwo. Posiada certyfikaty 
TUV i GS. Wytrzymała na zużycie rama, średnica batutu 120 cm oraz możli-
wość zamówienia trampoliny z dłuższymi nogami, umożliwiają korzystanie 
z niej użytkownikom o wadze ciała do 130 kg.

Trampoliny Trimilin
NOWOŚĆ

Ścieżka sensoryczna 12 elementów
nr kat. PD-1752003
Ścieżka sensoryczna składająca się z 12 elementów o roz-
miarach 37 x 37 cm. Każdy z elementów jest wypełniony 
innym typem materiału takimi jak ceramika, drewno, 
guma czy trzcina. 2 z elementów możemy wypełnić 
wybranymi przez nas indywidualnie materiałami. 
Doskonałe do nauki percepcji. 

Mata sensoryczna Bene Feet
nr kat. LP-9747
Mata Bene-Fit wyposażona w stymulujące wypustki, przeznaczona do masażu 
stóp, pośladków i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pobudza krążenie oraz roz-
luźnia napięcie mięśniowe. Powoduje również efekt destabilizacji podczas sta-
nia. Wykonana jest z miękkiej, przyjemniej w dotyku  gumy. Składa się z dwóch 
części. Wymiary: 23 x 14 x 4 cm.
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Zjeżdżalnia pas transmisyjny
nr kat. PD-2005805, 18, 21
Bezpieczna zjeżdżalnia z rolkami. Może być użyta do zjeżdżania, wspinaczki lub do trans-
portowania różnych przedmiotów. Doskonała zabawa i rozwój motoryczny dla dzieci. 
Bezpieczna i stabilna, może być połączona z drabinkami, platformami czy skrzyniami 
gimnastycznymi. Używana jako jeden z akcesoriów przy terapii różnych form schorzeń 
psychomotorycznych. Rolki obite bezpiecznym piankowym materiałem.

Składana ścieżka z poręczami
nr kat. ST-1284300, ST-1284303
Idealna do użycia w centrach rehabilitacyjnych i gabinetach terapeutycznych. Składane 
poręcze z regulowaną wysokością. Wykonana z metalu o długości 250 lub 350 cm. Do-
stępna z dwoma rodzajami ścieżki. Pełna ścieżka lub 2 elementy scieżki na wysokości 
wsporników.

200×60 cm
250x60 cm
300x60 cm

Huśtawka półokrągła szczebelkowa
nr kat. ST-1290905
Drewniana huśtawka w postaci drabinki o zaokrąglonym kształcie. Po odwróceniu może 
stać się mostem. Wytrzymuje obciążenie do 150 kg. Doskonała do treningu równowagi 
i wyczucia przestrzeni. Długość 210 cm, wysokość 38 cm.

Masażer pleców Therapy
nr kat. ST-2195100
Drewniany masażer pleców wyposażony w gu-
mowe rolki. Idealne ukształtowanie dla pleców i 
kręgosłupa od odcinka lędźwiowego do szyjnego. 
Długość 54 cm lub wersja Sport 90 cm.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



67
tel. +48 52 561 04 83

Hamak wiszący Therapy
nr kat. ST-1747821, ST-1747834, ST-1747847
Hamak wiszący wysokiej jakości, wykonany w 100% z bawełny orga-
nicznej. Idealne narzędzie do integracji sensorycznej. Pomaga rozwinąć 
równowagę i siłę mięśniową. Wspomaga kontakt pomiędzy terapeutą 
a pacjentem. Dostępny w 3 rozmiarach 200 x 140 cm, 240 x 160 cm, 
260 x 180 cm. Oddzielnie dostępne akcesoria typu mata czy zestaw do 
podwieszania.

Huśtawki okrągła i kwadratowa 
Movivit
nr kat. ST-1745304, ST-1759105
Idealne do rozwoju zmysłu równowagi. Miękka mata wykonana z 
pianki, poszewka wykonana z syntetycznej skóry. Rozmiary: śred-
nica 100 cm, (okrągła), szerokość 82 cm (kwadratowa), grubość 8 
cm. 4 Linki o długości 3,5 m.

Huśtawka statek
nr kat. ST-2127402
Statek do pływania w powietrzu. Idealny do rozwoju zmysłu równowagi. Do zabawy w 
domu jak i na powietrzu. Statek posiada ramę wykonaną z aluminium pokrytą materiałem 
Cordura, nylonowe pokrycie, kotwica wypełniona plastikowym granulatem. Wymiary: dłu-
gość 100 cm, szerokość 70 cm. Wytrzymuje obciążenie do 80 kg.

Piramida do podwieszania
nr kat. ST-1280106



68
rehabilitacja.klubben.pl

Leżanki i stoły do masażu
Nasza oferta zawiera bogatą gamę stołów i leżanek wy-
konanych z metalu i drewna producentów krajowych. 
Bogactwo wymiarów i rodzajów, możliwość doboru ko-
loru zarówno ramy jak i obicia, szybkie terminy dostaw, 
24 miesięczna gwarancja. W celu ustalenia szczegółów 
skontaktuj się z nami.

Meble medyczne Malow
Meble metalowe przeznaczone do wyposażenia gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych, przychodni i szpitali. Możliwe wykonanie ze stali kwasoodpornej oraz 
zamontowanie kółek do stolików i szafek. Zaprojektowane zgodnie z sugestiami i wymaganiami środowiska lekarskiego. Bogata oferta szafek, stolików, oraz 
mebli laboratoryjnych. W celu ustalenia szczegółów skontaktuj się z nami. Atrakcyjne ceny.

Parawany lekarskie
Bogata oferta parawanów metalowych i drewnianych do wy-
posażenia gabinetów. Dostępne różne wersje kolorystyczne. 
Możliwość zamówienia z kółeczkami lub bez.



KLUBBEN Polska sp. z o. o.          
Ciele, ul. Toruńska 12                                  

86-005 Białe Błota
tel: (52) 345 66 03
fax: (52) 327 06 33
www.klubben.pl

rehabilitacja@klubben.pl

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą związaną z 
handlem artykułami sportowymi lub rehabilitacyjnymi, 

sprawdź naszą ofertę na dystrybuowane marki:

Atrakcyjne warunki współpracy, możliwość negocjacji 
cen, wsparcie marketingowe, odroczone płatności oraz 

rabaty za przedpłatę. 
Skontaktuj się z handlowcem:

517 518 855
887 781 887

Pływaj razem z nami!




